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Agnus Dei 
barevný, historický, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Les innocentes. Niewinne (polský název). Země původu: Francie, Polsko, 
Belgie. Výrobce: Mandarin Cinéma, Aeroplan Film, France 2 Cinéma, Mars Films, Scope 
Pictures, NC+, Manon 5 (spolupráce), Cofinova 11 (spolupráce), La Banque Postal Image 8 
(spolupráce), A Plus Image 6, Cinémage 9 (spolupráce), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), 
France Télévisions (účast), Films Distribution (účast), Kino Świat (účast), Eurimages 
(podpora), Polish Film Institute (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 5.1.2017. 
Mluveno: francouzsky, polsky, rusky (titulky). – Smiluj se nad námi. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Polsko: Varmijsko-mazurské vojvodství – Orneta, Krosno. 
 
AUTOŘI: Režie: Anne Fontaineová. Námět: Philippe Maynial. Scénář: Sabrine B. Karineová, 
Alice Vialová, Pascal Bonitzer, Anne Fontaineová. Kamera: Caroline Champetierová. 
Architekt: Joanna Machaová. Návrhy kostýmů: Katarzyna Lewińská. Masky: Anna Nobel-
Nobielská (+ účesy). Střih: Annette Dutertreová. Zvuk: Olivier Mauvezin, Francis Wargnier, 
Jean-Pierre Laforce. Producent: Éric Altmayer, Nicolas Altmayer. Koproducent: Eliza 
Oczkowská, Klaudia Śmiejaová. Vizuální efekty: Guillaume Pondard (supervize), Mikros. 
Zvláštní efekty: Janusz Bykowski. Hudba: Grégoire Hetzel. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Maciej Maciejewski. 
 
Hrají: Lou de Laâgeová (Mathilde Beaulieuová), Agata Buzeková (sestra Maria), Agata 
Kuleszová (matka představená), Vincent Macaigne (Samuel Leiman), Joanna Kuligová (sestra 
Irena), Anna Próchniaková (sestra Zofia), Helena Sujecká (sestra Ludwika), Eliza Rycembelová 
(sestra Teresa), Katarzyna Dąbrowská (sestra Anna), Klara Bielawková (sestra Joanna), Pascal 
Elso (plukovník), Joanna Fertaczová (Zofiina teta), Mariusz Jakus (ruský důstojník).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF ve Valladolidu 2016: Cena FIPRESCI. – César: (nominace) nejlepší film (Anne 
Fontaineová, Eric Altmayer, Nicolas Altmayer), nejlepší režie (Anne Fontaineová), nejlepší 
původní scénář (Sabrina B. Karineová, Alice Vialová, Pascal Bonitzer, Anne Fontaineová), 
nejlepší kamera (Caroline Champetierová).  
 
Snímek Anne Fontaineové Agnus Dei (původní název Nevinné) je věnován památce 
Madeleine Pauliacové (1912-1946), šéflékařce z francouzské nemocnice ve Varšavě, 
odpovědné za repatriační misi francouzského Červeného kříže, jejímž životem byl inspirován. 
(Autorem námětu je její synovec Philippe Maynial.) Pauliacová zemřela v roce 1946 při 
autonehodě nedaleko Varšavy. V sugestivním příběhu se odhalují tragické důsledky války v 
individuálních osudech obětavé doktorky a jeptišek ze zchátralého kláštera, které otěhotněly 
po opakovaném znásilnění Němci a Rusy. V existenciálním dramatu se syrovou atmosférou a 
s vynikajícími hereckými výkony jsou popsány i různé konsekvence, týkající se morálních 
postojů nebo otázek víry. – Prosinec 1945. Francouzská lékařka Mathilde Beaulieuová, 
pracující v nemocnici francouzského Červeného kříže pro repatriaci Francouzů z Polska, 
provede v klášteře císařský řez mladé řeholnici Zofii. Přivedla ji sem tajně jedna ze sester, 
kterou za to abatyše potrestá. Matka představená se snaží ututlat, že po několikanásobném 
znásilnění německými a ruskými vojáky je i dalších šest jeptišek těhotných. Mathilde začne 
tajně do kláštera dojíždět, aby řeholnicím pomohla. Jednou v noci ji zastaví Rusové. Před 
znásilněním ji zachrání ruský důstojník a pošle ji zpět. Musí přespat v klášteře, kam ráno 
vtrhnou Rusové. Lékařka prohlásí, že je tu tyfus, a vojáci raději rychle odjedou. Po návratu 
má žena potíže v misi, kde pracuje s židovským lékařem Samuelem Leimanem, s nímž se 
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občas vyspí. Sama pochází z komunistické rodiny a sdílí levicové názory. – Abatyše je 
nemocná. Mathilde zjistí, že má syfilis, ale představená se nechce léčit. Francouzka se 
sbližuje s řeholnicemi, zejména s pobočnicí představené, sestrou Mariou, jejíž názory se 
zvolna proměňují. Jedna jeptiška tajně porodí dítě, ale odmítá je. Lékařka dá novorozence 
nakojit Zofii, jejíž dítě odnesla abatyše a jež dá holčičce jméno Helena. – Kvůli souběžným 
porodům přivede Mathilde do kláštera Samuela. – Matka představená odnese Helenku. Zofie 
ji vidí a spáchá sebevraždu. Maria pak zjistí, že abatyše nedala ani Helenku ani Zofiino dítě 
Zofiině tetě, jak tvrdila. (Děti pokřtila a nechala v mrazu u božích muk.) Francouzská mise 
končí. Jeptišky přinesou do nemocnice tři novorozence. Mathilde dostane nápad. Přivede do 
kláštera sirotky, kteří se potulují okolo nemocnice, i miminka. Navrhne jeptiškám, aby 
založily sirotčinec, v němž by mohly vychovávat i své děti. Maria obviní abatyši, a ta přijme 
svou vinu (zatratila prý svou duši kvůli jejich záchraně). – Po třech měsících se v klášteře slaví 
složení slibu novicek. Je tu spousta dětí. Mathilde, pracující v jiné nemocnici, dostane od 
Marii děkovný dopis a skupinovou fotografií jeptišek s miminky. -tbk- 
 
ANNE FONTAINEOVÁ (vl. jm. Anne Sibertin-Blanc, nar. 15.7.1959, Luxembourg) strávila 
část dětství v Lisabonu, kde působil její otec Antoine Sibertin-Blanc jako profesor hudby a 
varhaník. Po studiu filozofie na Sorbonně se věnovala klasickému baletu v souboru 
Josepha Russilla. V letech 1978-88 pracovala jako tanečnice a divadelní herečka, mj. s 
Robertem Hosseinem (v té době přijala umělecký pseudonym Anne Fontaineová). V roce 
1986 spolurežírovala s Fabricem Luchinim v Théâtre Renaud-Barrault inscenaci Célineovy 
Cesty do hlubin noci. U filmu začínala jako asistentka produkce reklamních filmů a jako 
herečka především v televizi, mj. v seriálech Les mystères de Paris (TV-1980, Tajnosti 
Paříže; r. André Michel), Le mystérieux docteur Cornélius (1984, Tajemný doktor Cornelius; 
r. Maurice Frydland), Grand hôtel (1986), La baleine blanche (TV-1987, Bílá velryba; r. Jean 
Kerchbron), Carte presse (TV-1988, Novinářský průkaz; r. Michel Favart) nebo ve dvou 
epizodách erotické Une série rose (1986-90, Růžová knihovna – TV). Její první snímek 
Milostné příběhy obvykle končí špatně získal Cenu Jeana Viga, film Čistírna byl oceněn 
Zlatou mincí za původní scénář na MFF v Benátkách 1997, film Coco Chanel byl nominován 
na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný film a na Césara za scénář (tytéž nominace měly i 
tituly Čistírna a V jeho rukou) a Agnus Dei získal Cenu FIPRESCI na MFF ve Valladolidu 
2016. Její bratr Jean-Chrétien Sibertin-Blanc se věnuje herectví (hrál titulní role v jejích 
filmech o Augustinovi). Manžel Philippe Carcassonne (nar. 1955) je producentem (podílí se 
i na jejích filmech). – Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) Tendres cousines (1980, 
Sladké pokušení; r. David Hamilton - TV), Si ma gueule vous plaît… (1981, Jestli se vám líbí 
moje tvář; r. Michel Caputo), Entre chats et loups (TV-1985, Mezi kočkami a vlky; r. 
François Porcile), P.R.O.F.S. (1985; r. Patrick Schulmann), Pas de scandale (1999, Žádný 
skandál; r. Benoît Jacquot); (režie, podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) milostný příběh 
francouzské Arabky, řešící citový vztah mezi snoubencem a hercem, Les histoires d’amour 
finissent mal… en général (1992, Milostné příběhy obvykle končí špatně), smutná komedie 
o třicetiletém pojišťovacím úředníkovi, který si přivydělává účinkováním v reklamách, 
Augustin (1995; sc., režie), epizoda Tapin du soir (Večerní lov) ze série L’@mour est à 
réinventer (TV-1996, Lásku je třeba znovu objevovat), drama manželů, jejichž život se 
radikálně změní po náhodné návštěvě nočního lokálu, Nettoyage à sec (Čístírna), komedie, 
sledující další hereckou kariéru někdejšího pojišťovacího úředníka, Augustin, roi du kung-
fu (1999, Augustin, král kung-fu), komorní psychologické drama o návratu dlouho 
zmizelého otce k rodině Comment j’ai tué mon père (2001, Jak jsem zabil svého otce), 
komorní drama zvláštního milostného trojúhelníku Žena mého muže (2003, Nathalie...), 
jehož remake natočil Atom Egoyan pod názvem Chloe (2009, Pokušení - TV), kriminální 
drama začínajícího milostného vztahu na pozadí zločinů sériového vraha Entre ses mains 
(2005, V jeho rukou - TV), další pokračování Augustinových osudů pod názvem Nouvelle 
chance (2006, Nová šance), hořká komedie o advokátovi, který obhajuje sedmdesátiletou 
vražedkyni La fille de Monaco (2008, Dívka z Monaka), životopisný snímek o začátcích 
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slavné módní návrhářky Coco Chanel (2009, Coco avant Chanel), romantická komedie o 
vztahu úspěšné galeristky a muže na podpoře Mon pire cauchemar (2011, Má nejhorší 
noční můra), adaptace knihy Doris Lessingové o dvou kamarádkách, které se zamilují 
navzájem do syna té druhé, Adore (2013, Obdiv), hořká komedie o venkovském pekaři, 
který obdivuje Gustava Flauberta a který se náhodou setká s anglickým párem, jenž mu 
kromě jména připomíná i chování hrdinů slavného románu, Gemma Bovery (2014), 
klášterní drama z Polska na sklonku roku 1945 Agnus Dei (2016, Les innocentes). -fik- 
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Alibi na klíč 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Alibi.com. Země původu: Francie. Výrobce: Fechner Films, TF1 Droits 
Audiovisuels (koprodukce), TF1 Films Production (koprodukce), StudioCanal (koprodukce), 
CN5 Productions (koprodukce), Palatine Étoile 14 (spolupráce), Canal+ (účast), Ciné+ (účast), 
TF1 (účast), TMC (účast). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 12.10.2017. Mluveno: 
francouzsky, anglicky (titulky). – Užívejte si, my to ututláme. 
 
Distribuce: Bontonfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Philippe Lacheau. Scénář: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Pierre Dudan. 
Kamera: Dominique Colin. Architekt: Samuel Teisseire. Návrhy kostýmů: Ève-Marie Arnault 
/ž/. Střih: Olivier Michaut-Alchourroun. Zvuk: Frédéric Le Louet, Julien Perez. Výkonná 
produkce: Franck Milcent. Producent: Alexandra Fechner /ž/. Vizuální efekty: Rodolphe 
Chabrier (supervize). Hudba: Maxime Desprez, Michaël Tordjman. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Varda Kakon /ž/ (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: David Julienne (auta).  
 
Hrají: Philippe Lacheau (Grégory Van Huffel), Élodie Fontan /ž/ (Florence Martinová), Julien 
Arruti (Augustin), Tarek Boudali (Mehdi), Nathalie Baye /ž/ (Marlene Martinová), Didier 
Bourdon (Gérard Martin), Medi Sadoun (Garcia), Vincent Desagnat (Romain), Nawell Madani 
/ž/ (Cynthia), Philippe Duquesne (Maurice), Alice Dufour /ž/ (Clara), Joey Starr (Mc Stocma), 
Michèle Laroque /ž/ (Françoise), Kad Merad (pan Godet), Chantal Ladesou /ž/ (veterinářka), 
Samy Naceri (taxíkář).  
 
České titulky: Filmprint Digital. 
 
Bláznivá komedie herce, scenáristy a režiséra Philippea Lacheaua Alibi na klíč těží z 
podnikatelského nápadu protagonisty, který si založil kancelář Alibi.com, poskytující 
zákazníkům servis v případech, kdy potřebují mít důkaz, že byli někde jinde, než opravdu byli. 
Využívají ji především nevěrníci. – Greg (Grégory) Van Huffel přijme proti vůli společníka 
Augustina nového zaměstnance Mehdiho. Zamiluje se do sympatické právničky Flo 
(Florence), nesnášející podvody. Proto se před ní vydává za stevarda. Začnou spolu žít. Jenže 
Gregův nastávající tchán Gérard je jedním z jeho zákazníků a chce si užít víkend na Riviéře s 
vnadnou, byť už stárnoucí začínající zpěvačkou Cynthií. V hotelu, kam s ní zmizel, se náhodou 
objeví jeho žena Marlene s Flo. Posléze na místo zamíří i Greg se svými zaměstnanci. Během 
spletitých záměn a četných dobrodružných epizod vyjde pravda najevo. Gérard a Marlene k 
sobě najdou znovu cestu, ale Flo milence zavrhne. Ten si ji za pomoci dalšího triku udobří. 
Záhy mladá žena zjistí, že Greg má další agenturu SOS-Dvojice.com. – Situační komika se 
opírá o leckdy vulgární gagy a o princip vršení kritických okamžiků, z nichž Greg a spol. 
většinou vybruslí, aby vzápětí spadli do dalšího maléru. Ve Francii byl snímek velmi úspěšný. 
Původní český název Alibi na míru (který se objevuje i na kopiích) musel být změněn na 
základě předběžného soudního opatření. V Česku totiž operuje společnost Alibi na míru 
(alibinamiru.cz), která se zabývá stejným předmětem činnosti, jako filmoví hrdinové. -tbk- 
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Amadeus 
barevný, historický, životopisný, hudební, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 188 min. 
 
Původní název: Amadeus: Director’s Cut. Země původu: USA. Výrobce: The Saul Zaentz 
Company. Rok copyrightu: 1984, 2001. Premiéra: VIII. 1986 (původní), 15.1.2003 (režisérská 
verze, Projekt 100-2003), 2.3.2017 (obnovená premiéra režisérské verze). Mluveno: anglicky, 
italsky, latinsky, německy (titulky). – Velkolepý historický epos režiséra Miloše Formana. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 4.4.2017). Lokace: Česká republika: Praha - 
Hradčany, Malá Strana, Stavovské divadlo, Staré Město, Maltézské náměstí, Husova ulice; 
Kroměříž, Kroměříž - Arcibiskupský palác; Plzeň - Tylovo divadlo. Rakousko: Vídeň. Itálie: 
Toskánsko - Monte Argentario. Francie: Seine-et-Marne - Château de Guermantes. 
 
AUTOŘI: Režie: Miloš Forman, Twyla Tharpová (režie operních scén). Pomocná režie: Jan 
Schmidt (II. režie). Předloha: Peter Shaffer (divadelní hra Amadeus, 1981). Scénář: Peter 
Shaffer. Kamera: Miroslav Ondříček. Architekt: Patrizia Von Brandensteinová, Karel Černý. 
Návrhy kostýmů: Theodor Pištěk. Masky: Paul LeBlanc (masky a paruky), Dick Smith (starý 
Salieri). Střih: Nena Danevicová, Michael Chandler, T.M. Christopher (režisérský střih). Zvuk: 
Chris Newman, Mark Berger, Todd Boekelheide, Tom Scott. Výkonná produkce: Michael 
Hausman, Bertil Ohlsson. Producent: Saul Zaentz. Zvláštní efekty: Garth Inns (supervize). 
Hudba: (výňatky) Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Salieri. 
Hudební dramaturgie: Sir Neville Marriner (hudební supervize), John Strauss (hudební 
koordinátor). Choreografie: Twyla Tharpová. Odborný poradce: Zdeněk Mahler (zvláštní 
hudební a historický poradce).  
 
Hrají: F. Murray Abraham (Antonio Salieri), Tom Hulce (Wolfgang Amadeus Mozart), 
Elizabeth Berridgeová (Konstance Mozartová), Simon Callow (Emanuel Schikaneder), Roy 
Dotrice (Leopold Mozart), Christine Ebersoleová (Katerina Cavalieriová), Jeffrey Jones (císař 
Josef II.), Charles Kay (hrabě Orsini-Rosenberg), Kenny Baker (komtur v parodii), Lisabeth 
Bartlettová (Papagena), Barbara Bryneová (paní Weberová), Martin Cavani (mladý Salieri), 
Roderick Cook (hrabě von Strack), Patrick Hines (kapelmeister Bonno), Nicholas Kepros 
(arcibiskup Colloredo), Philip Lenkowsky (Salieriho sluha), Herman Meckler (kněz), Jonathan 
Moore (baron Van Swieten), Cynthia Nixonová (Lorl), Vincent Schiavelli (Salieriho komorník), 
Douglas Seale (hrabě Arco), Miroslav Sekera (malý Mozart), John Strauss (dirigent), Miro 
Grisa (Figaro - Figarova svatba), Helena Cihelníková (hraběnka - Figarova svatba), Karel Gult 
(hrabě Almaviva - Figarova svatba), Zuzana Kadlecová (Zuzanka - Figarova svatba), Magda 
Čelakovská (Cherubín - Figarova svatba), Slavěna Drášilová (Barbarina - Figarova svatba), Eva 
Šenková (Marcellina - Figarova svatba), Leoš Kratochvíl (Basilio - Figarova svatba), Gino 
Zeman (don Curzio - Figarova svatba), Jaroslav Mikulín (dr. Bartolo - Figarova svatba), 
Ladislav Kretschmer (Antonio - Figarova svatba), Karel Fiala (Don Giovanni - Don Giovanni), 
Jan Blažek (komtur - Don Giovanni), Zdeněk Jelen (Leporello - Don Giovanni), Milada 
Čechalová (královna noci - Kouzelná flétna), Miroslav Svoboda (malý Mozart), Hana 
Brejchová, Miriam Chytilová, Karel Effa, Radka Fiedlerová, René Gabzdyl, Aťka Janoušková, 
Marta Jarolímková, Gabriela Krčková, Vladimír Krouský, Jiří Krytinář, Jiří Lír, Jitka Molavcová, 
Pavel Nový, Jan Pohan, Tereza Pokorná, Milan Riehs, Dana Vávrová, Jan Kuželka, Lenka 
Loubalová, Dagmar Mašková, Ladislav Mikeš, Jitka Molavcová, Jana Musilová, Vojtěch 
Nalezenec, Ivan Pokorný, Iva Šebková, Zdeněk Sklenář, Renata Vacková, Jiří Vančura, Petra 
Vogelová, Josef Zeman; (režisérská verze) Kenneth McMillan (Michael Schlumberg), Cassie 
Stewartová (Gertrude Schlumbergová), Rita Zoharová (paní Schlumbergová); (neuvedeni) 
Zdeněk Mahler (kardinál), Vladimír Svitáček (papež Klement). 
 
České titulky: neuvedeno. 



8 
 

 
Ceny (původní verze): Oscary: nejlepší film (Saul Zaentz), nejlepší režie (Miloš Forman), 
nejlepší scénář podle předlohy (Peter Shaffer), nejlepší herec v hlavní roli (F. Murray 
Abraham), nejlepší výprava (Patrizia Von Brandensteinová, Karel Černý), nejlepší kostýmy 
(Theodor Pištěk), nejlepší masky (Paul LeBlanc, Dick Smith), nejlepší zvuk (Mark Berger, Tom 
Scott, Todd Boekelheide, Chris Newman); (nominace) nejlepší herec v hlavní roli (Tom 
Hulce), nejlepší kamera (Miroslav Ondříček), nejlepší střih (Nena Danevicová, Michael 
Chandler). Zlaté glóby: nejlepší film-drama, nejlepší režisér (Miloš Forman), nejlepší mužský 
herecký výkon v dramatu (F. Murray Abraham), nejlepší scénář (Peter Shaffer). Ceny BAFTA: 
nejlepší kamera (Miroslav Ondříček), nejlepší střih (Nena Danevicová, Michael Chandler), 
nejlepší masky (Paul LeBlanc, Dick Smith), nejlepší zvuk (John Nutt, Chris Newman, Mark 
Berger). Ceny Asociace losangeleských filmových kritiků: nejlepší film, nejlepší režie (Miloš 
Forman), nejlepší herec (F. Murray Abraham, ex aequo Albert Finney ve filmu Under the 
Volcano), nejlepší scénář (Peter Shaffer). César: nejlepší zahraniční film. Donatellovi 
Davidové: nejlepší zahraniční film, nejlepší režie zahraničního filmu (Miloš Forman), nejlepší 
zahraniční herec (Tom Hulce).  
 
V roce 2001 realizoval Miloš Forman režisérský sestřih svého historického filmu o známém 
rakouském skladateli (1756-1791) osmnáctého století Amadeus, který byl u nás pod názvem 
Amadeus 2002 uveden v lednu 2003 v rámci Projektu 100-2003. V březnu 2017 se tato 
režisérská verze snímku, který ve své době zaznamenal zcela nepředvídaný světový úspěch, 
vrátil v digitální podobě pod původním titulem Amadeus (na plákatě je ovšem podtitul 
Režisérská verze) na pouhý měsíc do českých kin. V roce 1984 z obav o přízeň publika tvůrci s 
producentem Saulem Zaentzem totiž uvedli pouze zkrácenou verzi, v níž nebylo „příliš mnoho 
not“. Režisérská verze je tedy údajně tím pravým a úplným dílem. – Strhující drama závisti, 
intrik a vášnivého vztahu k hudbě vzniklo podle divadelní hry Petera Shaffera, známé i u nás 
(Stavovské divadlo, Divadlo Pod Palmovkou aj.); pro film ji adaptoval sám autor. (Motiv 
Salieriho vražedné závisti pochází od A. S. Puškina.) – Příběh, jehož vypravěčem a de facto 
hlavním hrdinou je dvorní skladatel císaře Josefa II. Antonio Salieri (1750-1826), je vrcholným 
dílem Formanova amerického působení, ale také jedním z vrcholných děl světové 
kinematografie osmdesátých let. Na konfliktu geniality a průměrnosti Forman v krystalicky 
čisté podobě zpracoval své životní téma: nerovný a marný boj výjimečného jedince s 
představiteli institucionalizované moci (závistivý dvorní skladatel, autoritativní ředitel opery, 
císař bez hudebního sluchu). Zároveň bravurním způsobem využil hudební složku. Divák je 
často vtahován do příběhu prostřednictvím hudby, ale také naopak: některé již klasické 
sekvence (Salieriho zpověď před knězem či scéna, v níž na smrt nemocný Wolfgang Amadeus 
Mozart diktuje sokovi noty Rekviem) jsou vlastně zasvěceným a zaníceným rozborem 
hudebních pasáží. – Nová verze Amadea je zhruba o dvacet minut delší (dohromady tedy 188 
minut): nejdůležitější změnou oproti původní verzi je návštěva Konstance Mozartové u 
Salieriho, který za svou přímluvu u dvora požaduje od zoufalé ženy sex, ale který nakonec 
svou povolnou oběť mnohem víc poníží tím, že ji dá vykázat (Salieriho demonstrace moci 
vysvětluje, proč ho Konstance tak nenávidí a proč jej v závěru filmu nekompromisně vyhodí z 
bytu). Kromě řady drobnějších změn přibyly scény, v nichž se zpočátku hrdý, později zlomený 
a opilý Mozart uchází o místo učitele hudby, respektive prosí o finanční půjčku v rodině 
bohatého přízemního šlechtice. – Rozšířený snímek byl ve své době uveden též na DVD ve 
dvoudiskovém vydání; druhý disk obsahoval pozoruhodný vzpomínkový dokument The 
Making of Amadeus (2002, Jak se natáčel Amadeus; r. Bill Jersey); ten zachycuje mimo jiné 
podmínky, za nichž štáb, pečlivě střežený agenty StB, pracoval v českých lokalitách. -zk- 
 
OBSAH: Vídeň, 1823. Kdysi slavný skladatel Antonio Salieri se pokusí o sebevraždu. V blázinci 
vypráví knězi svůj příběh. Je přesvědčen, že zabil geniálního skladatele Wolfganga Amadea 
Mozarta. – 1781. Salieri vidí Mozarta jako nevycválaného mladíka bez respektu k autoritám. 
Rozpozná však jeho genialitu. Při vědomí vlastní průměrnosti začne na kolegu žárlit. – Císař 
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Josef II. chce jmenovat Mozarta učitelem hudby pro svou neteř, ale na Salieriho radu 
uspořádá konkurz. Mozartova mladá manželka Konstance poprosí Salieriho o přímluvu. 
Skladatel chce, aby se u něj stavila v noci. Když se však zoufalá a odevzdaná žena před 
Salierim svlékne, dá ji vyhodit. – Salieri spálí krucifix a vyhlásí válku samotnému Bohu, jenž si 
za svůj „nástroj“ zvolil nafoukanou stvůru. - Hrdý Mozart odmítne dávat lekce dceři 
přízemního šlechtice Schlumberga. – Za Mozartem, žijícím v nepořádku a nouzi, přijede ze 
Salcburku otec Leopold, který byl proti synovu sňatku s Konstancí. Po nějaké době tchán 
odjede kvůli hádkám se snachou. – Salieri inkognito zaplatí Mozartovým služku Lorl, která 
pro něj špehuje. Donese císaři, že rival pracuje na opeře podle zakázaného libreta Figarova 
svatba. Josef II. však po rozmluvě s Mozartem operu povolí. – Mladý skladatel nazkouší kus 
přes nepřízeň a cenzurní zásahy ředitele Opery, hraběte Orsiniho-Rosenberga. Na premiéře 
císař zívne a geniální nové dílo je tím odsouzeno jen k několika reprízám. Salieri přesto trpí 
stále víc. – Zdrcený a výčitkami svědomí sužovaný Wolfgang po otcově smrti uvede operu 
Don Giovanni. Salieri, inspirovaný postavou komtura (mrtvého Leopolda Mozarta), vymyslí 
ďábelský plán, jak konkurenta zahubit: navštíví skladatele v černé masce, kterou měl Leopold 
na jednom bále. Objedná si u něj zádušní mši, již ve skutečnosti hodlá podepsat svým 
jménem a uvést na Mozartově pohřbu. – Vyčerpaný Wolfgang pracuje zároveň na opeře 
Kouzelná flétna, určené pro lidové divadlo přítele Schikanedera. Přitom pije a rychle chátrá. 
Marně se ponižuje, aby od Schlumberga získal alespoň půjčku. Rozezlená tchyně od něj 
odveze dceru a vnoučata do lázní. – Na představení Kouzelné flétny se vyčerpaný hudebník 
zhroutí. Salieri jej dopraví domů a nutí ho, aby dokončil Rekviem. Bezvládný génius mu celou 
noc diktuje noty. Ráno se nečekaně vrátí Konstance a nevítanou návštěvu nekompromisně 
vyhodí. Zjistí, že manžel zemřel. – Zestárlý Salieri před zdrceným knězem dokončí svou 
zpověď. Žehná všem průměrným... -zk- 
 
MILOŠ FORMAN (vl. jm. Miloš Tomáš Jan Forman, nar. 18.2.1932, Čáslav) vyrůstal po smrti 
rodičů, kteří zahynuli v koncentračním táboře, u příbuzných v Náchodě. Po válce 
navštěvoval internátní školu pro válečné sirotky v Poděbradech, kde se mj. seznámil s 
Ivanem Passerem a s Václavem Havlem, a na konci 40. let přišel do Prahy. Po maturitě 
vystudoval scenáristiku na FAMU (1950-55) ve třídě M.V. Kratochvíla. Již během studií 
působil jako herec a scenárista a také jako asistent režie u Alfréda Radoka, s nímž v roce 
1958 odešel do nově založené experimentální divadelní scény Laterna magika a podílel se 
na tvorbě programů. Jeho první samostatnou filmovou prací se stal 16mm dokument 
Konkurs, který byl spolu s krátkým hraným dokumentem Kdyby ty muziky nebyly uveden v 
kinech jako celovečerní program. Oba snímky naznačily mimořádný tvůrčí talent, který 
Forman potvrdil celovečerní hranou prvotinou Černý Petr (Cena čs. filmové kritiky, Velká 
cena na MFF v Locarnu). Domácí část jeho tvorby, jež byla páteří nastupující české nové 
vlny a v níž využíval služeb stálého týmu spolupracovníků (scenáristé Jaroslav Papoušek a 
Ivan Passer, kameraman Miroslav Ondříček, střihač Miroslav Hájek) a především neherců 
nebo málo známých představitelů, uzavřely dva snímky, nominované na Oscara, Lásky 
jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Po sovětské okupaci v roce 1968 opustil 
Československo a usadil se ve Spojených státech. Snaha navázat na české tvůrčí úspěchy 
filmem Taking Off mu sice přinesla uznání odborníků (mj. Velká zvláštní cena poroty ex 
aequo na MFF v Cannes), ale diváky neoslovila. Teprve mistrovská adaptace románu Kena 
Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem (mj. Oscar, Zlatý glóbus, Cena BAFTA) mu zajistila 
neotřesitelné postavení mezi špičkou hollywoodských režisérů. Začal si vybírat látky blízké 
chápání amerického publika i požadavkům komerční filmové výroby, aniž slevoval ze svých 
uměleckých ambicí. Velkého úspěchu znovu dosáhl výpravnou verzí divadelního hitu 
Amadeus (mj. Oscar, Zlatý glóbus, Cena LAFCA, César za nejlepší zahraniční film), 
natočenou v Praze. Další Formanova kontroverzní životopisná díla Lid versus Larry Flynt 
(Zlatý medvěd na MFF v Berlíně, Zlatý glóbus, nominace na Oscara) a Muž na Měsíci (Cena 
za režii na MFF v Berlíně) se přes festivalové úspěchy dočkala jen vlažného diváckého 
přijetí. V dubnu 1972 si rovněž vyzkoušel divadelní režii na Broadwayi inscenací komedie 
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svého častého spolupracovníka a přítele Jeana-Claudea Carrièrea Zápisník zapomnětlivého 
dobyvatele s Richardem Benjaminem a Delphine Seyrigovou; hra však totálně propadla. 
Od roku 1975 je Forman americkým občanem a žije střídavě v New Yorku a na farmě v 
Connecticutu. V letech 1978-96 byl profesorem na filmové fakultě Kolumbijské univerzity. 
Příležitostně se na plátně objevuje jako herec; poměrně velkou roli českého endokrinologa 
Jaromila Passera měl po boku Catherine Deneuveové ve francouzském filmu Milovaní. 
Jeho celoživotní tvorba byla mj. vyznamenána Evropskou filmovou cenou (1997), Českým 
lvem (1997), na festivalech v Karlových Varech (1997), Palm Springs (2000), San Franciscu 
(2004), Tokiu (2006) a Rejkjavíku (2009), Cenou Billyho Wildera (2004), udílenou 
Americkou národní radou, a Cechem amerických režisérů (DGA; 2012). Režisér se stal také 
nositelem francouzského Řádu Čestné legie (2004). Ve spolupráci s Janem Novákem napsal 
autobiografickou knihu Turnaround: A Memoir (1994, česky tři vydání jako Co já vím?; 
naposledy Argo a Paseka, Praha 2013). Z bohaté bibliografie dále připomínáme knihy A.J. 
Liehma Příběhy Miloše Formana (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1976), Jana Folla Miloš 
Forman (ČFÚ 1989), Jasmina Dizdara Konkurs na režiséra Miloše Formana (AG kult, Praha 
1990), Jiřího Voráče Český film v exilu (Host, Brno 2004), Jeana-Claudea Carrièrea a Miloše 
Formana Goyovy přízraky (Allpress, Frýdek-Místek 2006), Stáni Přádné Miloš Forman: 
filmař mezi dvěma kontinenty (Host, Brno 2009), Bohdana Slámy a Miloše Formana 
Povolání režisér (Prostor, Praha 2013, 2014), Adrieny Šteflové Forman vs. Menzel (Bondy, 
Praha 2014), Michela Cimenta Pas do Hollywoodu (Limonádový Joe, Praha 2016) a Pavla 
Jirase Barrandov – nezapomenutelní: Miloš Forman (Ottovo nakladatelství, Praha 2016); 
při příležitosti uvedení digitalizované verze Hoří, má panenko vydal NFA stejnojmenný 
sborník (2012). O jeho životě a tvorbě vznikly mj. tři dokumenty Miloslava Šmídmajera Drž 
se toho snu (1990), Chuť slávy (1996) a Miloš Forman: Co tě nezabije… (2009) nebo mj. 
dokumenty Milos Forman – Das Kuckucksei (1985, Miloš Forman – Kukaččí vejce; r. Jaromil 
Jireš), Milos Forman – Portrait (1989, Miloš Forman – Portrét; r. Vojtěch Jasný) nebo Zlatá 
šedesátá: Miloš Forman (2009; r. Martin Šulík); nesporně zajímavý je také belgický záznam 
dialogu Chytilová versus Forman (1981; r. Věra Chytilová). Je třeba také připomenout 
webovou stránku www.milosforman.com. Formanovými manželkami byly herečky Jana 
Brejchová (1958-59), herečka a zpěvačka Věra Křesadlová (1964-99) a třetí ženou 
spisovatelka Martina Zbořilová, která vydala autobiografickou knihu Skladatelka voňavého 
prádla o vztahu s manželem a se kterou má dvojčata Andrewa a Jamese Formanovy; 
synové-dvojčata z druhého manželství Matěj a Petr Formanovi (nar. 1964) se úspěšně 
věnují alternativnímu divadlu a jako herci i filmu (mj. v roce 2007 spolupracovali s otcem 
na inscenaci opery Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka v pražském 
Národním divadle, jejíž záznam uvedený v kinech Miloš Forman režíroval a o jejímž 
nastudování vznikl středometrážní dokument Olgy Špátové Dobře placená procházka ’07). 
Až po letech vyšlo najevo, že Formanovým biologickým otcem je pravděpodobně český 
architekt židovského původu Otto Kohn (1887-1965). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno 
jinak) Slovo dělá ženu (1952; r. Jaroslav Mach), Stříbrný vítr (1954; r. Václav Krška), Nechte 
to na mně (1955; r. Martin Frič; spol. sc.), Dědeček automobil (1956; r. Alfréd Radok; + as. 
režie), Štěňata (1957; r. Ivo Novák; nám., spol. sc., pom. režie), střm. f. Strop (1961; r. Věra 
Chytilová), Tam za lesem (1962; r. Pavel Blumenfeld; + pom. režie), Heartburn (1986, 
Hořkost; r. Mike Nichols – TV), New Year’s Day (1989, Nový rok; r. Henry Jaglom – TV), 
Rabín, kněz a krásná blondýna (2000, Keeping the Faith; r. Edward Norton), Peklo s 
princeznou (2009; r. Miloslav Šmídmajer), Milovaní (2011, Les bien-aimés; r. Christophe 
Honoré); (režie, není-li uvedeno jinak) střm. dok. ze zákulisí divadla Semafor, nazvaný 
Konkurs (1963; + spol. sc.), kr. hraný dok. o dechových kapelách Kdyby ty muziky nebyly 
(1963; + spol. sc.), uvedené v kinech pod společným názvem prvního z nich, hraný debut o 
několika všedních dnech učně v samoobsluze Černý Petr (1963; + spol. sc.), příběh milenců 
na jednu noc Lásky jedné plavovlásky (1965; + spol. sc.) s Hanou Brejchovou a Vladimírem 
Pucholtem, střm. muzikál Dobře placená procházka (TV-1966; spol. režie Ján Roháč) s 
dvojicí Suchý + Šlitr, hořká komedie Hoří, má panenko (1967; + spol. sc.), nemilosrdně 
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obnažující lidskou omezenost a bezohlednost, kr. f. La pince à ongles (1969, Kleštičky na 
nehty; r. Jean-Claude Carrière; spol. sc.), jízlivá generační komedie Taking Off (1971, Taking 
Off; + spol. sc.), epizoda z filmu I Miss Sonja Henie (1971, Stýská se mi po Sonje Henie; + 
herec), segment Desetiboj (The Decathlon) z dok. filmu o letních olympijských hrách v 
Mnichově, nazvaného Viděno osmi (1972, Visions of Eight), alegorický příběh o 
nezlomnosti lidského ducha, zasazený do prostředí psychiatrické léčebny, Přelet nad 
kukaččím hnízdem (1975, One Flew Over the Cuckoo’s Nest) s Jackem Nicholsonem, 
adaptace proslulého divadelního muzikálu Vlasy (1979, Hair) s Johnem Savagem a Treatem 
Williamsem, přepis románu E.L. Doctorowa Ragtime (1981 – V) s Jamesem Cagneyem v 
jeho poslední roli, filmová verze jevištního dramatu Petera Shaffera o střetnutí geniality a 
průměrnosti Amadeus (1984, Amadeus) s Tomem Hulcem a F. Murrayem Abrahamem, 
kostýmní snímek podle Nebezpečných známostí Choderlose de Laclose pod titulem 
Valmont (1989, Valmont) s Colinem Firthem a Annette Beningovou, životní příběh 
známého pornomagnáta, který úspěšně bojoval za svobodu slova, Lid versus Larry Flynt 
(1996, The People Vs. Larry Flynt) s Woodym Harrelsonem, biografie televizního komika 
Andyho Kaufmana, nazvaná Muž na Měsíci (1999, Man on the Moon) s Jimem Carreyem, 
historické drama Goyovy přízraky (2006, Goya’s Ghosts; + spol. sc.) s Natalie Portmanovou, 
Javierem Bardemem a Stellanem Skarsgårdem v úloze slavného malíře, záznam divadelní 
inscenace jazzové opery Suchého a Šlitra Dobře placená procházka (2009); (výkonná 
produkce či podíl na ní) kr. f. Dreams of Love (1990, Sny o lásce; r. Jeffrey Mueller), Way 
Past Cool (2000, Mnohem víc než v pohodě; r. Adam Davidson), Nomad (2005, Nomád; r. 
Sergei Bodrov, Ivan Passer – V), A Short History of Decay (2013, Krátká historie rozkladu; r. 
Michael Maren – TV).  -mim- 
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Americký zabiják 
barevný, akční, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Atmos), 
dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: American Assassin. Země původu: USA. Výrobce: Di Bonaventura Pictures, 
Nick Wechsler Productions, Lionsgate (zadavatel), CBS Films (zadavatel). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 14.9.2017. Mluveno: anglicky, arabsky, italsky, persky, polsky, rusky, 
španělsky, turecky (titulky).  
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Velká Británie: Londýn, Birmingham. Itálie: Řím. 
Malta. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Cuesta. Pomocná režie: Vic Armstrong (II. režie). Předloha: Vince 
Flynn (román American Assassin, 2010, česky Americký zabiják naposledy BB art, Praha 
2017). Scénář: Edward Zwick, Marshall Herskovitz, Michael Finch, Stephen Schiff. Kamera: 
Enrique Chediak. Druhá kamera: Robert Binnall. Architekt: Andrew Laws. Návrhy kostýmů: 
Anna B. Sheppard /ž/. Masky: Felicity Bowring /ž/, Francesco Alberico (účesy). Střih: Conrad 
Buff IV. Zvuk: Tim Fraser. Výkonná produkce: Daniel M. Stillman. Producent: Lorenzo di 
Bonaventura, Nick Wechsler. Koproducent: Stephen Shafer. Vizuální efekty: Dione Wood /ž/ 
(poradce), Double Negative, Territory Studio, Clear Angle Studios, Nvizage. Zvláštní efekty: 
Simon Cockren (supervize). Hudba: Steven Price. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Buster Reeves, Marcus Shakesheff (souboje). 
 
Hrají: Dylan O’Brien (Mitch Rapp), Michael Keaton (Stan Hurley), Sanaa Lathan /ž/ (Irene 
Kennedyová), Shiva Negar /ž/ (Annika), Taylor Kitsch (Ghost), David Suchet (Stansfield), 
Charlotte Vega /ž/ (Katrina), Trevor White (dr. Frain), Scott Adkins (Victor), Joseph Long 
(generál Rostami), Navid Negahban (ministr Behurz). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Akční thriller Michaela Cuesty Americký zabiják je adaptací stejnojmenné knihy Vince Flynna, 
autora řady románů se zvláštním agentem Mitchem Rappem. Tvůrci líčí, jak se hlavní hrdina 
stal zabijákem na straně „dobra“. – Mladík Mitch Rapp touží po pomstě za smrt milenky při 
teroristickém útoku. Měsíce usilovně pracuje na zlepšení své fyzické kondice, bojových 
schopností, ale také znalosti arabštiny či islámu. Chce k islámským teroristům infiltrovat a 
zlikvidovat je. Jenže záhy ho zrekrutují americké tajné služby a zařadí ho do tajného, na vládě 
nezávislého týmu zabijáků pod vedením drsného Stana Hurleyho. Nad mladíkem drží 
ochrannou ruku agentka Irene Kennedyová. Po několika akcích se tým musí vypořádat s 
nebezpečím atomové bomby, kterou se kdosi snaží sestrojit z ukradeného ruského 
jaderného materiálu a kterou chce získat íránská elita za pomoci Hurleyho bývalého žáka 
Ghosta. Hurley a jeho nový učeň se po sérii neúspěchů rozhodnou zničit protivníka s pomocí 
turecké agentky Anniky. Ghost se zmocní atomové bomby pro svůj vlastní vražedný plán 
namířený na americkou flotilu. Hurleymu a Rappovi se podaří akci v poslední chvíli zmařit 
díky tomu, že první z nich ustoupí ze svých vlastních pravidel a druhý na ně jako obvykle 
nedbá. – Film je plný žánrových klišé, podaných ovšem s kvalitním technickým provedením.
 -miko- 
 
MICHAEL CUESTA (nar. 8.7.1963, New York) vyrůstal v Dix Hills na Long Islandu. Vystudoval 
fotografii na newyorské Škole vizuálního umění (SVA; 1983-85) a praktické zkušenosti 
čerpal během prázdnin v redakci portorického deníku El Nuevo Día. Otevřel si v New Yorku 
vlastní fotografické studio a pracoval na různých reklamních kampaních, mj. pro Coca-Colu 
a Dupont. Začal režírovat reklamní spoty a realizoval několik krátkých filmů. Prosadil se 
celovečerní prvotinou L.I.E. (zkratka pro Long Island Expressway), která mu vynesla 
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nominace na Cenu ISA za nejlepší film, režii a první scénář a další vavříny na menších 
festivalech a specializovaných přehlídkách (Barcelona, Kodaň, Edinburgh, Fantasporto, L.A. 
Outfest, Deauville, Milán, Stockholm, Turín). Povšiml si ho oscarový scenárista Alan Ball, 
který ho angažoval jako režiséra pro svůj TV seriál Six Feet Under (Odpočívej v pokoji – TV). 
Cuesta potom natočil druhý nezávislý snímek Dvanáctiletí (nominace na Cenu Johna 
Cassavetese v rámci ISA), v němž se znovu zabýval těžkostmi dospívání, ale po jeho 
minimálním diváckém ohlasu se vrátil do televize. Stal se žádaným režisérem a 
producentem seriálové tvorby, v níž největšího úspěchu dosáhl prvními dvěma řadami 
psychologicko-špionážního seriálu Homeland (2011-2012, Ve jménu vlasti; + spol. prod. – 
TV), za nějž dostal Ceny Emmy a PGA v kategorii dramatických seriálů plus nominaci na 
Emmy za režii pilotního dílu. Režíroval epizody dalších seriálů, Dexter (+ spol. prod. – TV), 
True Blood (Pravá krev – TV), Blue Bloods (Spravedlnost v krvi – TV), Elementary (Jak 
prosté; + spol. prod. – TV), Second Chance (Druhá šance – TV), Billions (Miliardy), a je 
podepsán pod neprodanými pilotními snímky Babylon Fields (2007, Babylonská pole; + 
spol. prod.), The Oaks (2008; + spol. prod.), Second Sight (2013, Jasnozřivost; + spol. sc., 
spol. prod.) a novou verzí Babylon Fields (2014, Babylonská pole; + spol. prod.). I nadále 
natáčel nezávislé filmy, ale v Hollywoodu se prosadil až akčním thrillerem podle románové 
série Vince Flynna Americký zabiják. Starší bratr Gerald Cuesta s ním spolupracuje jako 
scenárista. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh zanedbávaného 
patnáctiletého chlapce, který najde otcovský vzor v postarším pedofilovi, L.I.E. (2001; + 
spol. sc., spol. prod.) s Paulem Danem a Brianem Coxem, syrové drama dospívání tří přátel 
Twelve and Holding (2005, Dvanáctiletí; + spol. prod. – TV), horor na motivy známé Poeovy 
povídky Tell-Tale (2009, Zrádné srdce) s Joshem Lucasem a Lenou Headeyovou, příběh 
muže, který po dvaceti letech přijde o své místo u rockové kapely a vrací se domů, Roadie 
(2011, Bedňák; + spol. sc. – TV) s Ronem Eldardem, skutečný příběh novináře Garyho 
Webba, jenž v 90. letech odhalil roli CIA při nezákonném financování nikaragujských 
contras, Kill the Messenger (2014, Smrt čmuchala – TV) s Jeremym Rennerem, akční 
snímek o výcviku a nasazení mladého protiteroristického agenta Americký zabiják (2017, 
American Assassin) s Dylanem O’Brienem a Michaelem Keatonem.  -mim- 
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Amityville: Probuzení 
barevný, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Amityville: The Awakening. Země původu: USA. Výrobce: Blumhouse, Panic 
Ventures, Baron Films, Dimension Films (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
28.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Každý dům má svou historii, tenhle ji má děsivě 
temnou. Od producenta filmů Insidious a Očista.  
 
Distribuce: CinemArt (do 1.8.2022). Lokace: USA: Kalifornie – El Dorado Park, Long Beach. 
 
AUTOŘI: Režie: Franck Khalfoun. Pomocná režie: Jamison Scott Goei (II. režie). Scénář: 
Franck Khalfoun. Kamera: Steven Poster. Architekt: David Lazan. Návrhy kostýmů: Mairi 
Chisholm /ž/. Masky: Lorraine Martin /ž/, Jessica Lou Allen /ž/ (účesy). Střih: Patrick 
McMahon. Zvuk: Zsolt Magyar, Ben Wilkins (design zvuku). Výkonná produkce: Bob 
Weinstein, Harvey Weinstein, David C. Glasser, Matthew Signer, Keith Levine, Alix Taylor /ž/, 
Matthew Stein, Mark Moran, Steven B. Harris, Jeanette Volturno-Brill /ž/, Couper 
Samuelson, Randall Emmett, George Furla, Avi Lerner, Paul Mason, Steve Whitnex, Ted Fox, 
Jeff Rice. Producent: Jason Blum, Daniel Farrands, Casey La Scala. Koproducent: Phillip 
Dawe. Vizuální efekty: Jamison Scott Goei (supervize), Dan Schmit (supervize), Scarecrow 
VFX, Legion. Zvláštní efekty: Jeff Miller (koordinátor), Chad Baalbergen (koordinátor). 
Hudba: Rob [Robin Coudert], Philip Giffin (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Koordinátor kaskadérů: Lin Oeding, Keith Woulard.  
 
Hrají: Jennifer Jason Leigh /ž/ (Joan), Bella Thorne /ž/ (Belle), Cameron Monaghan (James), 
Thomas Mann (Terrence), Kurtwood Smith (dr. Milton), Jennifer Morrison (Candice), 
Mckenna Grace /ž/ (Juliet), Taylor Spreitler /ž/ (Marissa), Cleopatra Coleman /ž/ (Annie).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Jeden ze základních příběhů s tématem strašidelného domu vychází z údajně skutečných 
událostí, jež se odehrály ve městečku Amityville na Long Islandu. První film The Amityville 
Horror  (1979, Horor v Amityville; r. Stuart Rosenberg – V) odstartoval řadu pokračování, 
prequelů či remaků, přičemž poslední u nás uvedený byl zatím horor 3:15 zemřeš (2005, The 
Amityville Horror; r. Andrew Douglas). Nyní tedy následuje Amityville: Probuzení, natočený 
scenáristou a režisérem Franckem Khalfounem. – Do osamělého domu v Amityville se 
nastěhuje svobodná matka Joan s dvojčaty Bellou a Jamesem a mladší dcerou Juliet. Na 
rozdíl od matky děti nemají ani tušení o děsivé historii jejich nového obydlí. Těžce zraněný 
James se nečekaně probere z kómatu (právě kvůli nákladné zdravotní péči o něj se sem 
rodina přestěhovala), což je sice dobře, nicméně záhy se tu začnou odehrávat děsuplné věci. 
Bella až příliš pozdě odhalí, krvavou historii domu, v němž stále vládne zlo, a začne bojovat o 
život. V děsivém domě nakoec zemřou Joan, její sestra Candice a James. Přežijí jen Belle a 
Juliet. Původně byl snímek natočen již v roce 2012 ve stylu found footage a měl již několikrát 
ohlášenou premiéru. V roce 2016 byl však přetočen podle nového scénáře a s novým 
hereckým obsazením, avšak i poté bylo jeho uvedení několikrát odloženo.   
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Annabelle 2: Zrození zla 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, zvuk – 5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 
110 min. 
 
Původní název: Annabelle: Creation. Země původu: USA. Výrobce: Atomic Monster, Safran 
Company. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 10.8.2017. Mluveno: anglicky, španělsky 
(titulky). – Nikdy neznáš celý příběh. Další příběh ze světa V zajetí démonů. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: USA: Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: David F. Sandberg. Námět: Gary Dauberman (postavy). Scénář: Gary 
Dauberman. Kamera: Maxime Alexandre. Architekt: Jennifer Spence /ž/. Návrhy kostýmů: 
Leah Butler /ž/. Masky: Eleanor Sabaduquia /ž/. Střih: Michel Aller. Zvuk: Robert Sharman, 
William R. Dean (design zvuku). Výkonná produkce: Richard Brener, Walter Hamada, Dave 
Neustadter, Hans Ritter. Producent: Peter Safran, James Wan. Koproducent: Michael Chen. 
Animace: Victoer Perez. Vizuální efekty: Mitchell S. Drain (supervize), Shade VFX. Zvláštní 
efekty: Mark Hawker (supervize). Hudba: Benjamin Wallfisch. Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Koordinátor kaskadérů: Mark Norby. 
 
Hrají: Stephanie Sigman /ž/ (sestra Charlotte), Talitha Bateman /ž/ (Janice), Lulu Wilson /ž/ 
(Linda), Philippa Coulthard /ž/ (Nancy), Samara Lee /ž/ (Bee Mullinsová), Grace Fulton /ž/ 
(Carol), Tayler Buck /ž/ (Kate), Anthony LaPaglia (Samuel Mullins), Miranda Otto /ž/ (Esther 
Mullinsová), Mark Bramhall (otec Massey), Lou Lou Safran /ž/ (Tierney), Joseph Bishara 
(démon Annabelle), (neuvedeni) Brian Howe (Pete Higgins), Kerry O’Malley /ž/ (Sharon 
Higginsová). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Zlovolná panenka Annabelle, která ztrpčovala život dvěma zdravotním sestrám a která je 
uzavřena v podzemí okultního muzea v Connecticutu, je podle vyšetřovatele paranormálních 
jevů a lovce duchů Eda Warrena (1926-2006) „jen“ prostředníkem zlé entity, toužící ubližovat 
a brát lidem duše. Na plátně se poprvé objevila v hororu V zajetí démonů (2013, The 
Conjuring; r. James Wan). O rok později ve filmu Annabelle (2014, Annabelle) Johna R. 
Leonettiho (mj. kameramana snímku V zajetí démonů) pronásleduje prokletí panenky mladý 
manželský pár a jejich dcerku. Prequelu Annabelle 2: Zrození zla se ujal švédský režisér David 
F. Sandberg (nar. 1981), který získal renomé anglicky mluveným debutem, hororem Zhasni a 
zemřeš (2016, Lights Out). – Výrobce panenek Samuel Mullins a jeho znetvořená, na lůžko 
upoutaná manželka Esther přišli v roce 1946 tragicky o dcerku Bee. Po dvanácti letech 
nabídnou ve svém rozlehlém stavení na samotě útočiště šesti sirotám a řádové sestře 
Charlotte. Chromá Janice navzdory zákazu vstoupí do Beeina pokoje a osvobodí démona, 
prahnoucího po její duši. Ten zabije Samuela. Esther prozradí Charlotte, že se modlili, aby 
mohli spatřit dceru. Ta se jim začala zjevovat a požádala je, aby se mohla vtělit do panenky. 
Samuel jí vyhověl. Záhy si oba uvědomili, že panenku využívá jako prostředníka nikoliv 
dcerka, ale zlá entita. Pozvali kněze a hračka skončila v přístěnku dceřina pokoje. Jako pokání 
se rozhodli poskytnout útočiště sirotám. Když se to sestra Charlotte dozví, chce s děvčaty 
odjet. Démon zabije Esther. Jeptiška zavře posedlou Janice, která ohrožovala kamarádku 
nožem, i s panenkou do skříně. Policisté tam pak najdou jen hračku a díru ve zdi. Charlotte se 
zbylými dívkami odjede. – Janice pod jménem Annabelle adoptují nic netušící manželé 
Higginsovi. Ona je pak v dospělosti se svým přítelem zabije. - David F. Sandberg natočil 
vizuálně působivý horor se sugestivní dobovou atmosférou a s výpravou, inspirovanou 
tvorbou amerického malíře Andrewa Wyetha, zejména jeho slavným obrazem Kristýnin svět 
(1948), na němž chromá dívka na louce pozoruje vzdálený dům; připomíná tak Janice, 
oslabenou kvůli postižení. Proto se démon zaměří na ni...  
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Atomic Blonde: Bez lítosti 
barevný, akční, špionážní, komiksový, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý 
– 116 min. 
 
Původní název: Atomic Blonde. Země původu: USA. Výrobce: Denver & Delilah, Chickie the 
Cop, TGIM Films, 87Eleven, Focus Features (zadavatel), Sierra Pictures (zadavatel-
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 3.8.2017. Mluveno: anglicky, německy, rusky, 
švédsky (titulky).  
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Maďarsko: Budapešť. Velká Británie: Londýn. 
SRN: Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: David Leitch. Pomocná režie: Sam Hargrave (II. režie). Předloha: Antony 
Johnston, Sam Hart (komiks nakl. Oni Press The Coldest City, 2012, Nejstudenější město). 
Scénář: Kurt Johnstad. Kamera: Jonathan Sela. Druhá kamera: Imre Juhazs. Architekt: David 
Scheunemann. Návrhy kostýmů: Cindy Evans /ž/. Masky: Paul Pattison (+ účesy). Střih: 
Elísabet Ronaldsdóttir /ž/. Zvuk: Mac Ruth, Jonas Jansson (design zvuku). Výkonná 
produkce: Nick Meyer, Marc Schaberg, Joe Nozemack, Steven V. Scavelli, Ethan Smith, David 
Guillod, Kurt Johnstad. Producent: Charlize Theron /ž/, Beth Kono /ž/, A.J. Dix, Kelly 
McCormick /ž/, Eric Gitter, Peter Schwerin. Koproducent: Antony Johnston, Ildikó Kemeny 
/ž/, David Minkowski, Jeff Morrone. Vizuální efekty: Michael Wortmann (supervize), Jan 
Adamczyk (supervize), Michael Kulzer (supervize); Chimney Slice. Zvláštní efekty: Gabor 
Kiszelly (supervize). Hudba: Tyler Bates, Dieter Hartmann (dodatečná hudba). Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: John Houlihan (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Sam Hargrave, Domonkos Pardanyi, Florian Hotz (SRN), Jon Valera 
(souboje). 
 
Hrají: Charlize Theron /ž/ (Lorraine Broughtonová), James McAvoy (David Percival), Jóhannes 
Jóhannesson (Jurij Bachtin), John Goodman (Emmett Kurzfeld), Til Schweiger (Hodinář), 
Eddie Marsan (Teleskop), Sofia Boutella /ž/ (Delphine Lasalleová), Roland Møller (Alexandr 
Bremovič), Toby Jones (Eric Gray), Bill Skarsgård (Merkel), James Faulkner (C), Sam Hargrave 
(James Gasciogne), Barbara Sukowa /ž/ (koronerka), Lili Gessler /ž/ (Helena).  
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Kaskadér, koordinátor kaskadérů, režisér druhých štábů a herec David Leitch debutuje jako 
režisér celovečerního filmu adaptací komiksu Nejstudenější město od Antonyho Johnstona a 
kreslíře Sama Harta. Akční thriller Atomic Blonde: Bez lítosti má podobný ráz jako jiný akční 
thriller John Wick (2014, John Wick), na jehož režii a produkci se sice Leitch podílel s Chadem 
Stahelskim, ale v titulcích byl uveden pouze jako producent. - Listopad 1989. Agentka britské 
tajné služby MI6 Lorraine Broughtonová je povolána do londýnské centrály, aby před svým 
nadřízeným Ericem Grayem a zástupcem CIA Emmettem Kurzfeldem vypověděla o 
událostech, k nimž v uplynulých deseti dnech došlo v Berlíně. Lorraine tam byla vyslána, aby 
objasnila smrt svého kolegy Jamese Gasciognea, který ukrýval mikrofilm se seznamem všech 
tajných agentů z obou stran železné opony, jenž měl sloužit k odhalení dvojitého agenta s 
krycím jménem Kabela. - Berlínskou spojkou Lorraine je David Percival. Spolu pátrají po 
agentově vrahu Juriji Bachtinovi z KGB, který chce prodat hodinky s mikrofilmem za nejvyšší 
nabídku. Percival bez vědomí kolegyně zabije Bachtina a zmocní se hodinek. Když je nabízí 
Alexandru Bremovičovi z KGB, vyfotí jej agentka francouzské rozvědky Delphine Lasalleová, 
spolupracující s Lorraine. Aby zvýšil hodnotu hodinek, potřebuje se Percival zbavit agenta 
Stasi s krycím jménem Teleskop, který zná seznam agentů nazpaměť. Při pokusu o převedení 
do Západního Berlína Teleskop kvůli Percivalově zradě zemře. Na Západ se nicméně úspěšně 
dostanou jeho manželka a dcera. Berlínská zeď se hroutí. Percival uškrtí Delphine, která 
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věděla o jeho spolupráci s Rusy. Lorraine se však z jejích fotek dozví pravdu. Než proradného 
kolegu zabije a vezme si hodinky, vyplyne z jejich dialogu, že Kabela je Lorraine. - V Londýně 
agentka za dvojitého agenta s tímto jménem označí Percivala a tvrdí, že neví, co se stalo se 
seznamem. Tři dny poté se Lorraine v Paříži setká kvůli prodeji hodinek s Bremovičem, který 
se ji pokusí zabít. Žena ovšem zavraždí jeho. Pak nastoupí do letadla, kde na ni čeká Kurzfeld, 
aby odletěli do Langley. Vyjde najevo, že Lorraine spolupracovala s KGB pouze naoko. Ve 
skutečnosti byla po celou dobu krtkem nastrčeným CIA do britské MI6. – Překombinovaný 
akční špionážní thriller se snaží díry v logice, nevyrovnaný rytmus a další nedostatky překrýt 
akčními sekvencemi s okázalou choreografií, z nichž mnohé díky soundtracku plnému hitů z 
80. let připomínají hudební klipy. –mrš- 
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Auta 3 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby 
Digital (Dolby Atmos), dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Cars 3. Země původu: USA. Výrobce: Pixar Animation Studios, Disney 
(zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 15.6.2017. Mluveno: česky (dabováno).  
 
Distribuce: Falcon (do 14.6.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Brian Fee. Scénář: Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich. Námět: Brian Fee, 
Ben Queen, Eyal Podell, Jonathon E. Stewart. Kamera: Jeremy Lasky, Kim White /ž/ (svícení). 
Druhá kamera: Michael Sparber (+ svícení). Výtvarník: William Cone, Jay Shuster. Výtvarník: 
David Juan Bianchi. Střih: Jason Hudak. Zvuk: Tom Myers (+ design zvuku), Brian Chumney, 
Michael Semanick, Nathan Nance. Výkonná produkce: John Lasseter. Producent: Kevin 
Reher. Koproducent: Andrea Warren /ž/. Animace: Bobby Podesta (supervize), Michael 
Comet (supervize postav), Junyi Ling (supervize postav). Vizuální efekty: Michael Fong 
(supervize technické režie), John Reich (supervize efektů). Hudba: Randy Newman, Mitchell 
Froom (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Spolupráce: Jay Ward 
(kreativní poradce). 
 
Hlasy: Owen Wilson (Blesk McQueen), Cristela Alonzo /ž/, (Cruz Ramirezová), Armie 
Hammer (Jackson Hrom), Chris Cooper (Čmoudík), Nathan Fillion (Sterling), Larry the Cable 
Guy (Burák), Tony Shalhoub (Luigi), Margo Martindale /ž/ (Louisa Nashová), Kerry 
Washington /ž/ (Sečtená), Cheech Marin (Ramone), Lea DeLaria /ž/ (Bučitelka), Bonnie Hunt 
/ž/ (Sally), Bob Costas (Plecháček), Paul Newman (Doktor Hudson), Ray Magliozzi (Dusty), 
Bob Peterson (Chick Hicks), Darrel Walltrip (Karol Kolák), Lewis Hamilton (Hamilton), Guido 
Quaroni (Guido), John Ratzenberger (Mack), Kyle Petty (Cal Weathers), Lloyd Sherr 
(Fillmore), Humpy Wheeler (Tex), Katherine Helmondová (Lizzie), Paul Dooley (Serža), Jenifer 
Lewis /ž/ (Flo).  
 
Dabing: Richard Krajčo (Blesk McQueen), Vendula Příhodová (Cruz Ramirezová), Matouš 
Ruml (Jackson Hrom), Miloš Vávra (Čmoudík), Alexandr Rašilov (Sterling), Pavel Novotný 
(Burák), Jiří Prager (Luigi), Lucie Juřičková (Louisa Nashová), Daniela Písařovicová (Sečtená), 
Ivo Novák (Ramone), Ivana Chýlková (Bučitelka), Kateřina Brožová (Sally), Jiří Lábus 
(Plecháček, Rusty), Pavel Soukup (Doktor Hudson), Luděk Sobota (Dusty), Ladislav Županič 
(Chick Hicks), Braňo Holíček (Karol Kolák, Hamilton, Bubba), Giovanni Baldini (Guido), Martin 
Zahálka (Mack), Jiří Krejčí (Cal Weathers), Lukáš Jindra (Fillmore), Zdeněk Maryška (Tex), 
Ludmila Molínová (Lizzie), Bohuslav Kalva (Serža), Valérie Zavadská (Flo).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha, Pavel Cmíral (texty písní). Dialogy české verze: Braňo 
Holíček. Režie české verze: Braňo Holíček (Studio Virtual).  
 
Animovaná komedie Auta (2006, Cars; r. John Lasseter) studia Pixar, v níž tvůrci představili 
svět obývaný pouze rozmanitými personifikovanými vozy a vozítky různých značek, velikostí 
a stáří a nového hrdinu, závodníka Bleska McQueena, se stala ve své době velkým hitem. 
Protagonistou druhého dílu Auta 2 (2011, Cars 2; r. John Lasseter) byl otlučený a upovídaný 
odtahový vůz Burák, Bleskův nejlepší kamarád. Nejen okolo nich se točí celovečerní režijní 
debut výtvarníka a animátora Briana Feeho Auta 3. – Zdá se, že Blesk McQueen má hvězdná 
léta za sebou, alespoň mu to dává najevo mladé arogantní závodní auto Jackson Hrom i 
statistička Sečtená a televizní reportéři. Blesk při závodě havaruje. O čtyři měsíce později se 
dává do formy. Vzpomíná na chvíle se svým legendárním trenérem Doktorem Hudsonem. 
Začne trénovat v supermoderním závodnickém centru pod vedením mladé Cruz Ramirezové. 
Ale na simulátorech, trenažéru či posilovacích strojích se mu nedaří, a tak si na vedoucím 
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střediska a zároveň sponzorovi Sterlingovi vymíní trénink na nedaleké pláži; když závod o 
Zlatý píst nevyhraje, skončí. Cruz mu v terénu dělá sparing partnera. Věrné dopravní auto 
Mack je odveze do Thomasville, kde Blesk kdysi trénoval s Doktorem Hudsonem. Trenér 
Čmoudík vytáhne na McQueena svérázná cvičení. Vyjde najevo, že Cruz chtěla být závodnicí, 
ale nevyšlo jí to. Při cvičné jízdě je v závěru rychlejší než Blesk, a tak McQueen na poslední 
chvíli pošle na start ji místo sebe. Ramirezová zvítězí a Blesk má jasno: odešel a zároveň 
zůstal, bude ji totiž se svým týmem trénovat. – Ve filmu figurují staří známí v čele s Burákem, 
nechybějí úžasné závodní honičky, jízda lesem bez světel nebo kličkování mezi splašenými 
traktory. Snímek pobaví malé diváky i jejich rodiče. V originálním znění zazní skutečně hlas 
Paula Newmana (1925-2008), který namluvil Doktora Hudsona; při natáčení prvních Aut bylo 
totiž nahráno víc dialogů, než pak bylo použito. – K filmu je připojen krátký animovaný 
předfilm Lou (2017, Lou; r. Dave Mullins). -kat- 
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Axolotl Overkill 
barevný, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 94 min. 
 
Původní název: Axolotl Overkill. Země původu: SRN. Výrobce: Vandertastic, Constantin Film 
(koprodukce), Rundfunk Berlin-Brandenburg (koprodukce), Bayerischer Rundfunk 
(koprodukce), Medienboard Berlin-Brandenburg (podpora), Beauftragte/r der 
Bundesregierung für Kultur und Medien –Filmförderung (podpora). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: německy, anglicky, španělsky, francouzsky (titulky). – V 
šestnácti přežiješ všechno. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 28.2.2025). Lokace: SRN: Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: Helene Hegemann /ž/. Předloha: Helene Hegemann /ž/ (román Axolotl 
Roadkill, 2010, česky Axolotl Roadkill, nakl. Euromedia-Odeon, Praha 2011). Scénář: Helene 
Hegemann /ž/. Kamera: Manuel Dacosse. Architekt: Sylvester Koziolek. Návrhy kostýmů: 
Anette Guther /ž/. Masky: Carina Hohenhoff /ž/. Střih: Bettina Böhler /ž/. Zvuk: Tobias 
Rüther. Výkonná produkce: Martin Moszkowicz, Oliver Berben. Producent: Hanneke M. van 
der Tas /ž/, Alain de la Mata. Koproducent: Constanze Guttmann /ž/, Friederich Oetker. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Milena Fessmann /ž/ (hudební 
supervize).  
 
Hrají: Jasna Fritzi Bauer /ž/ (Mifti), Arly Jover /ž/ (Alice), Mavie Hörbiger /ž/ (Ophelia), Laura 
Tonke /ž/ (Anika), Julius Feldmeier (Edmond), Nikolai Kinski (pan Kroschinske), Sabine Vitua 
/ž/ (Desiree), Tom Lass (Lasse), Hans Löw (Alicin exmanžel), Hanns Zischler (řečník na 
filmových cenách).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: FF Sundance 2017, Park City, Utah: Cena za kameru v soutěži zahraničních hraných 
filmů (Manuel Dacosse). 
 
Románová prvotina (se zjevně autobiografickými rysy) sedmnáctileté bloggerky Helene 
Hegemannové (nar. 1992) Axolotl Roadkill (roadkill znamená česky zvíře přejeté na silnici) se 
v roce 2010 stala bestsellerem nejen v Německu, i když vzbudila kontroverzní reakce. 
Autorka čelila nařčení z plagiátorství, neboť si části prózy „půjčila“ z internetu; ve čtvrtém 
vydání je poznámka, že román byl napsán na základě „estetických principů intertextuality“. 
Po šesti letech se Helene Hegemannová rozhodla knihu zfilmovat, snímek Axolotl Overkill 
(overkill lze chápat jako přehnané vybíjení síly nebo vybíjení zvěře je jejím celovečerním 
režijním debutem. Zvláštní zvukomalebný název je vlastně metaforou pro postavu hrdinky, 
která nechce dospět. Sladkovodní obojživelník axolotl mexický totiž zůstává celý život v 
larválním stadiu, ale i tak dosahuje pohlavní dospělosti a je schopen obnovovat ztracené 
části těla. - Šestnáctiletá Mifti (osmadvacetiletá Jasna Fritzi Bauerová) žije v zanedbaném 
bytě s nevlastními sourozenci Anikou a Edmondem. Matka jí nedávno zemřela. Otec se 
svéráznými názory bydlí v supermoderní vilce s partnerku Desiree. Potomky vídá, ale 
nechává jim volnost. Dívka má poměr s rozvedenou třicátnicí Alicí. Ve školní jídelně záměrně 
vyprovokuje konflikt s mladou myčkou nádobí Ophelií, herečkou, která si zde odpykává trest 
obecně prospěšných prací za pobuřování na veřejnosti a řízení v opilosti bez řidičáku. Obě 
skončí v ředitelně. Ophelia pak vezme Mifti na zběsilou jízdu po berlínských klubech. Dívka se 
objeví doma až po třídenní nepřítomnosti. Od Alicina známého obchodníka s exotickými 
zvířaty dostane Mifti axolotla mexického. Stráví s milenkou noc v honosném sídle na 
venkově. Ráno odjede jejím vozem a u silnice pak marně hledá mobilní signál… - Zdánlivě 
nahodile uspořádaný „klipovitý“ snímek se odehrává ve zběsilém tempu. Divák se jen obtížně 
orientuje, co je skutečnost a co fantazie či vize zjevně psychicky narušené protagonistky, 

http://www.filmportal.de/en/person/vandertastic-films-berlin_9790620c163bcd89e040007f0100264b
http://www.filmportal.de/en/person/constantin-film-gmbh-muenchen_f303075949bd2226e03053d50b375262
http://www.filmportal.de/en/person/constantin-film-gmbh-muenchen_f303075949bd2226e03053d50b375262
http://www.filmportal.de/en/person/medienboard-berlin-brandenburg-gmbh-mbbb-potsdam_f311017c716dddeae03053d50b371ab6
http://www.filmportal.de/en/person/helene-hegemann_5a588f41eabb8a05e040007f01007fdd
http://www.filmportal.de/en/person/helene-hegemann_5a588f41eabb8a05e040007f01007fdd
http://www.filmportal.de/en/person/helene-hegemann_5a588f41eabb8a05e040007f01007fdd
http://www.filmportal.de/en/person/helene-hegemann_5a588f41eabb8a05e040007f01007fdd
http://www.filmportal.de/en/person/manuel-dacosse_
http://www.filmportal.de/en/person/sylvester-koziolek_f311017c68f0ddeae03053d50b371ab6
http://www.filmportal.de/en/person/anette-guther_f311886a1fce8b6de03053d50b3726fe
http://www.filmportal.de/en/node/1262946
http://www.filmportal.de/en/person/bettina-boehler_f30de0f6aabb9e87e03053d50b374795
http://www.filmportal.de/en/node/1204252
http://www.filmportal.de/en/node/1204252
http://www.filmportal.de/en/person/martin-moszkowicz_f3013a3f14b48ab5e03053d50b372643
http://www.filmportal.de/en/person/oliver-berben_f302973c7982170be03053d50b374978
http://www.filmportal.de/en/person/hanneke-m-van-der-tas_4f93cba07e8df0b2e040007f01005e8d
http://www.filmportal.de/en/person/hanneke-m-van-der-tas_4f93cba07e8df0b2e040007f01005e8d
http://www.filmportal.de/en/person/alain-de-la-mata_2dddaadc7254800fe040007f01002ad8
http://www.filmportal.de/en/person/constanze-guttmann_70d0abd93b6871d8e040007f01002d93
http://www.filmportal.de/en/node/1186105
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která je středobodem všeho dění. – Do českých kin byl titul uveden v rámci akce Vary ve 
vašem kině. -kat- 
 
HELENE HEGEMANNOVÁ (nar. 19.2.1992, Freiburg im Breisgau, Bádensko-Württembersko) 
je dcerou divadelního vědce, dramaturga a pedagoga Carla Hegemanna (nar. 1949). Po 
smrti matky se jako třináctiletá přestěhovala z Bochumi za otcem do Berlína a začala psát 
blogy. Ve čtrnácti letech napsala scénář k filmu Torpedo, který později s pomocí státní 
podpory realizovala jako stejnojmenný středometrážní snímek a za který získala Cenu 
Maxe Ophülse. Její divadelní hra Ariel 15 byla uvedena v Berlíně (2007) a později i jako 
rozhlasová hra. V roce 2010 vydala Hegemannová autobiograficky laděný bestseller 
Axolotl Roadkill, který se stal senzací, ale také předmětem řady diskusí, neboť se ukázalo, 
že autorka řadu pasáží převzala z internetu od bloggera Airen. V roce 2016 podle této 
předlohy vznikl v její režii snímek Axolotl Overkill, uvedený až v roce 2017 mj. na FF 
Sundance a na MFF v Karlových Varech. V roce 2013 vydala druhý román Jage zwei Tiger 
(Ulov dva tygry). Objevila se též ve třech filmech jako herečka. Má vztah s novinářkou 
Andreou Hannou Hünnigerovou (nar. 1984). – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno 
jinak) střm. příběh patnáctileté dívky, která se po smrti matky přistěhuje ke své tetě 
herečce, Torpedo (2008), dok. Wer hat Angst vor Sibylle Berg? (2015, Kdo se bojí Sibylle 
Bergové?; r. Wiltrud Baierová, Sigrun Köhlerová; spolupráce), drama šestnáctileté dívky z 
neuspořádané rodiny, jež s novou přítelkyní obráží berlínské noční kluby, Axolotl Overkill 
(2016, Axolotl Overkill); (herečka, není-li uvedeno jinak) 4. epizoda (r. Nicolette 
Krebitzová) ze snímku Deutschland ’09 – 13 kurze Filme zur Lage der Nation (2009, 
Německo ’09 – 13 krátkých filmů o postavení národa), kr. f. Hey, Cowboy (2012, Hej, 
kovboji; r. Annika Pinskeová), Traumfrauen (2015, Ženy snů; r. Anika Deckerová). -tbk- 
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Baby Driver 
barevný, akční thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1 (Dolby Atmos), 
dlouhý – 113 min. 
 
Původní název: Baby Driver. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Working Title, Big 
Talk Pictures, TriStar Pictures (zadavatel), MRC (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
27.7.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Jeden opravdu dobrý řidič stačí. 
 
Distribuce: Falcon (do 21.7.2019). Lokace: USA: Georgia – Atlanta, Dunwoody, Gainesville; 
Louisiana – New Orleans. 
 
AUTOŘI: Režie: Edgar Wright. Pomocná režie: Darrin Prescott (II. režie). Scénář: Edgar 
Wright. Kamera: Bill Pope. Druhá kamera: Duane Manwiller. Architekt: Marcus Rowland. 
Návrhy kostýmů: Courtney Hoffman /ž/. Masky: Fionagh Cush /ž/, Kelvin R. Trahan (účesy), 
Rick Stratton (tetování). Střih: Paul Machliss, Jonathan Amos. Zvuk: Mary H. Ellis /ž/, James 
Peterson, Julian Slater (+ design zvuku). Výkonná produkce: Edgar Wright, Rachael Prior /ž/, 
James Biddle, Adam Merims, Liza Chasin /ž/, Michelle Wright /ž/. Producent: Nira Park /ž/, 
Tim Bevan, Eric Fellner. Vizuální efekty: Stuart Lashley (supervize), Double Negative. Zvláštní 
efekty: Mark R. Byers (supervize). Hudba: Steven Price. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Kirsten Lane /ž/ (hudební supervize). Choreografie: Ryan 
Heffington. Koordinátor kaskadérů: Darrin Prescott, Robert Nagle.  
 
Hrají: Ansel Elgort (Baby), Kevin Spacey (Doktor), Lily James /ž/ (Debora), Jon Bernthal (Griff), 
Jon Hamm (Parťák), Jamie Foxx (Rapl), Eiza González /ž/ (Darling), CJ Jones (Joseph), Flea 
(Eddie Beznoska), Sky Ferreira /ž/ (Babyho matka), Lanny Joon (J.D.), Paul Williams (Řezník), 
Clay Donahue Fontenot (mariňák), Brogan Hall (Samm), Walter Hill (soudní úředník).  
 
České titulky: Petr Putna. 
 
Ceny: Cena BAFTA: nejlepší střih (Jonathan Amos, Paul Machliss). Oscar: (nominace) nejlepší 
střih (Jonathan Amos, Paul Machliss), nejlepší střih zvukových efektů (Julian Slater). 
 
Anglický režisér Edgar Wright realizoval svůj dlouholetý projekt akčního thrilleru, v němž 
významnou roli hraje hudební podkres. Ještě před scénářem měl do filmu vybrané písně. 
Zároveň se inspiroval klasickým titulem Waltera Hilla Řidič (1978, The Driver) a styčné body 
můžeme nalézt mj. se thrillerem Nicolase Windinga Refna Drive (2011, Drive). Název Baby 
Driver je převzat z písně Simona & Garfunkela. – Mladík Baby ztratil v dětství rodiče při 
autohavárii. Sám byl zraněn a trpí od té doby tinnitem (šelestem v uších), který přehlušuje 
neustálým poslechem hudby z iPodu. Pracuje jako řidič pro bosse Doktora, jemuž jednou 
ukradl vůz a musí mu splácet dluh. Stará se o starého hluchoněmého pěstouna, černocha 
Josepha. Proti své vůli stále hlouběji zabředá do zločineckého světa. – Po bankovní loupeži 
unikne Baby s tříčlennou partou lupičů (Darling, její milenec Parťák a Griff) před policií. Zbývá 
mu ještě jedna akce, pak bude s Doktorem vyrovnán. Zamiluje se do servírky Debbie 
(Debory) z Boova bistra, kde kdysi pracovala jeho matka, která také zpívala. Po přepadení 
vozu, převážejícího peníze, musí unikat s další tříčlennou bandou (Eddie Beznoska, J.D., Rapl) 
před mariňákem, který je začne pronásledovat. Doktor mu potvrdí, že je dluh srovnán a on 
začne k Josephově radosti pracovat jako rozvážeč pizzy. Jenže boss ho donutí k další akci, 
přepadení pošty. Řidič tam dokonce musí jít na obhlídku s Doktorovým malým synovcem 
Sammem. Akci mají provést Darling, Parťák a sociopatický zabiják Rapl. Ten postřílí 
překupníky se zbraněmi, s nimiž měli schůzku, protože v nich poznal policajty. Doktor zuří: 
byli to jeho podplacení policajti. Baby chce v noci ujet, ale zabrání mu v tom Rapl i Parťák. – 
Loupež sice proběhne, ale následně je zabit Rapl a posléze zastřelena Darling. - Parťák si v 
bistru počká na Babyho, který odvezl do bezpečí Josepha. Jenže ten ho postřelí a ujede s 
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šokovanou Debbie za Doktorem. Boss jakoby chtěl mladému páru pomoci, ale nakonec na 
něj vytáhne zbraň. Náhle se tu objeví Parťák a Doktora zajede. Baby se ho podle svého 
přesvědčení zbaví, ale zraněný Parťák se znovu vynoří. Baby ho zastřelí. Odjíždí s Debbie, 
avšak narazí na policejní zátarasy. - Při soudu v mladíkův prospěch vypovídají různí svědci. 
Přesto dostane pětadvacetiletý trest s možností podmínky po pěti letech. Debbie mu píše do 
vězení. Konečně se před ním setkají a mohou odjet do neznáma... – Snímek, v němž vystupují 
v epizodách i známí hudebníci, těží zejména z dokonalých autohoniček a ze zvláštní 
kombinace hudebního filmu (včetně nenápadných choreografií) a akčního thrilleru. Občas 
však nedokáže překonat žánrovou nesourodost.  -tbk- 
 
EDGAR WRIGHT (vl. jm. Edgar Howard Wright, nar. 18.4.1974, Poole, Dorset) vyrůstal v 
hrabství Somerset a už od mládí natáčel krátké filmy na Super 8, později na video. 
Absolvoval audiovizuální studia na umělecké univerzitě v rodném městě (1992-94; dnes 
Arts University Bournemouth – AUB). Jeho 16mm celovečerní debut Ruka plná prstů se 
dostal do omezené komerční distribuce a upozornil na Wrighta komediální dvojici Matt 
Lucas a David Walliams, kteří si ho vybrali jako režiséra svého sitcomu Mash and Peas 
(1996, Mash a Peas), parodujícího různé TV pořady a odvysílaného na stanici Paramount 
Comedy. Pro stejný kanál režíroval další sitcom Asylum (1996, Blázinec; + spol. sc.) a pro 
BBC komediální seriály Is It Bill Bailey? (1998, Je to Bill Bailey?), Alexei Sayle’s Merry-Go-
Round (1998, Kolotoč Alexeie Saylea; + spol. sc.), Sir Bernard’s Stately Homes (1998, 
Vznešená sídla sira Bernarda) a Spaced (1999-2001, V extázi; + spol. střih, herec), za nějž 
byl dvakrát nominovaný na Cenu BAFTA. Režíroval také jednu epizodu kriminální show 
Murder Most Horrid (Nejstrašnější vražda), krátkou parodii na Titanic do komediálního 
pořadu French and Saunders a jeden z vymyšlených foršpanů do Tarantinova a 
Rodriguezova diptychu Grindhouse. Ve filmu se prosadil jako tvůrce volné trilogie 
žánrových komedií Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U Konce světa 
(tzv. The Three Flavours Cornetto Trilogy podle opakujícího se vtipu o léčebných účincích 
známé britské zmrzliny na kocovinu), na níž se podíleli jeho častí spolupracovníci, 
scenárista a hlavní představitel Simon Pegg, producentka Nira Parková a herecký kolega 
Nick Frost; první ze snímků dostal mj. Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář a 
nominaci na Cenu BAFTA za nejlepší britský film. Největšího komerčního úspěchu dosáhl 
Wright dávným projektem Baby Driver, v němž choreografii akčních scén podřídil předem 
vybranému pulzujícímu soundtracku. – Filmografie: (bez krátkých filmů) (režie, není-li 
uvedeno jinak) parodie na westerny Fistful of Fingers (1995, Ruka plná prstů; + sc., spol. 
prod., herec), romantická zombie komedie Shaun of the Dead (2004, Soumrak mrtvých; + 
spol. sc., herec – V), veselohra o snaživém policistovi v malebném městě Jednotka příliš 
rychlého nasazení (2007, Hot Fuzz; + spol. sc., herec), akční hudební komedie podle 
úvodního dílu komiksové série Bryana Leea O’Malleyho Scott Pilgrim proti zbytku světa 
(2010, Scott Pilgrim vs. the World; + spol. sc., spol. prod.) s Michaelem Cerou, hororová 
komedie o přátelích, opakujících svůj pivní závod z mládí, U Konce světa (2013, The 
World’s End; + spol. sc., spol. prod.), akční příběh zručného mladého řidiče, který pracuje 
pro podsvětí, Baby Driver (2017, Baby Driver; + sc., spol. prod.) s Anselem Elgortem a 
Kevinem Spaceym; (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Attack the Block 
(2011, Útok na věžák; r. Joe Cornish – V), Sightseers (2012, Dovolenkáři; r. Ben Wheatley), 
Ant-Man (2015, Ant-Man; r. Peyton Reed; + spol. nám., spol. sc.); (podíl na scénáři) 
Tintinova dobrodružství (2011, The Adventures of Tintin; r. Steven Spielberg); (herec) 
Stopařův průvodce po Galaxii (2005, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; r. Garth 
Jennings), Země mrtvých (2005, Land of the Dead; r. George A. Romero), Son of Rambow 
(2007, Malý Rambo; r. Garth Jennings – V), střm. f. Tour de Pharmacy (TV-2017, Tour de 
doping; r. Jake Szymanski – TV).  -mim- 
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Balerína 
barevný, rodinný, dobrodružný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, zvuk - 5.1, dlouhý – 90 
min. 
 
Původní název: Ballerina. Země původu: Kanada, Francie. Výrobce: Quad Productions, Main 
Journey, Caramel Films, Gaumont (koprodukce), M6 Films (koprodukce), The Movie Network 
(spolupráce), Super Écran (spolupráce), Telefilm Canada (podpora), SODEC (podpora), Radio 
Canada (podpora), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), M6 (účast), W9 (účast), 6ter (účast). 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 2.3.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Vydejte se na 
cestu. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Eric Summer, Eric Warin. Námět: Eric Summer, Laurent Zeitoun. Scénář: 
Carol Noble /ž/, Laurent Zeitoun, Eric Summer. Kamera: Jericca Cleland /ž/. Výtvarník: 
Florent Masurel, Pierre Nicolas Bayle (návrhy postav). Střih: Yvann Thibaudeau. Zvuk: Jean 
Goudier, Cyril Holtz. Výkonná produkce: Jean Aubert. Producent: Laurent Zeitoun, Yann 
Zenou, Nicolas Duval Adassovsky, André Rouleau, Valérie dʹAuteuil /ž/. Animace: Ted Ty 
(vedení animace). Vizuální efekty: Benoit Blouin (supervize), LʹAtelier Animation. Hudba: 
Klaus Badelt, Christopher Carmichael (dodatečná hudba), Lelan Cox (dodatečná hudba), 
Anne Kathrine Dern /ž/ (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Rebecca Delanet /ž/ (supervize), Astrid Gomez-Montoya /ž/ (supervize). 
Choreografie: Aurélie Dupont /ž/, Jérémie Bélingard, Benjamin Millepied.  
 
Hlasy: Elle Fanning /ž/ (Felicie), Dane DeHaan (Victor), Maddie Ziegler /ž/ (Camille), Carly Rae 
Jepsen /ž/ (Odette), Joe Sheridan (ředitel opery), Terrence Scammell (Mérante, pošťák), 
Elena Dunkelman /ž/ (Dora, Rosita), Julie Khaner /ž/ (Régine), Tamir Kapelian (Rudolph).  
 
Dabing: Ivana Korolová (Felicie), David Gránský (Victor), Irena Máchová (Camille), Martina 
Šťastná (Odette), Dušan Kollár (ředitel opery), Tomáš Borůvka (Mérante), Vanda Karolyi 
(Régine), Petr Neskusil (Rudolph). 
 
Překlad české verze: Veronika Sysalová. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová. Režie české 
verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Kanadsko-francouzská dobrodružná animovaná komedie Balerína zkušeného televizního 
režiséra Erica Summera a debutujícího Erica Warina se odehrává v Paříži na sklonku 
devatenáctého století. Navzdory tomu je pojetí snímku i postav moderní a srozumitelné. – 
Sirotci Felicie a Victor utečou z dětského domova, aby si v hlavním městě Francie splnili své 
sny. Dívenka se chce stát baletkou, a vplíží se proto do budovy opery a taneční školy. 
Victorovi se podaří uchytit u Gustava Eiffela; doufá, že z něj bude vynálezce. Felicie najde 
azyl u uklízečky Odetty, která kdysi také bývala baletkou, a pomáhá jí s prací v domě paní 
Régine, jejíž dcera Camille trénuje na konkurz do baletu Louskáček. Camille se na Felicii, jež 
se obdivuje jejímu tanci, rozzlobí a rozbije jí hrací skříňku po mamince. Felicie si na oplátku 
nechá její přijímací dopis do taneční školy a začne se za ni vydávat. Přísný učitel den co den 
vyhodí ze třídy jednu dívku. Za pomoci Odette se Felicie zlepšuje, její tajemství je však 
prozrazeno. Učitel jí přesto dovolí účastnit se konkurzu. Dívka si místo tréninku vyrazí na 
procházku s ruským tanečníkem Rudolphem a roli nakonec dostane Camilla. Paní Régine dá 
Felicii odvézt zpět do sirotčince, odkud jí však pomůže zmizet hlídač. V opeře dojde k 
tanečnímu souboji mezi oběma dívkami. Ten je završen náročným skokem, který zvládne 
pouze Felicie, a tak získá vysněnou roli. – Milý příběh je pro dospělé diváky předvídatelný, ale 
přesto nenudí; u dětí vyvolávají vtipné situace výbuchy smíchu. -adp- 
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Barry Seal: Nebeský gauner 
barevný, akční, kriminální, životopisný, tragikomedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, 
zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 115 min. 
 
Původní název: American Made. Země původu: USA. Výrobce: Brian Grazer, Vendian 
Entertainment (spolupráce), Quadrant Pictures (spolupráce), Hercules Film Fund 
(spolupráce), Universal Pictures (zadavatel), Cross Creek Pictures (zadavatel), Imagine 
Entertainment (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 24.8.2017. 
Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – CIA, Bílý dům, Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za 
nos. 
 
Distribuce: CinemArt (do 24.8.2020). Lokace: USA: Georgia – Ball Ground, Atlanta, Madison; 
Louisiana – New Orleans. Kolumbie - Medellín. 
 
AUTOŘI: Režie: Doug Liman. Scénář: Gary Spinelli. Kamera: César Charlone. Architekt: Dan 
Weil. Návrhy kostýmů: Jenny Gering /ž/. Masky: Sarah Monzani /ž/, Olga Turrini Bernardoni 
/ž/, Marie Larkin /ž/ (účesy). Střih: Andrew Mondshein, Saar Klein (dodatečný střih), Dylan 
Tichenor (dodatečný střih). Zvuk: Felipe Borrero, Paul Hsu (design zvuku). Výkonná 
produkce: Paris Latsis, Terry Douglas, Brandt Andersen, Eric Greenfeld, Michael Finley, 
Michael Bassick, Ray Chen. Producent: Brian Grazer, Brian Oliver, Doug Davison, Kim Roth 
/ž/, Ray Angelic, Tyler Thompson. Koproducent: Allen Liu, Jason Seagraves. Vizuální efekty: 
Justin Ball (supervize), Mr. X. Zvláštní efekty: David Fletcher (supervize). Hudba: Christophe 
Beck. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Robert Alonzo, Javier 
Diaz.  
 
Hrají: Tom Cruise (Barry Seal), Domhnall Gleeson (agent Monty Schafer), Sarah Wright /ž/ 
(Lucy Sealová), Jesse Plemons (šerif Downing), Caleb Landry Jones (JB), Jayma Mays /ž/ 
(prokurátorka Dana Sibotaová), Lola Kirke /ž/ (Judy Downingová), E. Roger Mitchell (agent 
Craig McCall), Alejandro Edda (Jorge Ochoa), Mauricio Mejía (Pablo Escobar), Benito 
Martinez (James Rangel), Jed Rees (Louis Finkle), Robert Farrior (Oliver North), Jayson 
Warner Smith (Bill Cooper), Mark McCullough (Pete), Emilio Sierra (Hector), April Billingsley 
/ž/ (Jenny). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Akční životopisný snímek Douga Limana nazvaný Barry Seal: Nebeský gauner pokračuje v linii 
titulů, věnovaných skutečným lidem, kteří vedli značně dobrodružný život, při němž se 
dostali do střetu se zákonem. Z poslední doby můžeme připomenout např. snímky Špinavý 
trik (2013, American Hustle; r. David O. Russell), Týpci a zbraně (2016, War Dogs; r. Todd 
Phillips) nebo Zlato (2016, Gold; r. Stephen Gaghan). Protagonistou a zároveň komentátorem 
vlastního osudu je pilot Barry Seal (vl. jm. Alder Berriman Seal, 1939-1986), který se v 
sedmdesátých letech zapletl do obřích kšeftů s pašováním drog, zbraní a praní špinavých 
peněz. – Barryho příliš neuspokojuje kariéra pilota u TWA, zpestřená pašováním kubánských 
doutníků. Kvůli tomuto přečinu musí přijmout nabídku agenta CIA Montyho Schafera, aby 
fotografoval tábory povstalců ve Střední Americe. Dostane rychlé letadlo a později i vlastní 
letiště v městečku Mena v Arkansasu, kam se přestěhuje se zpočátku nic netušící manželkou 
Lucy, s níž má dvě děti. Jenže si ho vytipují členové kolumbijského Medellínského kartelu, 
pro něž musí začít pašovat drogy do USA. Později dostane od Montyho za úkol zásobovat 
zbraněmi contras v Nikaragui, kde jsou u moci komunističtí sandinisté. Nakonec to dopadne 
tak, že zbraně tajně dodává Kolumbijcům, od nichž přebírá drogy. Zároveň pašuje do 
Arkansasu contras na tajný armádní výcvik. Rozšíří svůj podnik o další piloty a má tolik peněz, 
že neví, kam je ukládat či schovávat. Vše se začne hatit, když se u něj doma objeví Lucyin 
feťácký bratr JB, který zde najde snadný zdroj peněz a kterého se narkomafie později zbaví 
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při výbuchu jeho auta. Od Barryho dá ruce pryč CIA a jdou po něm snad všechny federální 
bezpečnostní úřady. Je zatčen, ale u soudu dostane jen tisíc hodin veřejně prospěšných prací, 
protože nad ním drží ochrannou ruku Bílý dům. Postará se o rodinu, ale jeho obavy o vlastní 
život se naplní, když je na počátku roku 1986 zastřelen zabijáky narkomafie. Zůstanou po 
něm videonahrávky s jeho výpovědí... – Snímek, který samozřejmě pracuje s nadsázkou a ne 
vždy odpovídá skutečnosti, je postaven zejména na výkonu překvapivě mladistvého Toma 
Cruise. Významnou roli v něm hrají akční, zejména letecké scény, odkazy na skutečné 
postavy, místy humorná odlehčení a také atmosféra 70. a 80. let, zvýrazněná užitím 
archivních záběrů a soundtrackem. Důležité jsou i dobové politické konsekvence, přiznávající 
špinavou roli CIA v mezinárodních vztazích. -tbk-  
 
DOUG LIMAN (vl. jm. Douglas Eric Liman, nar. 24.7.1965, New York) je nejmladším ze tří 
dětí známého židovského právníka Arthura Limana. Už od dětství natáčel amatérské filmy. 
Absolvoval kurzy v Mezinárodním fotografickém centru při Newyorské univerzitě (NYU), 
pak studoval historii na Brownově univerzitě v Providence (1988), kde mj. založil školní 
kabelovou stanici, a postgraduálně filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1992). 
Upoutal pozornost snímkem Proutníci (Cena MTV pro nejlepšího nového filmaře), 
natočeným s otcovou finanční pomocí, i dalším nezávislým filmem Go (nominace na Cenu 
ISA za režii). Získal angažmá v Hollywoodu, kde se prosadil divácky úspěšnou adaptací 
Ludlumova románu Agent bez minulosti. Kvůli konfliktům se studiem Universal byl však u 
jeho pokračování nahrazen Paulem Greengrassem. S producentem Davem Bartisem založil 
výrobní společnost Hypnotic (později Dutch Oven), v jejímž rámci vznikly dramatický TV 
seriál o kalifornské mládeži The O.C. (2003-2007, O.C.; + spol. režie – TV), kriminální seriál 
Heist (2006, Loupež; + spol. režie), nová verze seriálu Knight Rider (2008-2009, Knight Rider 
– Legenda se vrací – TV), špionážní show Covert Affairs (2010-2014, V utajení – TV), sitcom 
I Just Want My Pants Back (2011-2012, Chci jen zpátky svoje kalhoty; + spol. režie), 
právnický seriál Suits (2011-2017, Kravaťáci – TV), dok. seriál The UneXplained (2012, 
Nevysvětlené případy) a několik neprodaných pilotů a krátkometrážních snímků. Z jeho 
celovečerní tvorby byl nejúspěšnější akční film Mr. & Mrs. Smith. Režíruje rovněž reklamní 
spoty (např. Levi’s, Sony, Nike Golf). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh 
mladíka, jenž dělá všechno pro univerzitní kariéru, Getting In (1994, Dostat se na vysokou), 
který se nikdy nedostal do kin, komedie o mladých hercích, trávících svůj život v 
losangeleských barech a nočních klubech, Swingers (1996, Proutníci; + kam. – TV), 
natočená podle autobiografického scénáře hlavního představitele Jona Favreaua, 
tarantinovská kriminální komedie Go (1999, Go; + kam.) s Katie Holmesovou a Sarah 
Polleyovou, akční špionážní snímek Agent bez minulosti (2002, The Bourne Identity; + spol. 
prod.) s Mattem Damonem, dobrodružná komedie o konkurenčních špičkových zabijácích, 
spojených v manželském svazku, Mr. & Mrs. Smith (2005, Mr. & Mrs. Smith) s Bradem 
Pittem a Angelinou Jolieovou, následovaná stejnojmenným pilotním dílem 
nerealizovaného seriálu (TV-2007; + spol. prod.), přepis sci-fi románu Stevena Goulda 
Jumper (2008, Jumper) s Haydenem Christensenem, biografický příběh skutečné agentky 
CIA Valerie Plameové, nazvaný Fair Game (2010, Fair Game; + kam.) s Naomi Wattsovou a 
Seanem Pennem, adaptace sci-fi románu Hiroshiho Sakurazaky o boji s mimozemskou 
invazí Na hraně zítřka (2014, Edge of Tomorrow) s Tomem Cruisem a Emily Bluntovou, 
drama z války v Iráku The Wall (2017, Zeď), akční životopisný snímek o leteckém 
pašerákovi ve službách CIA a kolumbijské narkomafie z 80. let Barry Seal: Nebeský gauner 
(2017, American Made) opět s Tomem Cruisem, adaptace dystopické trilogie Patricka 
Nesse Chaos Walking (2019, Chaos) s Daisy Ridleyovou a Tomem Hollandem; (výkonná 
produkce nebo podíl na ní) See Jane Run (2001, Podívejte, jak Jane běží; r. Sarah 
Thorpová), Bournův mýtus (2004, The Bourne Supremacy; r. Paul Greengrass), Mail Order 
Wife (2004, Manželka na objednávku; r. Huck Botko, Andrew Gurland), Cry_Wolf (2005; r. 
Jeff Wadlow – V), The Killing Floor (2007, Patro smrti; r. Gideon Raff – V), Bourneovo 
ultimátum (2007, The Bourne Ultimatum; r. Paul Greengrass), Dao jian xiao/The Butcher, 
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the Chef and the Swordsman (2010, Řezník, šéfkuchař a šermíř; r. Wuershan), Things 
People Do/After the Fall (2014, Věci, které lidi páchají; r. Saar Klein), dok. Left on Purpose 
(2015; r. Justin Schein), Jason Bourne (2016, Jason Bourne; r. Paul Greengrass). -
mim- 
  



28 
 

Blade Runner 2049 
barevný, akční, sci-fi, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, Dolby Digital, 
Dolby Atmos, Auro, dlouhý – 164 min. 
 
Původní název: Blade Runner 2049. Země původu: USA, Velká Británie, Kanada. Výrobce: 
Ridley Scott, Alcon Entertainment, Bud Yorkin, Torridon Films (spolupráce), 16:14 
Entertainment (spolupráce), Alcon Media Group (zadavatel), Columbia Pictures (zadavatel – 
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 5.10.2017. Mluveno: anglicky (titulky). 
 
Distribuce: Falcon (do 4.10.2019). Lokace: Mexiko. Španělsko. Island. USA: Nevada. 
Maďarsko: Budapešť. 
 
AUTOŘI: Režie: Denis Villeneuve. Pomocná režie: Joel Kramer (II. režie). Námět: Hampton 
Fancher. Předloha: Philip K. Dick (postavy z knihy Do Androids Dream of Electric Sheep?, 
1968, česky Blade Runner: Sní androidi o elektrických ovečkách?, nakl. Argo, Praha 2004). 
Scénář: Hampton Fancher, Michael Green. Kamera: Roger Deakins. Druhá kamera: Pierre 
Gill. Architekt: Dennis Gassner. Návrhy kostýmů: Renée April /ž/. Masky: Donald Mowat, 
Kerry Warn /ž/ (účesy), Autonomous F/X (zvláštní maskérské efekty). Střih: Joe Walker. Zvuk: 
Mac Ruth, Theo Green (design zvuku). Výkonná produkce: Ridley Scott, Tim Gamble, Frank 
Giustra, Yale Badik, Val Hill, Bill Carraro. Producent: Andrew A. Kosove, Broderick Johnson, 
Bud Yorkin, Cynthia Sikes Yorkin /ž/. Koproducent: Carl O. Rogers, Dana Belcastro /ž/, Steven 
P. Wegner. Vizuální efekty: John Nelson (supervize), Viktor Müller (supervize UPP), Double 
Negative, Framestore, MPC, Atomic Fiction, BUF, Rodeo FX, UPP, Territory Studio. Zvláštní 
efekty: Gerd Nefzer (supervize). Hudba: Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Deva Anderson /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Joel Kramer, Domonkos Pardanyi (Maďarsko).  
 
Hrají: Ryan Gosling (K), Harrison Ford (Rick Deckard), Ana de Armas /ž/ (Joi), Sylvia Hoeks /ž/ 
(Luv), Robin Wright /ž/ (poručík Joshiová), Mackenzie Davis /ž/ (Mariette), Carla Juri /ž/ (Ana 
Stellineová), Lennie James (pan Cotton), Dave Bautista (Sapper Morton), Jared Leto (Niander 
Wallace), Hiam Abbass /ž/ (Freysa), Sean Young /ž/ (Rachael), Barkhad Abdi (doktor Badger), 
Edward James Olson (Gaff), Wood Harris (Mandez).  
 
České titulky: František Fuka (překlad). 
 
Ceny: Ceny LAFCA: nejlepší výprava (Dennis Gassner). Cena NSFC: nejlepší kamera (Roger 
Deakins). Ceny BAFTA: nejlepší kamera (Roger Deakins), nejlepší vizuální efekty (Richard R. 
Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer, John Nelson). Oscar: nejlepší kamera (Roger Deakins), 
nejlepší vizuální efekty (John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer); 
(nominace) nejlepší výprava (Dennis Gassner, Alessandra Querzolaová), nejlepší zvuk (Mac 
Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill), nejlepší střih zvukových efektů (Mark Mangini, Theo 
Green).  
 
Třicet let po událostech kultovní dystopické sci-fi Ridleyho Scotta Blade Runner (1982, Blade 
Runner) se odehrává myšlenkově i produkčně neméně ambiciózní sequel Blade Runner 2049 
v režii Denise Villeneuvea, který svou schopnost realizovat nákladný sci-fi projekt prokázal 
úspěšným snímkem Příchozí (2016, Arrival). Ridley Scott se na novém titulu podílel jako 
výkonný producent, spoluautorem scénáře byl opět Hampton Fancher. – V roce 2049 obývají 
Zemi kromě lidí uměle vytvořené bytosti zvané replikanti. Jejich výlučným výrobcem je 
podnikatel Niander Wallace. Likvidací starších modelů replikantů, kteří přestali plnit zadané 
příkazy, jsou pověřeni tzv. blade runneři. Jedním z nich je replikant s pracovním číslem KD 6-
3.7, zvaný K. Žije se sériově vyráběnou holografickou společnicí Joi. - K zničí ilegálního 
replikanta Sappera Mortona, na jehož farmě jsou nalezeny zakopané ostatky replikantky 



29 
 

Rachael (z původního Blade Runnera), která před třiceti lety zemřela při porodu. Poručík 
Joshiová pověří v zájmu udržení statu quo svého podřízeného zničením důkazů o tom, že 
replikanti mohou plodit děti. Dítě replikantky chce kvůli svým podnikatelským záměrům 
současně vypátrat i Wallace, na čemž pracuje jeho pobočnice, replikantka Luv. Na základě 
vlastních vzpomínek se K domnívá, že oním dítětem je on sám, a tvrdí Joshiové, že splnil 
úkol. Pokračuje v pátrání v ruinách Las Vegas, kde se ukrývá otec dítěte, bývalý blade runner 
Rick Deckard (hrdina prvního Blade Runnera). Jsou zde napadeni komandem Luv. Deckard je 
zajat a těžce zraněného K zachrání povstalci v čele s fanatickou Freysou. Blade runner se od 
ní dozví, že Rachael porodila dceru a že on byl vytvořen uměle jako návnada k odlákání 
pozornosti. Hledaným dítětem je doktorka Ana Stellineová, vytvářející vzpomínky pro 
replikanty. K zaútočí na konvoj, přepravující Deckarda mimo Zemi, kde má být mučen. Zabije 
Luv a osvobodí Deckarda, jehož pak odvede za jeho dcerou Anou. - Opulentní sci-fi 
detektivka se kontemplativním tempem vyprávění a dlouhými scénami snaží přiblížit jak 
původnímu Blade Runnerovi, tak opusům Stanleyho Kubricka či Andreje Tarkovského. Opírá 
se zejména o špičkové audiovizuální kvality, na nichž mají zásadní podíl kameraman Roger 
Deakins a spoluautor hudby Hans Zimmer (vycházející z Vangelisova soundtracku k prvnímu 
Blade Runnerovi). - Na výrobě některých digitálních efektů participovalo renomované české 
studio UPP. – Jako Rick Deckard se opět představuje Harrison Ford. - Část událostí, k nimž 
došlo mezi původním a novým filmem, přibližuje trojice krátkých filmů, postupně 
zveřejněných na internetu v týdnech před premiérou Blade Runnera 2049. Dva z nich, 2036: 
Nexus Dawn a 2048: Nowhere to Run, jsou hrané a režíroval je Luke Scott, syn Ridleyho 
Scotta; třetí, animovaný Black Out 2022, je dílem japonského filmaře Shinichira Watanabeho.
 -mrš- 
 
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 niž 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, Cenu BAFTA, Césara a 
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 tematikou, 
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 zatím největším projektem je pokračování legendární sci-fi Blade 
Runner 2049. Jeho první ženou byla herečka Macha Grenonová, s níž má tři děti. V roce 
2015 se jeho druhou manželkou stala bývalá rozhlasová reportérka Tanya Lapointeová. 
Mladší bratr Martin Villeneuve (nar. 1978) pracuje jako dokumentarista. – 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.), 
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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, 
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 sítnici; + 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 tucet 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.), drama 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, drsné drama boje 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, pokračování kultovního sci-fi snímku Blade Runner 2049 (2017, 
Blade Runner 2049) s Ryanem Goslingem a Harrisonem Fordem. -mim- 
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Borg/McEnroe 
barevný, sportovní, životopisný, přístupný, 1:2,39, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 108 min. 
 
Původní název: Borg McEnroe. Země původu: Švédsko, Dánsko, Finsko. Výrobce: SF Studios 
Production, Yellow Film & TV, Film i Väst (koprodukce), Nordisk Film (koprodukce), SVT 
(koprodukce), Sirena Film (koprodukce), Swedish Film Institute (podpora), Nordisk Film & 
Television Fond, Danish Film Institute, Finnish Film Foundation, Kreativní Evropa Media 
(podpora), Státní fond kinematografie ČR – Program filmových pobídek (podpora). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 28.12.2017. Mluveno: švédsky, anglicky, francouzsky, německy, 
španělsky (titulky).  
 
Distribuce: A-Company Czech. Lokace: Švédsko: Göteborg, Södertälje, Stockholm. Velká 
Británie: Londýn. USA: New York. ČR: Praha – tenisový areál Štvanice I.ČLTK. Monako. 
 
AUTOŘI: Režie: Janus Metz. Asistent režie: Mirek Lux (první asistent režie ČR). Scénář: 
Ronnie Sandhal. Kamera: Niels Thastum. Architekt: Lina Nordqvist /ž/. Návrhy kostýmů: 
Kicki Ilander /ž/. Masky: Anna-Carin Lock /ž/ (+ paruky), Anders Bratås. Střih: Per Sandholdt, 
Per K. Kirkegaard. Zvuk: Rasmus Winther Jensen, Heikki Kossi. Výkonná produkce: Tim King. 
Producent: John Nohrstedt, Fredrik Wikström Nicastro. Koproducent: Tomas Eskilsson, Olli 
Haikka, Kristina Hejduková (Sirena Film), Pavel Müller (Sirena Film), Jarkko Hentula, Gustav 
Oldén, Agneta Perman /ž/, Birgitte Skov /ž/, Ina Sholberg /ž/, Anna Lo Westlin /ž/. Vizuální 
efekty: Torbjörn Olsson (supervize). Zvláštní efekty: David Peter (koordinátor). Hudba: Jonas 
Struck, Vladislav Delay, Jon Elstrand, Carl-Johan Sevedag. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Martin Zetterlund.  
 
Hrají: Sverrir Gudnason (Björn Borg), Shia LaBeouf (John McEnroe), Stellan Skarsgård 
(Lennart Bergelin), Tuva Novotny /ž/ (Mariana Simionescuová), Robert Emms (Vitas 
Gerulaitis), Scott Arthur (Peter Fleming), David Bamber (George Barnes), Ian Blackman (John 
McEnroe senior), Leo Borg (Björn Borg – 9 až 13 let), Marcus Mossberg (Björn Borg – 15+ 
let), Jackson Gann (malý John McEnroe), Ronnie Sandahl (švédský reportér na Heathrow), 
Filip Antonio (chlapec, žádající o autogram), Zuzana Geislerová (manželka majitele 
monackého klubu). 
  
České titulky: Lucie Podhorná (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Camerimage 2017, Bydhošť: Cena za režisérský debut (Janus Metz).  
 
Ve sportovním životopisném snímku Borg/McEnroe se dánský režisér Janus Metz 
soustřeďuje na legendární tenisové utkání ve Wimbledonu roku 1980. Švédský tenista Björn 
Borg tehdy útočil na patý titul z tohoto turnaje a ve finále se střetl s nastupující tenisovou 
hvězdou Johnem McEnroem, proslulým spratkovským jednáním na kurtu. Více prostoru 
dostává příběh Björna Borga, který byl v dětství a v dospívání podobně cholerický jako 
americký hráč. Díky setkání s trenérem Lennartem Bergelinem a díky své snoubence Marianě 
Simionescuové však dokázal radikálně změnit chování a stal se proslulý svým klidem. V 
krátkých flashbacích se filmaři vracejí do počátků kariéry obou tenistů. Zachycují též 
pochybnosti protagonistů a jejich trápení. Ústředním bodem filmu však zůstává dlouhá 
sekvence z napínavého finále, v němž Borg nakonec v pětisetové bitvě zvítězil. Z hráčů, kteří 
se tehdy příliš neznali, se stanou přátelé. - Sekvence z Wimbledonu se točily v Praze v 
tenisovém areálu na Štvanici. Produkční služby poskytl Sirena Film, jenž je v titulcích veden i 
jako koproducent. Film finančně podpořil také Státní fond kinematografie ČR. -tbk- 
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Brazil 
barevný, černá komedie, sci-fi, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 142 
min. 
 
Původní název: Brazil (Director’s Cut). Země původu: Velká Británie. Výrobce: Brazil 
Productions, Embassy International Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 1985. Premiéra: 
15.1.2003 (původní - Projekt 100-2003), 14.9.2017 (obnovená – Projekt 100-2017). Mluveno: 
anglicky (titulky). – Dystopická klasika míchající Orwella, Gilliama a Felliniho. 
 
Distribuce: AČFK (do 30.6.2018). Lokace: Velká Británie: Anglie - Londýn, Mentmore, 
Cumbria. Francie: Seine-et-Marne – Marne-la-Vallée. 
 
AUTOŘI: Režie: Terry Gilliam. Pomocná režie: Julian Doyle (II. režie). Scénář: Terry Gilliam, 
Tom Stoppard, Charles McKeown. Kamera: Roger Pratt. Architekt: Norman Garwood. 
Návrhy kostýmů: James Acheson. Masky: Maggie Weston /ž/ (+ účesy). Střih: Julian Doyle. 
Zvuk: Bob Doyle, Rodney Glenn. Producent: Arnon Milchan. Koproducent: Patrick 
Cassavetti. Vizuální efekty: Richard Conway (supervize efektů s modely). Zvláštní efekty: 
George Gibbs (supervize). Hudba: Michael Kamen. Písně: Brazil (Ary Barroso, S.K. Russell), As 
Time Goes By (Herman Hupfeld). Koordinátor kaskadérů: Bill Weston.  
 
Hrají: Jonathan Pryce (Sam Lowry), Robert De Niro (Archibald Harry Tuttle), Katherine 
Helmond /ž/ (paní Ida Lowryová), Ian Holm (pan Kurtzmann), Bob Hoskins (Spoor), Michael 
Palin (Jack Lint), Ian Richardson (pan Warrenn), Peter Vaughan (pan Eugene Helpmann), Kim 
Greist /ž/ (Jill Laytonová), Jim Broadbent (dr. Jaffe), Barbara Hicks /ž/ (paní Terrainová), 
Charles McKeown (Lime), Derrick O’Connor (Dowser), Kathryn Pogson /ž/ (Shirley), Bryan 
Pringle (Spiro), Sheila Reid /ž/ (paní Buttleová), John Flanagan (televizní reportér/prodavač), 
Ray Cooper (technik), (neuveden) Terry Gilliam (kuřák v Shangri-La Towers). 
 
České titulky: AČFK. 
 
Ceny: Ceny BAFTA: nejlepší výprava (Norman Garwood), nejlepší zvláštní vizuální efekty 
(George Gibbs, Richard Conway). Ceny LAFCA: nejlepší film, nejlepší režie (Terry Gilliam), 
nejlepší scénář (Terry Gilliam, Tom Stoppard, Charles McKeown). – Oscar: (nominace) 
nejlepší původní scénář (Terry Gilliam, Tom Stoppard, Charles McKeown), nejlepší výprava 
(Norman Garwood, Maggie Grayová). 
 
Černá sci-fi komedie Brazil (1985) je třetím samostatným celovečerním filmem osobitého 
amerického výtvarníka a režiséra Terryho Gilliama. Pesimistická vize nedaleké budoucnosti je 
inspirována Orwellovým románem 1984. Působivá, deprimující a rafinovaně krutá podívaná 
se kvůli producentské opatrnosti dočkala veřejné premiéry až téměř rok po svém dokončení. 
- Titul filmu, převzatý ze známé taneční písně, ovšem neoznačuje Brazílii, nýbrž idylickou 
zemi, v níž se ve svých snech pohybuje nesmělý úředník Sam Lowry. Ten ve skutečnosti žije v 
hyperbyrokratizované společnosti, vyznačující se depresivní architekturou, zdevastovanou 
krajinou a všudypřítomnými vykonavateli státní moci. Sam náhodou potká mladou ženu, 
kterou vídal jako vílu ve svých snech. Řidička kamionu Jill Laytonová mu však z obav před 
policejními represemi zmizí. Aby ji vypátral, přijme Sam místo na ministerstvu informací. Tam 
pochopí, že „dokonalá“ státní mašinerie je strojem na zastrašování a pronásledování 
obyvatel. Skutečně se s milovanou ženou setká, ale podezírá ji zpočátku z terorismu. 
Nakonec ji před státní represí zachrání, když zanese do papírů údaj o její smrti. Je však zatčen 
a mučen. Pomůžou mu povstalci a on se znovu setká se svou milovanou. Záhy vyjde najevo, 
že to byl jen jeho sen. Ve skutečnosti se stal další obětí systému... - Terry Gilliam opět staví 
na výrazně stylizované a propracované výtvarné stránce díla: různá prostředí navzdory své 
odosobněnosti žijí téměř organickým životem. Futuristické přístroje jsou složeny z 
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„komponentů“ Kafkovy éry (např. počítače, vybavené obří lupou před monitorem a 
klávesnicí ze starého psacího stroje) a jsou metaforou tradičních mocnářsko-fízlovských 
praktik, jimž nové podmínky dávají prostor k nekontrolovatelnému bujení. Gilliamův snímek 
je neobvyklým, provokativním, avšak koherentním dílem, kloubícím satiru, parodii, fantaskní 
motivy i dadaisticky roztodivné citace, a vybaveným přesně váženou krutostí i osudově 
tragickým podtextem. Nepochybně dodnes patří k významným dílům kafkovsko-orwellovské 
linie. 
 
TERRY GILLIAM (vl. jm. Terence Vance Gilliam, nar. 22.11.1940, Minneapolis, Minnesota) 
vyrůstal od svých jedenácti let v Los Angeles. Vystudoval politické vědy na tamní 
Occidental College (1962). Pracoval jako kreslíř pro několik reklamních agentur, než se stal 
autorem a ilustrátorem satirického newyorského časopisu Help! (1962-65). Seznámil se s 
technikou animovaného filmu a dělal první pokusy s 16mm kamerou. V roce 1967 přesídlil 
do Londýna a zanedlouho získal britské občanství (amerického se vzdal v roce 2006). Jako 
scenárista či animátor se podílel na komediálních TV seriálech Do Not Adjust Your Set 
(Porucha není na vašem přijímači), Marty, Broaden Your Mind (Rozšiřte své obzory) a We 
Have Ways of Making You Laugh (Známe způsob, jak vás přinutit k smíchu). Díky smyslu 
pro absurdní humor a výtvarným vlohám se stal členem kabaretní skupiny Monty Python’s 
Flying Circus a spolupracoval s ní na stejnojmenném úspěšném TV seriálu (1969-74, Monty 
Pythonův Létající cirkus; spol. sc., anim., herec – TV), za jehož grafickou stránku dostal 
zvláštní Cenu BAFTA. S Terrym Jonesem režíroval první z jejich filmů Monty Python a svatý 
grál. Po rozpadu skupiny se v 80. letech osamostatnil. Zaujal orwellovskou sci-fi Brazil 
(Cena LAFCA za scénář a režii, nominace na Oscara za scénář). Přes problémy, jež měl kvůli 
finálnímu střihu s jejím distributorem (společností Universal), se nebránil práci v rámci 
hollywoodského systému, i když nadále odmítal prvoplánově komerční projekty a snažil se 
vytvářet myšlenkově složitější díla, v nichž mohl uplatnit smysl pro bizarní situace a 
výrazné vizuální cítění s prvky magického realismu. Nejlépe se mu to podařilo v 
podobenství Král rybář (Stříbrný lev ex aequo na MFF v Benátkách, nominace na Zlatý 
glóbus za režii), avšak zcela odmítnuta byla např. jeho koncepce filmové série o Harrym 
Potterovi. V roce 2000 začal ve Španělsku natáčet svůj dlouhodobý projekt Muž, který zabil 
Dona Quijota na motivy slavného Cervantesova románu, ale snímek zůstal nedokončen; 
potíže spojené s přípravou i vlastním natáčením byly zachyceny v dokumentárním filmu 
Ztracen v La Mancha. Ve stádiu příprav skončila také řada jeho dalších projektů, např. 
Dickensův Příběh dvou měst nebo Twainova satira Yankee z Connecticutu na dvoře krále 
Artuše. Gilliam měl vždy problémy s financováním a produkčním zajištěním svých děl a 
jeho situaci nepomohla ani znovu nabytá popularita Monty Pythonů, k níž došlo v 90. letech. 
Objevily se videohry podle jejich filmů, jež sami namluvili, a různé výběry jejich skečů, mezi 
nimi i Terry Gilliam’s Personal Best (2006, To nejlepší podle Terryho Gilliama – V). K 40. výročí 
skupiny vznikl šestidílný dokument Monty Python: Almost the Truth (TV-2009, Monty Python 
– Málem pravda – TV) a divadelní představení Monty Python Live (Mostly), v němž se sešli 
všichni žijící členové souboru, bylo v červenci 2014 přenášeno do vybraných českých kin pod 
názvem Monty Python živě (převážně). V poslední době se Gilliam s kladným ohlasem 
věnoval operní režii, když v Londýně inscenoval Berliozova díla Faustovo prokletí (2011) a 
Benvenuto Cellini (2014). Za své filmové dílo byl mj. vyznamenán na festivalech v Sitges 
(2000), Locarnu (2005), Dubaji (2008), Gijónu (2014), čestným členstvím v Britské akademii 
(BAFTA; 2008) a francouzským Řádem umění a literatury (2013). Byl častým návštěvníkem 
České republiky, zejména Letní filmové školy v Uherském Hradišti (byl po něm 
pojmenován i obchod Terryho ponožky v pražském kině Světozor). Od roku 1973 je 
Gilliamovou manželkou filmová maskérka Maggie Westonová, s níž vychoval tři děti. – 
Filmografie: (neúplná; herec, není-li uvedeno jinak) dok. záznamy And Now for Something 
Completely Different (1971, A teď něco úplně jiného; r. Ian MacNaughton; + spol. sc., 
anim. – V), Pleasure at Her Majesty’s (1976, Zábava v divadle Jejího Veličenstva; r. Roger 
Graef) a Monty Python Live at the Hollywood Bowl (1982, Monty Python v Hollywoodu; r. 
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Terry Hughes; + spol. sc. – TV); Spies Like Us (1985, Špióni jako my; r. John Landis – V), dok. 
Ztracen v La Mancha (2001, Lost in La Mancha; r. Keith Fulton, Louis Pepe; účinkující), 
Enfermés dehors (2006, Úplně mimo; r. Albert Dupontel – V), Not the Messiah: He’s a Very 
Naughty Boy (2009, Monty Python: Copak je to za Mesiáše…; r. Aubrey Powell – V), anim. f. A 
Liar’s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python’s Graham Chapman (2012, 
Autobiografie jednoho lháře: Nepravdivý příběh Grahama Chapmana; r. Bill Jones, Jeff 
Simpson, Ben Timlett; hlas), I Rec U (2012; r. Federico Sfascia), 9 mois ferme (2013, Devět 
měsíců natvrdo; r. Albert Dupontel), Jupiter vychází (2015, Jupiter Ascending; r. The 
Wachowskis), Absolutely Anything (2015, Naprosto cokoliv; r. Terry Jones; hlas); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. filmy Story Time (1968, Čas příběhů; + anim.) a The Miracle of 
Flight (1974, Zázrak létání; + sc., anim., prod.), parodie na artušovskou legendu Monty 
Python a svatý grál (1974, Monty Python and the Holy Grail; spol. r. Terry Jones; + spol. sc., 
anim., herec), variace na Carrollovu Alenku v říši divů, nazvaná Jabberwocky (1977, 
Žvahlav; + spol. sc., herec – TV), biblická fraška o nedobrovolném Mesiášovi Život Briana 
(1979, Life of Brian; r. Terry Jones; spol. sc., výprava, anim., herec), dobrodružná pohádka 
Time Bandits (1981, Lupiči času; + spol. sc., prod. – V), muzikálová komedie Monty Python: 
Smysl života (1983, Monty Python’s The Meaning of Life; r. Terry Jones; spol. sc., anim., 
herec), k níž byl u nás připojen jeho kr. f. Crimsonova permanentní pojišťovna (1983, The 
Crimson Permanent Assurance; + herec), pesimistická vize byrokratické společnosti v 
nedaleké budoucnosti Brazil (1985, Brazil; + spol. sc., herec), fantastické osudy proslulého 
chvastouna The Adventures of Baron Munchausen (1988, Dobrodružství barona Prášila; + 
spol. sc., herec – V) s Johnem Nevillem, příběh dvou životních ztroskotanců v současném 
New Yorku Král rybář (1991, The Fisher King) s Robinem Williamsem a Jeffem Bridgesem, 
vědecko-fantastický thriller Dvanáct opic (1995, Twelve Monkeys) s Brucem Willisem, 
adaptace knihy novináře Huntera S. Thompsona Strach a hnus v Las Vegas (1998, Fear and 
Loathing in Las Vegas; + spol. sc.) s Johnnym Deppem a Beniciem Del Torem, surrealistický 
snímek Ladič pian zemětřesení (2005, The Piano Tuner of the Earthquakes; r. Stephen 
Quay, Timothy Quay; spol. prod.), smyšlený příběh legendárních pohádkářů Kletba bratří 
Grimmů (2005, The Brothers Grimm) s Mattem Damonem a Heathem Ledgerem, variace 
na Alenku v říši divů podle románu Mitche Cullina Krajina přílivu (2005, Tideland; + spol. 
sc., spol. píseň), fantaskní příběh kočovné divadelní společnosti Imaginárium dr. Parnasse 
(2009, The Imaginarium of Doctor Parnassus; + spol. sc., spol. výprava, spol. písně, spol. 
prod.) s Christopherem Plummerem v titulní roli, kr. pseudodokument o tajemství jednoho 
závodního okruhu The Legend of Hallowdega (2010, Halloweenská legenda z Talladegy), 
sponzorovaný výrobcem energetického nápoje Amp Energy, kr. surrealistický film o 
amerických manželích, vracejících se do Neapole, kde se kdysi seznámili, The Wholly 
Family (2011, Svatá rodina; + sc.), financovaný výrobcem těstovin Garofalo a distribuovaný 
stejně jako předešlý snímek na internetu, orwellovská sci-fi z blízké budoucnosti The Zero 
Theorem (2013, Nulová poučka) s Christophem Waltzem, parafráze na slavný Cervantesův 
román The Man Who Killed Don Quijote (2018, Muž, který zabil dona Quijota; + sc.) s 
Jonathanem Prycem a Adamem Driverem.   -mim- 
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Cesta času 
barevný, poetický, dokumentární, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Atmos, Dolby Vision, dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Voyage of Time, Voyage of Time: Life’s Journey (americký název). Země 
původu: USA, SRN, Francie. Výrobce: IMAX Entertainment, Sophisticated Films, IMAX 
Documentary Films Capital (zadavatel), Knights of Columbus (zadavatel), National 
Geographic (zadavatel-spolupráce), Cordelia Corporation (zadavatel-spolupráce), Broad 
Green Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 31.8.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Fantastická výprava k počátku všeho. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Island. Chile. Keňa. USA: Kalifornie - Monterey, Big 
Sur/Point Lobos, Redwoodský národní park, Yellowstonský národní park; Havaj. Ostrov 
Palau. 
 
AUTOŘI: Režie: Terrence Malick. Scénář: Terrence Malick. Kamera: Paul Atkins. Architekt: 
Jack Fisk. Návrhy kostýmů: Tom Macdonald. Střih: Rehman Ali, Keith Fraase. Zvuk: Joel 
Dougherty (+ design zvuku), Hamilton Sterling (design zvuku). Výkonná produkce: Tanner 
Beard, Mary Bing /ž/, Yves Chevalier, Daniel Hammond, Gabriel Hammond, Christos V. 
Konstantakopoulos, Jacques Perrin, Ryan Rettig, Donald Rosenfeld. Producent: Dede 
Gardner /ž/, Nicolas Gonda, Sarah Green /ž/, Grant Hill, Brad Pitt, Bill Pohlad, Sophokles 
Tasioulis. Vizuální efekty: Dan Glass (supervize), One of Us, Method Studios, Double 
Negative, Prime Focus (dodatečné VFX), Locktix (dodatečné VFX), Turncoat Pictures 
(dodatečné VFX), Trace (dodatečné VFX), Evil Eye Pictures (dodatečné VFX), Lipsync Post 
(dodatečné VFX), Scott Simmons Animations (dodatečné VFX). Hudba: Hanan Townshend 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Lauren 
Mikus /ž/ (hudební supervize). Choreografie: Jennifer Hamilton /ž/.  
 
Mluví: Cate Blanchett /ž/ (vypravěčka).  
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital). 
 
Poetický filozofický dokument Cesta času chystal výjimečný americký filmař Terrence Malick 
čtyřicet let. V „příběhu“ o vzniku Země, o vzniku života na ní, o čase, o kráse a velikosti 
přírody i o lidském osudu na této planetě dominují především téměř abstraktní obrazy 
přírodních scenérií z různých koutů světa (pořízené často ze vzduchu), podmořské sekvence, 
akcentující úžasnost a velkolepost, a oproti tomu reportážně pojaté záběry z různých míst, 
kde žijí lidé se svými každodenními starostmi (převažují záznamy z Asie či Afriky). Nechybí ani 
záběry s dinosaury (podobně jako už v Malickově opusu Strom života (2010, The Tree of 
Life). Neschází ani hraná epizoda s pralidmi, kteří získají oheň a učí se lovit. Vše propojuje 
(pro někoho možná až příliš patetický) komentář, recitovaný Cate Blanchettovou, v němž je 
oslovována především Matka (Země) a projevují se tu Malickovy filosofické názory na svět 
(Zemi, vesmír, přírodu, člověka apod.) i existenciální otázky (odkud jsme a kam jdeme). 
Významnou úlohu hrají též živly oheň a voda. V ukázkách z živočišné říše převládají bizarní 
ryby z mořských hlubin. – Snímek byl uveden v soutěži na MFF v Cannes 2016. Kromě 
dlouhometrážní verze existuje ještě středometrážní (40 min.), určená pro kina IMAX, k níž 
namluvil komentář jeden z producentů Brad Pitt. -tbk- 
 
TERRENCE MALICK (vl. jm. Terrence Frederick Malick, nar. 30.11.1943, Ottawa, Illinois) je po 
otcových rodičích potomkem asyrských křesťanů z Libanonu a severního Íránu. Vyrůstal v 
Texasu a v Oklahomě, kde jeho otec pracoval jako geolog pro naftařskou společnost. Po 
studiích filozofie na Harvardově univerzitě (1961-65) odjel díky Rhodesovu stipendiu do 
Oxfordu, ale po neshodách se svým pedagogem Gilbertem Rylem nedokončil disertační práci 
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a vrátil se do Spojených států bez diplomu. Pracoval jako novinář pro různé časopisy (The 
New Yorker, Newsweek, Time) a krátce učil filozofii na Massachusettském technologickém 
institutu v Cambridge (MIT). Svůj zájem obrátil k filmu a absolvoval kurzy Amerického 
filmového institutu (AFI; 1969). Živil se v Hollywoodu psaním scénářů a mj. se anonymně 
podílel na režijním debutu Jacka Nicholsona Jeď, řekl a na úspěšném kriminálním filmu Drsný 
Harry. Jako režisér okamžitě upoutal pozornost snímkem Zapadákov (Zlatá mušle na MFF v 
San Sebastiánu), natočeným podle skutečné události z konce 50. let. Po delší přestávce 
realizoval další vysoce ceněné dílo Nebeské dny (Cena za režii na MFF v Cannes, Ceny NYFCC, 
NSFC a nominace na Zlatý glóbus za režii). Znovu tu osvědčil mimořádný smysl pro výtvarnou 
krásu obrazu (Oscar za kameru pro Nestora Almendrose), ale vědomé potlačování příběhu ve 
prospěch zachycení atmosféry a vykreslení lidských pocitů, jež mu přinášelo obdiv kritiků, 
odrazovalo širší diváckou obec. Roztrpčen komerčním neúspěchem filmu se stáhl do ústraní. 
Žil převážně v Paříži a často cestoval po světě. K práci za kamerou se vrátil až na sklonku 90. 
let adaptací válečného románu Jamese Jonese Tenká červená linie (Zlatý medvěd na MFF v 
Berlíně, Cena NYFCC za režii, nominace na Oscara na scénář a za režii). Kontroverzního přijetí 
se dočkal filmový esej na téma boží a lidské existence Strom života (Zlatá palma na MFF v 
Cannes, Cena LAFCA, NSFC a nominace na Oscara za režii). Malickovy následné tituly, jež 
vznikaly na jeho poměry v rychlém časovém sledu, už vesměs tolik pozornosti nevzbudily. 
Přesto je díky svým prvním pěti celovečerním snímkům právem považován za jednoho z 
nejvýznamnějších světových tvůrců jako představitel tzv. duchovního filmu. Jeho vizuálně 
propracovaná tvorba, v níž často důležitou roli hraje vnitřní vyprávění, využívá různé stylové 
prvky a svými filozofickými přesahy klade značné nároky na diváckou pozornost. Záměrně 
nechává mnoho věcí nedořečených, a i když pracuje s předními hereckými hvězdami, používá 
je spíš jako „modely“ po vzoru Roberta Bressona. K jeho klíčovým spolupracovníkům patří mj. 
kameraman Emmanuel Lubezki, výtvarník Jack Fisk a kostymérka Jacqueline Westová. S 
dlouholetým přítelem Edwardem R. Pressmanem vlastní výrobní společnost Sunflower 
Productions, v jejímž rámci vznikají i hrané filmy a dokumenty jiných tvůrců. Malick proslul 
nechutí jakkoli spolupracovat s médii. Úzkostlivě chrání své soukromí, neposkytuje rozhovory 
a až na pár výjimek se nezúčastňuje veřejných akcí. Dostal Cenu Franklina J. Schaffnera 
(1999), již udílí Americký filmový institut svým absolventům. Je dvakrát rozvedený, s filmovou 
asistentkou Jill Jakesovou (1970-76) a s Francouzkou Michèle Moretteovou (1985-98). Na 
sklonku 70. let byla jeho životní partnerkou scenáristka a režisérka Michie Gleasonová a v 
roce 1998 se oženil se spolužačkou ze střední školy Alexandrou Wallaceovou, s níž žije na 
předměstí texaského Austinu. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) 
moderní western Pocket Money (1972, Kapesné; r. Stuart Rosenberg; + herec – TV), 
alegorický snímek o zážitcích řidiče kamionu Deadhead Miles (1972, Prázdný náklad; r. 
Vernon Zimmerman), akční komedie The Gravy Train (1974, Snadný výdělek; r. Jack Starrett); 
(režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. školní snímek o dvou kovbojích, kteří chtějí vyloupit 
banku, Lanton Mills (1969; + hudba, herec), v němž hrál s Harrym Deanem Stantonem, drama 
dvou mladistvých uprchlíků před zákonem, vraždících nevinné lidi, Badlands (1973, 
Zapadákov; + prod., herec – TV) s Martinem Sheenem a Sissy Spacekovou, drama osudové 
lásky, zasazené mezi námezdní zemědělské dělníky na počátku století, Nebeské dny (1978, 
Days of Heaven; + herec) s Richardem Gerem, Brooke Adamsovou a Samem Shepardem, 
válečná freska z bojů o Guadalcanal Tenká červená linie (1998, The Thin Red Line) s Seanem 
Pennem, Adrienem Brodym a Jimem Caviezelem, historický milostný příběh, zpracovaný 
podle legendy o indiánské princezně Pocahontas, Nový svět (2005, The New World) s Colinem 
Farrellem v úloze kapitána Johna Smitha, filozofická úvaha o smyslu existence, promítající se 
do osudů americké středostavovské rodiny, Strom života (2010, The Tree of Life) s Bradem 
Pittem, Jessicou Chastainovou a Seanem Pennem, autobiografický příběh spisovatele, který 
se ožení s cizinkou, ale najde lásku ve vztahu k sousedce, To the Wonder (2012, K zázraku – 
V) s Benem Affleckem, Olgou Kurylenkovou a Rachel McAdamsovou, existenciální drama 
hollywoodského scenáristy a jeho milostných avantýr Knight of Cups (2014, Princ na bílém 
koni) s Christianem Balem, Cate Blanchettovou a Natalie Portmanovou, příběh 



37 
 

proměnlivých milostných vztahů mezi dvěma páry, odehrávající se na pozadí austinské 
hudební scény, Song to Song (2015, Píseň k písni) s Ryanem Goslingem, Rooney Maraovou, 
Michaelem Fassbenderem a Natalie Portmanovou, poetický dok. s filozofickým přesahem 
Cesta času (2016, Voyage of Time: Life’s Journey), životní příběh Rakušana Franze 
Jägerstättera, který za druhé světové války odmítl bojovat v německé armádě, Radegund 
(2017) s Augustem Diehlem; (podíl na produkci či výkonné produkci) dok. o etiopském běžci 
Hailem Gebrselassiem Endurance (1998, Vytrvalost; r. Leslie Woodhead), drama 
vietnamského chlapce, který hledá svého amerického otce, The Beautiful Country (2004, 
Země zaslíbená; r. Hans Petter Moland), rodinné drama Undertow (2004, Protiproud; r. 
David Gordon Green), historický snímek o idealistickém britském politikovi Williamu 
Wilberforceovi Amazing Grace (2006, Nezlomná vůle; r. Michael Apted – V), ekologický 
dok. The Unforeseen (2007, Nepředvídané; r. Laura Dunnová), přepis novely George 
Sandové František Nalezenec pod titulem Red Wing (2013, Červené křídlo; r. Will Wallace), 
dramatický obraz dětství Abrahama Lincolna The Better Angels (2013, Lepší andělé; r. A.J. 
Edwards), dok. o ukrajinském knězi, který pomáhá dětským narkomanům, Crocodile 
Gennadiy/Almost Holy (2015, Téměř svatý; r. Steve Hoover), dok. o americkém spisovateli, 
básníkovi a ekologickém aktivistovi Look & See: A Portrait of Wendell Berry (2016, Podívat 
se a vidět: Portrét Wendella Berryho; r. Laura Dunnová), drama z přímořského městečka, 
zasaženého před lety přírodní katastrofou, The Vessel (2016, Loď; r. Julio Quintana – TV).
 -mim- 
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Cesta na měsíc – Podivuhodná cesta 
barevný, pásmo, 12 dopor. příst. (původní), přístupný (Projekt 100-2017), 2-D, DVD-K 
(původní, 2-D, MP4 (Projekt 100-2017), dlouhý – 76 min. (16 + 60). 
 
Země původu: Francie. Premiéra: 18.10.2012 (původní), 14.9.2017 (obnovená premiéra; 
Projekt 100-2017). Mluveno: francouzsky, anglicky (titulky). - Velké dobrodružství jednoho z 
průkopníků filmu. Poprvé v kinech barevná verze původní restaurované kopie (původní 
slogan). - První velká filmová sci-fi v režii kouzelníka Mélièse (Projekt 100-2017). 
 
Distribuce: Film Europe, AČFK (Projekt 100-2017). 
 
Cesta na měsíc 
barevný, fantastický, 12 dopor. příst. (původní), přístupný (Projekt 100-2017), 2-D, DVD-K 
(původní), 2-D, MP4 (Projekt 100-2017), krátký – 16 min.  
 
Původní název: Le voyage dans la Lune. Výrobce: Star Films. Výroba restaurované verze: 
Lobster Film, CNC-AFF, Hagefilm, Fondation Groupama Gan, Technicolor Foundation for 
Cinema Heritage. Rok copyrightu: 1902/2011. Premiéra: 18.10.2012 (původní), 14.9.2017 
(obnovená premiéra; Projekt 100-2017). Bez dialogů.  
 
Distributor: Film Europe, AČFK (programování - Projekt 100-2017). 
 
AUTOŘI: Režie: Georges Méliès. Předloha: Jules Verne (román Ze Země na Měsíc, 1865, 
česky naposledy nakl. Návrat, Brno 2007); H.G. Wells (román První lidé na Měsíci, 1901, 
česky naposledy SNKLHU, Praha 1964). Scénář: Georges Méliès. Kamera: Théophile 
Michault, Lucien Tainguy. Architekt: Georges Méliès (+ výtavarník). Kostýmy: Jeanne d’Alcy 
/ž/. Střih: Georges Méliès. Producent: Georges Méliès. Hudba: Air [Jean-Benoît Dunckel, 
Nicolas Godin].   
 
Hrají: Georges Méliès (prof. Barbenfouillis), Bluette Bernon /ž/ (Phoebe), Henri Delannoy 
(kapitán rakety), Brunnet (astronom), Depierre (astronom), Fariaut, Kelm (astronom).  
 
Stěžejní dílo z dějin světové kinematografie, zakládající linii imaginativní filmové tvorby (na 
rozdíl od dobového pojetí kinematografu jako nástroje k zachycení reality), Cestu na Měsíc, 
natočil průkopník a objevitel filmových triků Georges Méliès v roce 1902. Inspiroval se 
přitom romány Julesa Vernea a H.G. Wellse a také stejnojmennou operetou Jacquesa 
Offenbacha. – Kratičký příběh zachycuje „vědeckou“ výpravu několika astronomů z Institutu 
nesourodé geografie pod vedením profesora Barbenfouillise. Cestovatelé se nechají vystřelit 
raketou na Měsíc, kde se setkají s tamními obyvateli Selenity. Utečou před nimi a vrátí se s 
raketou i s jedním Selenitem na Zemi, kde jsou bouřlivě oslavováni. - Film, pojatý jako 
fantazijní fraška o třiceti obrazech, vznikal tři měsíce v Mélièsově proslulém ateliéru v 
Montreuil-sous-Bois. Stal se velkým dobovým hitem a dokonce i prvním titulem, od nějž 
vznikly pirátské kopie. Byl uváděn v černobílé i barevné verzi. – Digitální kopie s moderním 
hudebním doprovodem elektronického dua Air vznikla v roce 2011 po dlouholeté pečlivé 
restaurátorské práci. Okolnosti vzniku filmu i jeho současné podoby popisuje dokument 
Podivuhodná cesta (2011, Le voyage extraordinaire; r. Serge Bromberg, Eric Lange), jenž je 
součástí pásma, distribuovaného v roce 2012 společností Film Europe a později uvedeného v 
rámci Projektu 100-2017.  
 
Podivuhodná cesta 
barevný/černobílý, umělecký dokument, 12 dopor. příst. (původní), přístupný (Projekt 100-
2017), 2-D, DVD-K (původní), 2-D, MP4 (Projekt 100-2017), dlouhý – 60 min.  
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Původní název: Le voyage extraordinaire. Země původu: Francie. Výrobce: Lobster Films / 
France 3. Rok copyrightu: 2011. Premiéra: 18.10.2012 (původní), 14.9.2017 (obnovená 
premiéra; Projekt 100-2017). Monopol: Film Europe. Mluveno: anglicky. (titulky). 
 
Distribuce: Film Europe (původní), AČFK (programování – Projekt 100-2017). 
 
AUTOŘI: Režie: Serge Bromberg, Eric Lange. Scénář: Serge Bromberg, Eric Lange. Kamera: 
Jean-Louis Sonzogni. Střih: Janice Jonesová. Zvuk: (design) Sébastian Renault; Marc Parazon, 
Leon Rousseau, Martin Sadoux. Výkonná producentka: Marianne Lèreová. Hudba: Bruno 
Alexiu.   
 
Účinkují: Costa-Gavras, Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, Michel Hazanavicius, Nicolas 
Ricordel, Eric Lange, Tom Burton; (neuveden) Serge Bromberg.  
 
České titulky: Věroslav Hába (Linguafilm). 
 
Umělecký dokument uznávaných specialistů na staré filmy Serge Bromberga a Erica Lange 
Podivuhodná cesta popisuje náročnou práci při restaurování klasického díla z dějin 
kinematografie, Mélièsovy Cesty na Měsíc (1902/2011, Le voyage dans la Lune). Zároveň 
přináší zajímavé informace nejen o tomto stěžejním snímku, ale i o jeho tvůrci a o době jeho 
vzniku. Využívá k tomu ukázky z dalších umělcových děl, dobové dokumentární záběry, 
archivní fotografie, kresby či nákresy, citace a také úvahy současných filmařů, zdůrazňujících 
význam Mélièse pro vývoj kinematografie. V záběrech z TV seriálu From the Earth to the 
Moon (1998, Ze Země na Měsíc – TV) mluví Tom Hanks při rekonstrukci Mélièsova ateliéru a 
tehdejšího způsobu natáčení o zajímavém spojení mezi starým filmem a legendárním 
přistáním amerických astronautů na Měsíci v roce 1969. Snímek pak detailně popisuje 
způsob restaurování. – Připomínáme, že osobnosti Georgese Mélièse (1861-1938) se mj. 
věnoval též Martin Scorsese ve svém nedávném filmu Hugo a jeho velký objev (2011, FP 
4/2012). - Podivuhodná cesta tvoří s Cestou na Měsíc pásmo, uvedené původně v roce 2012 
společností Film Europe a zařazené později 2017 do Projektu 100-2017. 
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Circus Fantasticus 
barevný, válečný, baladický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, zvuk – 5.1 (Dolby 
Digital), dlouhý – 77 min. 
 
Původní název: Circus Fantasticus. The Silent Sonata (mezinárodní název). Země původu: 
Slovinsko, Finsko, Švédsko, Irsko. Výrobce: Staragara, Fastnet Films, Cine Works 
(koprodukce), RTV Slovenija (koprodukce), The Chimney Pot (koprodukce), Film i Väst 
(koprodukce), Filmski Sklad Republike Slovenije (podpora), Eurimages (podpora), Finnish Film 
Foundation (podpora), Media Programme EU (podpora), YLE Co-Productions (podpora), Arch 
Production (podpora), Irish Film Board (podpora). Rok copyrightu: 2010. Premiéra: 
21.4.2017. Mluveno: bez dialogů. – Magické válečné drama. 
 
Distribuce: Balkanfilm (do 31.3.2020). Lokace: Slovinsko: Rakitovec. Irsko: hrabství Mayo, 
Louisburgh, pláž White Strand. 
 
AUTOŘI: Režie: Janez Burger. Scénář: Janez Burger. Kamera: Diviš Marek. Architekt: Vasja 
Kokelj. Návrhy kostýmů: Alan Hranitelj. Masky: Alenka Nahtigal /ž/. Střih: Miloš Kalusek. 
Zvuk: Robert Flanagan (design zvuku), Daniel Birch (design zvuku). Producent: Jožko Rutar, 
Petra Bašin /ž/, Morgan Bushe. Koproducent: Tomas Eskilsson, Petri Rossi, Fredrik Zander, 
Macdara Kelleher. Vizuální efekty: Art Rebel 9, The Chimney Pot. Hudba: Drago Ivanuša.  
 
Hrají: Leon Lučev (otec), Ravil Sultanov (ředitel cirkusu), Pauliina Räsänen /ž/ (Kráska), René 
Bazinet (stařec), Daniel Rovai (klaun), Luna Zimić Mijovićová (dcera), Vjačeslav Volkov (silák, 
artista), David Boelee (polykač ohně), Marjuta Slamič /ž/ (mrtvá žena), Devi Bragalini (syn), 
Nataša Sultanova /ž/ (klaunka), Yannick Martens (krasojezdec), Zhang Xiaoxue /ž/ 
(žonglérka), Enej Grom (chlapec).  
 
Ceny: MFF v Pule 2011: Zlatá aréna za herecké obsazení. Slovinské výroční ceny Vesna: 
nejlepší film, nejlepší režie (Janez Burger), nejlepší herec ve vedlejší roli (Ravil Sultanov), 
nejlepší hudba (Drago Ivanuša), nejlepší masky (Alenka Nahtigal), nejlepší zvuk (Robert 
Flanagan), Cena Slovinské asociace filmových kritiků za nejlepší film, Cena Kodak (Diviš 
Marek). 
 
Slovinský režisér Janez Burger natočil baladický snímek Circus Fantasticus v tradici 
balkánského magického realismu. Ozvláštnil jej tím, že se jeho jednoduchý příběh z blíže 
neurčené války odehrává bez dialogů. – Současnost. Osamělý dům na planině. Otec po 
dělostřeleckém útoku najde opodál domu mrtvou manželku. V noci pošle dceru a synka do 
úkrytu a chce se s puškou v ruce bránit proti přijíždějícím vetřelcům. Zjistí však, že to jsou 
artisté z Circusu Fantasticus. Ti se před domem utáboří. S rodinou ráno pohřbí mrtvou ženu. 
Přenesou dovnitř starého umírajícího principála. Obyvatelé domu se postupně sbližují s 
cirkusáky, k nimž kromě nového ředitele patří klaun a klaunka, polykač ohně, s nímž věčně 
flirtuje čínská žonglérka, artista silák, půvabná blonďatá artistka, mladý krasojezdec na kole a 
malý chlapec. Když se na obzoru objeví tank, postaví se proti němu silák a vyzve jej na souboj 
v dovednostech. Tank se předvádí, právě tak jako silák a polykač ohně. Nakonec je stroj 
zasažen stíhačkou a shoří. Krasojezdec vezme mužovu dceru na vyjížďku na pláž. Dvojice tam 
objeví mrtvá těla vojáků a pokryje jejich znetvořené tváře kamínky. – Mrtvá žena dohlíží na 
svou rodinu. Chlapec z cirkusu pak předá jejímu manželovi prstýnek, který mu dala, než 
zmizela v dálce. – Cirkusáci postaví šapitó a uspořádají vystoupení pro umírajícího starce a 
pro hostitele. Bývalý principál omládne, předá bílou růži malému chlapci a zmizí v mlze. Otec, 
který se sblížil s artistkou, se s dětmi přidá k odjíždějícímu cirkusu... – Film, na němž se 
podílel český kameraman Diviš Marek, byl uveden na Febiofestu 2012 pod titulem Tichá 
sonáta. -tbk-  
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JANEZ BURGER (nar. 21.3.1965, Krajn, Slovinsko) vystudoval nejdřív ekonomii v Lublani a 
pak se přihlásil na pražskou FAMU. Obor hrané režie dokončil v roce 1996 a vrátil se do 
Lublaně. Zde založil nezávislé experimentální divadelní studio Burgerteater a se svým 
přítelem, scenáristou a režisérem Janem Cvitkovićem, také produkční společnost 
Staragara. V celovečerní tvorbě debutoval snímkem Volnoběh, uvedeným mj. na MFF v 
Karlových Varech podobně jako jeho další filmy Trosky (+ host festivalu) a krátký film Na 
slunečné straně Alp. Volnoběh byl oceněný Velkou cenou na MFF v Chotěbuzi 1999. 
Studentský snímek Macek získal Cenu Českého literárního fondu a Burgerovy další 
celovečerní snímky tři slovinské výroční ceny Vesna: Trosky za nejlepší režii a Cenu diváků 
a Circus Fantasticus za režii. Podílel se na TV seriálu Novakovi (2000). Jeho manželkou byla 
herečka Nataša Burger (nar. 1968), známá i z českých filmů. – Filmografie: (režie a scénář či 
podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. studentské filmy Deltaplan (1991), O ljudech, 
vlakih in umazaniji (1991, O lidech, vlacích a špíně), Vojni film (1992, Válečný film), 
Televizní mikroscéna (1992), Spoved (1993, Zpověď), Samota (1993), Macek (1994), dok. 
Sladká hišica (TV-1998, Sladký domeček), smutná komedie o mladíkovi, který se postupně 
rozhodne změnit svůj lenivý studentský život, Volnoběh (1999, V leru), kr. dok. Matura 
2000 (2000, Maturita 2000), autobiograficky zabarvený příběh divadelního režiséra, 
připravujícího novou inscenaci, jež by měla být vrcholem jeho kariéry, Ruševine (2004, 
Trosky), Zhrobudohrobu (2005, Odgrobadogroba; r. Jan Cvitković; prod.), střm. f. Sonja 
(TV-2007), kr. hořká ironická anekdota Na sončni strani Alp (2007, Na slunečné straně Alp), 
magicko realistická balada bez dialogů Circus Fantasticus (2010, Circus Fantasticus), dok. o 
slovinském zpěvákovi Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj? (2013, Přístupný parazit 
aneb Kdo je Marko Brecelj?), kriminální komedie o novodobém zbohatlíkovi Avtosola 
(2014, Autoškola; + herec), kr. f. Sprava (2014, Smíření), dok. Pogovori o Vitomilu Zupanu 
(2014, Rozhovory o Vitomilu Zupanovi), Šiška Deluxe (2015, Šiška Deluxe; r. Jan Cvitković; 
herec), kr. hraný dokument Prvih 10 (2016, Prvních 10). -tbk- 
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Cukrář 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,78, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Der Kuchenmacher. HaOfe meBerlin (izraelský název). The Cakemaker 
(anglický název). Země původu: Izrael, SRN. Výrobce: Laila Films, Film Base Berlin. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 21.12.2017. Mluveno: německy, hebrejsky, anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Pilot Film. Lokace: SRN: Berlín. Izrael: Jeruzalém. 
 
AUTOŘI: Režie: Ofir Raul Graizer. Scénář: Ofir Raul Graizer. Kamera: Omri Aloni. Architekt: 
Daniel Kossow, Yael Bibelnik. Návrhy kostýmů: Lilu Goldfine /ž/. Masky: Alexandre da Costa 
Barbosa. Střih: Michal Oppenheim /ž/. Zvuk: Sven Junge. Producent: Itai Tamir, Mathias 
Schwerbrock. Koproducent: Ofir Raul Graizer. Hudba: Dominique Charpentier. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Tim Kalkhof (Thomas), Sarah Adler /ž/ (Anat), Roy Miller (Oren), Tagel Eliyahu /ž/ 
(Dana), Sandra Sadeh /ž/ (Hana), Zohar Shtrauss (Moti), Stephanie Stremler /ž/ (Sophia), 
Tamir Ben Yehuda (Itaj), Eliezer Shimon (Avram).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Karlových Varech 2017: Cena ekumenické poroty. Jeruzalémský FF 2017: Cena 
Lii van Leerové (Ofir Raul Graizer), Cena za střih (Michal Oppenheimová). 
 
Celovečerní debut izraelského režiséra a tvůrce videoartu Ofira Raula Graizera Cukrář 
upoutal pozornost při svém prvním uvedení v hlavní soutěži na MFF v Karlových Varech 
2017. Zaujal diváky především zvláštní introvertností a lidskou stránkou komorního příběhu, 
do nějž se promítají rezidua dějin i odlišnosti životního stylu v současném Berlíně a 
Jeruzalému. – Osamělý provozovatel berlínského Cafe Kredenz Thomas se stane milencem 
izraelského projektanta Orena, který do Berlína pravidelně dojíždí. Poté, co se přítel delší 
dobu neozývá, Thomas zjistí, že zahynul v Izraeli při nehodě. Vydá se do Jeruzaléma a stane 
se pomocnou silou v kavárně Panaam, kterou vede Orenova manželka Anat. Seznámí se s její 
rodinou, zejména se synkem Itajem (kterého Oren miloval), strýcem Motim a s Orenovou 
matkou Hanou. Kavárna dobře prosperuje, když začne prodávat Thomasovy výrobky. Jsou s 
tím ovšem potíže, protože Němec nesmí péct košer pokrmy. Mezi ním a Anat vznikne vztah. 
Vdova však postupně odhalí skutečnost, že milenec byl i milencem jejího muže, který za ním 
chtěl odejít do Berlína a zemřel, když ho kvůli tomu vyhodila. Moti přikáže Thomasovi, aby 
ihned opustil Izrael. Po třech měsících přijede Anat do Berlína a zpovzdáli sleduje Thomase, 
pracujícího opět v Cafe Kredenz... -tbk- 
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Cuky Luky Film 
barevný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 114 min. 
 
Původní název: Cuky Luky Film. Země původu: SR. Výrobce: Noemo, Itafilm (koprodukce), 
Markíza (koprodukce), Audiovizuálny fond SR (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
18.5.2017. Mluveno: slovensky. – Rána českému showbyznysu!!! Film Karla Janáka, režiséra 
Snowboarďáků a Rafťáků. 
 
Distribuce: Mirius Film Distribution. Lokace: Slovenská republika: Bratislava, Trenčín, 
Trenčianske Teplice, Banská Bystrica, Šamorín - Čilistov. 
 
AUTOŘI: Režie: Karel Janák. Pomocná režie: Andrej Sedlák. Námět: Daniel Dangl. Scénář: 
Zuzana Marianková, Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Juraj Brocko, Karel Janák (spolupráce 
na scénáři). Kamera: Tomáš Juríček, Tomáš Staněk. Architekt: Pavol Andraško. Návrhy 
kostýmů: Alexandra Žigová. Masky: Klára Surdusová, Ján Molnár (účesy). Střih: Maroš 
Šlapeta. Zvuk: Peter Gajdoš. Výkonná produkce: Jana Horáková. Producent: Daniel Dangl. 
Vedoucí výroby: Jana Horáková. Vedoucí natáčení: Eva Horváthová. Zvláštní efekty: Peter 
Plazák, Dušan Prvý. Hudba: Ľubica Čekovská. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Petra Polnišová (Cuky), Zuzana Šebová (Luky), Diana Mórová (Renáta Štrausová), Lukáš 
Latinák (Milo Hurban), Barbora Švidraňová (Ivet), Zuzana Porubjaková (Mia), Štefan 
Martinovič (Marko), Romana Goščíková (Laura), Eva Landlová (Mili), Viktor Vincze 
(moderátor), Barbara Kelíšková (asistentka režie), Roman Pomajbo (recepční), Jerry Szabó 
(pumpař), Eva Evelyn Kramerová (nevěsta), Peter Guldan (Edmund), Lucie Bílá (policajtka), 
Roman Slanina (policajt), Milan Lasica (fanoušek), Juraj Tabaček (pošťák), Boris Pršo 
(redaktor), Michal Bujna (redaktor), Marián Čekovský (DJ stužková), Emma Drobná (fanynka), 
Michal Kubovčík (číšník v KFC), Dano Dangl (policajt), Štefan Skrúcaný (celebrita), Rasťo Gore 
(bezdomovec), Renáta Rýniková (prodavačka v butiku), Klaudia Kopčániová (misska Eva), 
Michal Rovňák (delivery boy).  
 
Slovenskou crazy komedii Cuky Luky Film natočil český žánrový specialista Karel Janák, který 
má zkušenost s prací s komediálním duem (Jiří Mádl, Vojtěch Kotek). Tentokrát obvyklou 
mužskou dvojici nahrazují protagonistky z úspěšné parodické a satirické skečové show TV 
Markíza, nazvané Kredenc, Cuky (Peťa Polnišová) a Luky (Zuzana Šebová), ty se objevily na 
obrazovce v roce 2014 a získaly velkou domácí popularitu. – Někdejší slovenská miss 2004 
Luky, pohybující se ve světě celebrit, vystupuje s několikanásobným Mužem roku a ředitelem 
soutěže krásy Milem Hurbanem v talkshow moderátorky Renáty Strausové, která se zmíní o 
tom, že píše knihu. Tím zaujme Mila a zároveň rozpoutá boj s Luky, která chce muže získat 
pro sebe, a tak řekne, že ona sama má již knihu napsanou. Milo rozhodne, že za dva dny její 
knihu pokřtí. Luky se narychlo podaří stvořit knihu o tom, jak se stát královnou krásy. – Na 
slavnostní večer, kde jsou představovány finalistky Hurbanovy soutěže a kde Luky křtí svou 
knihu, dorazí i zneuznaná, ale zapálená videobloggerka ze světa celebrit Crazy Cuky (Cecília 
Kováčová), jež je protipólem shromážděných krasavic. Hurban se rozhodne otestovat, zdali 
rady v Lukyině knize fungují. Autorka má proto bloggerku připravit během měsíce na soutěž 
krásy. – Cuky se mentorce staví lehce na odpor. Luky ji ukryje v odlehlém hotelu, kde je však 
kvůli záludné Renátě najdou novináři. – Postupně se Cuky a Luky spřátelí a společně začnou 
bojovat o přízeň fanoušků, kteří jim mohou přinést vítězství v soutěži. – Během finálového 
večera, jenž se pro Cuky nevyvíjí příliš nadějně, se Luky dozví, že Milo vše zorganizoval, aby 
se Cuky mohl pomstít. Kdysi na maturitním večírku požádal před všemi Cecílii Kováčovou o 
ruku a ona mu v panice nedopatřením zapálila oblečení prskavkou. Oheň mu ožehl tvář tak, 
že mu ji museli celou přetvořit (proto ho Cuky nepoznala). Teď muž polije adeptce na Miss 
šaty alkoholem a nechá ji na pódiu blízko prskavek. Katastrofě zabrání pohotová Luky. Vše 
skončí Milovou novou žádostí o ruku Cuky. Ta jej však odmítne, protože to nemůže udělat 
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kámošce Luky, která je do Mila zamilovaná. – Parodická crazy komedie je postavena na 
hereckém projevu hlavních představitelek, na situačním humoru a na shazování mediálního 
světa showbyznysu. Všechno funguje jen místy. Gagy jsou prvoplánové a naskládané těsně 
za sebou, takže film negraduje. Také herečky udržují pouze jednu polohu hloupých, 
rozmazlených a často šílených holčiček, na něž už bohužel ani nemají věk. Navíc jsou v ději 
patrné nelogické skoky a scénky jsou jen zřídkakdy vypointované. -els- 
 
KAREL JANÁK (nar. 24.9.1970, Praha) absolvoval po maturitě na strojní průmyslovce obor 
fyzika pevných látek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (1993) a pracoval jako 
systémový administrátor v Podniku výpočetní techniky. Posléze vystudoval hranou režii na 
FAMU (2001), kde zaujal školními filmy Kateřina sama doma a Sad (mj. Čestná uznání na 
festivalech FAMU 1996 a 1997). Začínal reklamními spoty (z nichž mnohé byly oceněny na 
specializovaných festivalech), např. pro Sazku (Vánoční kometa, GSM dobíjení, Keno, 
Jackpot), Opavii (Milionář), Nestlé (Jo-Jo, Lentilky), Českou pojišťovnu, Delph Pharmea (Gel 
Activ, Gel Activ senior), Rexonu, Zentivu (Calibrum), Toyotu, Hello (Džusy Magic) a 
Centrum (Internetový vyhledávač). Pro TV Nova realizoval promo kampaně k vysílání filmů 
Titanic (2002; cena za nejlepší filmové promo v Evropě, Sevilla), Den nezávislosti (2003; 
cena Silver Promax, Kolín nad Rýnem) a Indiana Jones (2004); spolupracuje i s HBO. 
Režíroval znělku 45. MFFDM ve Zlíně 2005. S mimořádným diváckým ohlasem se setkaly 
jeho teenagerovské komedie Snowboarďáci (Český lev za divácky nejúspěšnější film) a 
Rafťáci, jež odstartovaly kariéry Vojtěcha Kotka a Jiřího Mádla. Snímky Snowboarďáci a Ať 
žijí rytíři! vznikly i ve formátu TV seriálů. Janák se podílel také na TV seriálu Geschichten 
von überall (2001, Příběhy odkudkoli). Na Slovensku spolupracoval na TV seriálu Horná 
Dolná (2015) a natočil tam satirickou crazy komedii podle oblíbené skečové show Kredenc, 
nazvanou Cuky Luky Film (2017). Jako režisér a scenárista se vyprofiloval ve tvůrce 
komerčně úspěšných komedií zacílených na mladší diváky a TV pohádek či rodinných TV 
komedií. Zahrál si menší role v seriálech Redakce (2004), Horákovi (2006) a Špačkovi v síti 
času (2013). V roce 1997 byl spoluzakladatelem společnosti cinemania. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) studentské kr. hrané filmy Klaun (1995), Kateřina sama doma 
(1995; + nám., sc.) a Sad (1996; + nám., sc.), střm. černá komedie Stopař (TV-2000; + nám., 
sc.), dětská komedie o prázdninových dobrodružstvích tří malých kamarádů Vetřelci v 
Coloradu (TV-2001; + nám., sc.), komedie o dvou teenagerech, kteří hodlají o vánočních 
prázdninách pokořit zasněžené horské svahy a získat obdiv půvabných dívek, 
Snowboarďáci (2004; + nám., sc.), prázdninová komedie o sexuálních eskapádách dvou 
dospívajících kamarádů během vodáckého soustředění, Rafťáci (2006; + spol. sc.), černá 
komedie o lupičích-amatérech z prostředí mladých muzikantů, kteří se ocitnou tváří v tvář 
praktikám podsvětí a mafie, Ro(c)k podvraťáků (2006; + spol. sc.), všechny tři s Vojtěchem 
Kotkem a Jiřím Mádlem, kr. komedie o dětech, které se rozhodly odhalit tajemství Vánoc, 
Past na Ježíška (TV-2006; + nám., sc.), humorná pohádka o vodnících, rusalkách a jedné 
nebezpečné mořské příšeře Škola ve mlejně (TV-2007), kr. variace na známou pohádku O 
perníkové chaloupce (TV-2007), historická dobrodružná komedie pro děti, zasazená do 14. 
století, v níž obyvatelé malé tvrze svádějí boj se zrádným majitelem sousedního hradu, Ať 
žijí rytíři! (2009; + sc.), epizoda Boo (+ sc.) z kolektivního filmu na oslavu 4. výročí založení 
produkční společnosti Boogie Films s názvem We Shoot with Love (2009), kr. poetický 
příběh o strážném andělovi, který se musí vypořádat s úkolem mnohem náročnějším, než 
slibovala úvodní lákavá nabídka, Anděl (TV-2010; + nám., sc.), kr. napínavý příběh o tom, 
co se stane, když svět kolem vás začne najednou fungovat jako vaše oblíbená počítačová 
hra, Mimozemšťan (TV-2013; + nám., sc.), pohádka podle Boženy Němcové Dvanáct 
měsíčků (TV-2012; + sc.), kr. komedie o tom, co se stane, když tři inteligentní myšky vyrazí 
do boje se svým odvěkým nepřítelem, Jirka a bílé myšky (TV-2013; + nám., sc.), romantická 
komedie o milostných trampotách studenta astrofyziky 10 pravidel jak sbalit holku (2014; 
režie, sc.), kr. pohádka Velká obrázková loupež (TV-2014; + sc.), pohádka Princezna a písař 
(TV-2014; + spol. sc.), kr. rodinný snímek Rybička (TV-2014; + sc.), komediální pohádka 



45 
 

Korunní princ (TV-2015), kr. rodinné komedie Trosečník (TV-2016; + spol. sc.) a Jak jsme 
oživovali dědečka (TV-2016; + sc.), crazy komedie z prostředí slovenského showbyznysu o 
někdejší Miss Slovenska, která má připravit na soutěž krásy nepříliš pohlednou 
videobloggerku, Cuky Luky Film (2017; + spol. sc.), sci-fi thriller Důvěrný nepřítel (TV-2017), 
pohádka Nejlepší přítel (TV-2017); (herec) Chyťte doktora (2007; r. Martin Dolenský), Můj 
vysvlečenej deník (2012; r. Martin Dolenský). -fik- 
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Čára 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 
115 min. 
 
Původní název: Čiara (slovenský název), Meža (ukrajinský název), The Line (anglický název). 
Země původu: SR, Ukrajina. Výrobce: Wandal Production, Garnet International Media Group 
(koprodukce, Ukrajina), Rozhlas a televízia Slovenska (koprodukce), HomeMedia production 
(koprodukce SR), Audiovizuálny fond SR (podpora), Ministerstvo kulúry SR (podpora), 
Ukrainian State Film Agency (podpora), Kreativní Evropa Media (podpora). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 26.10.2017. Mluveno: slovensky, ukrajinsky, anglicky (titulky). – Jsou 
hranice, které překročíš jen jednou. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: SR: Bratislava a okolí; Východní Slovensko - Sobrance, Ubľa, 
Zemplínske Hámre, Tibava. Ukrajina. ČR: Zlínský kraj - Starý Hrozenkov. 
 
AUTOŘI: Režie: Peter Bebjak. Námět: Wanda Adamík Hrycová. Scénář: Peter Balko. 
Dramaturgie: Zuzana Gindl-Tatárová, Petr Jarchovský (dramaturgická spolupráce), Martin 
Daniel (dramaturgická spolupráce), Jana Kákošová (šéfdramaturg RTVS), Dana Garguláková 
(šéfdramaturg RTVS). Kamera: Martin Žiaran. Architekt: Václav Novák. Návrhy kostýmů: Ján 
Kocman. Masky: Michaela Kicková (umělecký maskér), René Stejskal (zvláštní maskérské 
efekty). Střih: Marek Kráľovský. Zvuk: Viktor Krivosudský, Peter Gajdoš, Adam Kuchta. 
Výkonná produkce: Illan Girard, Viliam Štrelinger, Ivana Kurincová (RTVS). Producent: 
Wanda Adamíková Hrycová. Koproducent: Andrej Jermak, Tibor Búza, Mayo Hurajt, Martin 
Kohút. Vizuální efekty: Mayo Hurajt (supervize), HomeMedia production. Zvláštní efekty: 
Dušan Korček (koordinátor), Aleksander Suvorov (koordinátor). Hudba: Slavo Solovic. 
Použitá hudba: Hej Sokoly (titulní skladba; polsko-ukrajinská lidová píseň, slovenský text 
Vladimír Puchala, ukrajinský text Tomasz Padura), různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Roman Jankovič, Pavel Avilov.  
 
Hrají: Tomáš Maštalír (Adam Krajňák), Emília Vášáryová (Anna Krajňáková, Adamova matka), 
Eugen Libezňuk (Jona Dacej), Andy Hryc (policejní kapitán Peter Bernard), Zuzana Fialová 
(Saša Krajňáková, Adamova manželka), Stanislav Boklan (Krull), Oleksandr Piskunov (Ivor 
Sosjurov), Rimma Ziubina /ž/ (Hana Dacejová), Kristína Kanátová (Lucia), Filip Kaňkovský 
(Gogo), Milan Mikulčík (Viktor), Volodymyr Helyas (Sakramento), Erik Olé (Prdo), Makar 
Tikhomirov (Luka, Jonův syn), Vanesa Antovská (Vera Krajňáková), Nela Porkertová (Martina 
Krajňáková), Gejza Benkő (Taras), Ludmyla Nykonchuk /ž/ (Sakramentova žena), Peter Havasi 
(Assad), Veronika Strapková (Afghánka).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: 52. MFF v Karlových Varech 2017: Cena za režii (Peter Bebjak). Ceny Asociace 
slovenských kameramanů Kamera 2017, Bratislava: Hlavní cena Kamera 2017 za hranou 
filmovou tvorbu (Martin Žiaran). Slnko v sieti 2018: nejlepší film (Peter Bebjak, Wanda 
Adamik Hrycová), nejlepší režie (Peter Bebjak), nejlepší mužský herecký výkon (Tomáš 
Maštalír), nejlepší střih (Marek Kráľovský), nejlepší zvuk (Viktor Krivosudský), nejlepší hudba 
(Slavo Solovic). Finále Plzeň 2017: Zlatý ledňáček za celovečerní nebo animovaný film. Ceny 
Igric 2018: Cena Igric za hranou filmovou tvorbu pro kina (Martin Žiaran), Prémie za mužský 
herecký výkon (Tomáš Maštalíř). 
 
Koprodukční kriminální thriller Petera Bebjaka Čára se stal záhy po premiéře jedním z 
nejúspěšnějších slovenských titulů poslední doby. V drsném dramatu ze slovensko-
ukrajinského pomezí se tvůrci vracejí do roku 2007 těsně před vyhlášením schengenského 
prostoru. S očekávanou zvýšenou kontrolou hranic se předpokládá zánik či alespoň radikální 
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omezení pašování. Protagonistou je Slovák Adam Krajňák, který je hlavou místních pašeráků 
a který úzce spolupracuje s Ukrajincem Jonou Dacejem i s úplatným policejním velitelem 
Peterem Bernardem. Adam se setká s krutým ukrajinským bossem Krullem: pašuje sice 
cigarety a utečence, ale rezolutně odmítá převážet drogy. Později proti své vůli souhlasí se 
sňatkem dcery Lucie s Jonovým mladým švagrem Ivorem, protože dívka je s mladíkem 
těhotná. Krajňák kvůli autonehodě přijde o kontraband cigaret, a dluží tak Krullovi, který 
brutálně zabije jednoho jeho muže. Jona Dacej, souhlasící s Krullovou nabídkou pašování 
drog, se postaví proti parťákovi, neboť potřebuje peníze, aby dostal z kriminálu syna Luku. 
Také Bernard se dá uplatit a je proti Adamovi. - Při převozu uprchlíků zahyne Ivor, když v lese 
skupinu odhalí pohraničníci a když ho nožem zabije afghánský uprchlík ve snaze zachránit 
svou ženu, již Ivor drží jako rukojmí. – Jona kvůli výčitkám svědomí spáchá sebevraždu. 
Adamova žena Saša opustí muže i s dcerami. Jeho matka Anna, která s Krullem v 
devadesátých letech začínala s pašováním, splatí za syna mafiánovi dluh, ale ten ji dá zabít. 
Krull nechá hodit do jezera, kam odklízí mrtvoly, i spoutaného Adama. Toho však zachrání 
jeho lidé a Krulla a jeho muže zlikvidují. – Jonův syn je propuštěn z vězení. - Adam tajně 
sleduje v kostele křest Luciina dítěte. – Při slavnostním zavedení schengenské hranice slibuje 
Bernard konec pašování, ale Adamovi lidé dále převádějí uprchlíky... – Scénář vychází ze 
skutečných událostí a osudů lidí na hranici. Peter Bebjak jej realizoval s citem pro žánr a 
zároveň i s psychologicko-společenským přesahem. Stěžejní jsou civilní projev dobře 
vybraných hereckých představitelů a autentická atmosféra doby před deseti lety. - Snímek 
byl nominovaný Slovenskou filmovou a televizní akademií na Oscara za cizojazyčný film.
 -tbk- 
 
PETER BEBJAK (nar. 1.9.1970, Partizánske, Trenčínský kraj) vystudoval herectví (1989-94) a 
režii (1994-99) na VŠMU v Bratislavě, kde absolvoval i doktorandské studium (2008-2011) a 
kde od roku 2012 působí jako pedagog na televizní a filmové fakultě. Od roku 2001 je 
producentem společnosti DNA Production, v jejíž výrobě vznikly téměř všechny jeho 
celovečerní filmy a řada televizních projektů. Začínal jako herec a kromě produkce se 
věnuje i režii a scenáristice. Jeho studentské filmy získaly několik ocenění. Nejvýrazněji se 
zatím prosadil v televizi jako tvůrce dokumentárního seriálu Najväčšie kriminálne prípady 
Slovenska (2005-2006) a spolutvůrce, zejména kriminálních slovenských i českých 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), Za sklom (2016-2017 – 
TV), Mordparta (2016-2017), Spravedlnost (2016), Specialisté (2017), Rex (2017) nebo 
Četníci z Luhačovic (2017). Účinkoval též v TV cyklu Slovenské kino (2011). V kinech na sebe 
upozornil pozoruhodným filmem noir Čistič, oceněným mj. Tvůrčí prémii Cen Igric, a velmi 
úspěšným kriminálním thrillerem Čára, za nějž získal Cenu za režii na MFF v Karlových 
Varech 2017. - Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) povídkový celovečerní film Démoni 
(2007; r. Róbert Šveda, spol. prod.), kr. taneční filmy Darkroom (2007; + spol. prod.) a 
voiceS (2010; + spol. prod.), příběh nevlastních sourozenců zkoušených osudem Nevinní 
(TV-2011), 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 tužbách 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.), temný kriminální 
thriller ze slovensko-ukrajinského pomezí v době před vznikem schengenského prostoru 
Čára (2017, Čiara); (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 
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Smiling (2008; r. Paľo Korec), Anjeli (2012, Andělé; r. Róbert Šveda), Učitelka (2016; r. Jan 
Hřebejk). -vaza- 
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Čtverec 
barevný, psychologický, hořká komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 142 min. 
 
Původní název: The Square. Země původu: Švédsko, SRN, Francie, Dánsko. Výrobce: 
Plattform Produktion, Essential Films, Parisienne, Coproduction Office, Film i Väst 
(koprodukce), Sveriges Television (koprodukce), Imperative Entertainment (koprodukce), 
Arte France Cinéma (koprodukce), ZDF/Arte (koprodukce), Svenska Filminstitutet (podpora), 
Eurimages (podpora), Medienboard Berlin-Brandenburg (podpora), Nordisk Film & TV Fond 
(podpora), Det Danske Filminstitut (podpora), Alamode Filmverleih (podpora), TriArt 
Distribution (podpora), DR (podpora), YLE (spolupráce), FIDO (spolupráce). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 12.10.2017. Mluveno: švédsky, dánsky, anglicky (titulky). – Od režiséra filmu 
Vyšší moc. 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Švédsko: Göteborg, Stockholm. SRN: 
Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: Ruben Östlund. Scénář: Ruben Östlund. Kamera: Fredrik Wenzel. Architekt: 
Josefin Åsberg /ž/. Návrhy kostýmů: Sofie Krunegård /ž/. Masky: Erica Spetzig /ž/ (+ účesy). 
Střih: Jacob Secher Schulsinger, Ruben Östlund. Zvuk: Jesper Miller, Andreas Franck (design 
zvuku), Bent Holm. Výkonná produkce: Tomas Eskilsson, Dan Friedkin, Agneta Perman /ž/, 
Bradley Thomas. Producent: Erik Hemmendorff. Koproducent: Isabell Wiegand /ž/, Sarah 
Nagel /ž/, Katja Adomeit /ž/. Vizuální efekty: Samir Arabzadeh (supervize), Johan Edström 
(supervize), Tomas Näslund (supervize), Tre14. Zvláštní efekty: Johan Harnesk (supervize). 
Použitá hudba: Bobby McFerrin (písně), různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: 
Rasmus Thord (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Martin Zetterlund.  
 
Hrají: Claes Bang (Christian), Elisabeth Moss /ž/ (Anne), Dominic West (Julian Gijoni), Terry 
Notary (Oleg), Christopher Laessø (Michael), Marina Schiptjenko /ž/ (Elna), Elijandro Edouard 
(kluk), Daniel Hallberg (kreativec), Martin Sööder (kreativec), Annica Liljeblad /ž/ (Sonja), 
Lilianne Mardon /ž/ (Lilly), Lise Stephenson Engstrom /ž/ (Lise).  
 
České titulky: Helena Březinová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2017: Velká cena Zlatá palma, Cena Vulkán za technickou kvalitu 
(výprava Josefin Åsbergová). Evropské filmové ceny 2017: Evropský film roku, Evropská 
komedie roku, Evropský režisér roku (Ruben Östlund), Evropský scenárista roku (Ruben 
Östlund), Evropský herec roku (Claes Bang), Evropský architekt roku (Josefin Åsbergová). - 
Oscar: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. 
 
Po komorním psychologickém dramatu z prostředí horského hotelu Vyšší moc (2014, Force 
Majeure) přichází do našich kin další snímek švédského filmaře Rubena Östlunda, hořká 
komedie Čtverec, pojednávající s jasně satirickým zaměřením o místy značně bizarní scéně 
moderního výtvarného umění. Zároveň se tvůrce opět zaměřuje na morální problémy 
současného západního světa nadbytku, na hranice společenské tolerance, umělecké svobody 
a politické korektnosti. – Typický městský liberál Christian je šéfkurátorem X-Royal Muzea, 
kde připravuje uznávané výstavy moderního umění. Právě chystá expozici Argentinky Loly 
Ariasové s názvem Čtverec, přičemž čtvercem vymezený prostor by měl být místem, v němž 
„mají všichni stejná práva a povinnosti a v němž jako ve svobodné zóně má vládnout starost 
o druhé a důvěra“. – Christianovi na ulici rafinovaně ukradnou mobil a peněženku. 
Prostřednictvím GPS však muž ví, že mobil má někdo ve věžáku na sídlišti. Umístí tam do 
schránek výzvu k vrácení ukradených věcí a překvapivě je dostane nazpět. Zároveň musí řešit 
problém s chlapcem, který po něm chce omluvu; kvůli výzvě jej rodiče podezírají, že je zloděj. 
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– Christian se vyspí s americkou novinářkou Anne, v jejímž bytě se volně pohybuje šimpanz. - 
Při jedné recepci vyprovokuje místní smetánku konceptuální umělec Oleg Rogožin, 
předvádějící opici. – Christian před svými dcerkami seřve dotěrného kluka, dožadujícího se 
omluvy, a shodí ho ze schodů. Hnán výčitkami mu vzápětí nahraje omluvné video. – 
Šéfkurátor musí rezignovat na své místo kvůli kontroverznímu videoklipu, propagujícímu 
nadcházející výstavu, na němž ve Čtverci exploduje malá holčička-bezdomovkyně. – Muž se 
chce klukovi omluvit osobně, avšak od souseda zjistí, že se jeho rodina odstěhovala. – Filmu 
předcházela umělecká instalace Rubena Östlunda a Kalleho Bomana ve Vandalorum Museu 
ve Värnamo v roce 2014, kde použili motiv Čtverce. – Titul byl uveden 4. října 2017 na 
zahájení přehlídky Be2Can 2017.  -tbk- 
 
RUBEN ÖSTLUND (nar. 13.4.1974, Styrsö, Göteborg), studoval film na Vysoké škole pro 
fotografii a film (HFF) a upozornil na sebe inovativními dokumenty o lyžování Free Radicals 
1-3 (1995-98); je nadšeným vyznavačem tohoto sportu. Byl hostem Febiofestu 2012, kde 
byl v rámci sekce Proti proudu představen jeho profil; jeho díla se uváděla též na MFF v 
Karlových Varech a na Festivalu krátkých filmů Praha. Snímek Incident v bance získal mj. 
Zlatého medvěda za krátký film na MFF v Berlíně 2010 a Stříbrného draka za hraný film na 
MFF v Krakově, celovečerní debut Mongoloid s kytarou obdržel Cenu FIPRESCI na MFF v 
Moskvě a drama Hra Cenu za režii na MFF v Tokiu a na MFF v Gijonu a švédskou výroční 
cenu Guldbagge za režii, titul Vyšší moc získal Cenu poroty v sekci Určitý pohled na MFF v 
Cannes, nominace na Evropskou filmovou cenu za nejlepší film a režii nebo nominaci na 
Cenu ISA za nejlepší zahraniční film a hořká komedie Čtverec Zlatou palmu na MFF v 
Cannes 2017. Je spoluzakladatelem produkční společnosti Plattform Produktion, v níž se 
příležitostně podílí na produkci zejména dokumentů. – Filmografie: (režie a scénář, není-li 
uvedeno jinak) kr. dokumenty Låt dom andra sköta kärleken (2000, Ať se láskou zabývají 
druzí; + kam.) a Familj igen (2002, Zase rodina; + kam.), kr. f. Kalle och bollhavet (2002, 
Kluk a moře míčků; r. Andrea Fribergová; spol. střih), celovečerní hraný debut, 
experimentálně pojatý snímek vytvořený ze zdánlivě nesourodých fragmentů, 
Gitarrmongot (2004, Mongoloid s kytarou), kr. snímek o tom, jak se autor před přáteli 
připravuje skočit z vysokého mostu, Scen nr: 6882 ur mitt liv (2005, Scéna z mého života č. 
6882; spol. sc, režie, kam., střih), střm. f. Weekend (2006; r. Henrik Andersson; střih, spol. 
prod.), drama s prvky černého humoru, zachycující chování lidí v různých situacích, De 
ofrivilliga (2008, V moci davu; spol. sc., režie), kr. akční komedie v jediném záběru 
Händelse vid bank (2010, Incident v bance; + střih), psychologické drama o sídlištním 
dětském gangu, šikanujícím okolí, Play (2011, Hra; spol. sc., režie), psychologické rodinné 
drama, odehrávající se během lyžařské dovolené ve francouzských Alpách, Vyšší moc 
(2014, Force Majeure/Turist; + spol. střih), satirická hořká komedie z prostředí moderního 
výtvarného umění a blahobytných městských liberálů Čtverec (2017, The Square; + spol. 
střih). -tbk- 
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David Gilmour Live at Pompeii 
barevný, hudební, dokumentární, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 
120 min. 
 
Původní název: David Gilmour - Live at Pompeii. Země původu: Velká Británie. Výrobce: 
Serpent Productions. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 13.9.2017 (jednorázové uvedení). 
Mluveno: anglicky (bez titulků). – Legendární koncert zpěváka a kytaristy PINK FLOYD. 
 
Distribuce: Aerofilms (cyklus Koncerty v kině). Lokace: Velká Británie: Brighton. Itálie: 
Kampánie - Pompeje (Neapol). 
 
AUTOŘI: Režie: Gavin Elder. Kamera: Anna Wloch /ž/, Polly Samson /ž/, Sarah Lee /ž/. 
Architekt: Steve Knee. Střih: Gavin Elder. Producent: Dione Orrom /ž/. Hudba: David 
Gilmour, Roger Waters, Richard Wright. Použitá hudba: různé skladby a písně (Pink Floyd, 
David Gilmour). Spolupráce: Polly Samson /ž/ (kreativní vedení).  
 
Účinkují: David Gilmour (kytara, zpěv), Guy Pratt (baskytara), Chester Kamen (kytara), Steve 
DiStanislao (bicí), Chuck Leavell (klávesy), Greg Phillinganes (klávesy), Bryan Chambers 
(vokál), Lucita Jules /ž/ (vokál), Louise Clare Marshall /ž/ (vokál).  
 
Celovečerní hudební dokument Gavina Eldera nazvaný David Gilmour Live at Pompeii je 
záznamem ze dvou vystoupení skladatele, zpěváka, kytaristy a člena dnes už neexistující 
legendární skupiny Pink Floyd v amfiteátru v Pompejích. Skupina zde uspořádala koncert již v 
roce 1972, z něhož vznikl dokument Pink Floyd: Live at Pompeii (1972, Pink Floyd: Živě v 
Pompejích; r. Adrian Maben), ten se však odehrál bez publika (a hudebníci kromě hraní dost 
filozofovali). Po čtyřiačtyřiceti letech zde David Gilmour se špičkovými hudebníky v červenci 
2016 odehrál dva koncerty v rámci turné ke svému poslednímu albu Rattle That Lock; šlo 
zároveň o první veřejné rockové vystoupení v amfiteátru, který je svého druhu nejstarší 
známou stavbou na světě. Po krátkém úvodu (na plátně je titulek Return to Pompeii) ve 
studiu v Brightonu, kde David Gilmour hovoří o tom, co ho vedlo k návratu do Pompejí, 
následuje velkolepá audiovizuální show v duchu nejlepších „pinkfloydovských“ tradic před 
téměř třemi tisíci diváky. Dokument se vyznačuje kvalitním obrazem (s „živou“ kamerou a 
užitím děleného obrazu) a vypilovaným zvukem. Jsou do něj zařazeny i ukázky ze zmíněného 
předchozího filmu a fotografie. - V České republice byl uveden ve čtvrtek 13. září v 
devadesáti kinech. Pro velký zájem distributor přidal dvě další představení. -kat- 
  



52 
 

Deník strojvůdce 
barevný, černá komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Dnevnik mašinovodje. Země původu: Srbsko, Chorvatsko. Výrobce: Zillion 
Films, Interfilm (koprodukce), Filmski centar Srbije (podpora), Hrvatski audiovizualni centar 
(podpora), Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodina (podpora), Eurimages (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: srbsky (titulky). – Komedie černá jako 
půlnoc v tunelu. 
 
Distribuce: Mirius Film Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Miloš Radović. Námět: Marko Glušac. Scénář: Miloš Radović. Kamera: Dušan 
Joksimović. Architekt: Aljoša Spajić. Návrhy kostýmů: Dragica Laušević /ž/. Střih: Djordje 
Marković. Zvuk: Nenad Vukadinović, Milan Stojanović, Vlada Janković, Branko Radosavljević. 
Výkonná produkce: Miodrag Stevanović. Producent: Lazar Ristovski, Petar Ristovski. 
Koproducent: Ivan Maloča. Vizuální efekty: Ivan Pribičević (supervize), Digitalcraft. Zvláštní 
efekty: Muhamad M’Barek, Zamel M’Barek. Hudba: Mate Matišić, Šimun Matišić. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Milan Perović, Dragoslav Vulanović.  
 
Hrají: Lazar Ristovski (Ilija), Petar Korać (Sima), Pavle Erić (malý Sima), Mirjana Karanović /ž/ 
(Jagoda), Jasna Djurišić /ž/ (Sida), Mladen Nelević (Dragan Dizel), Nina Janković /ž/ (Danica), 
Danica Ristovski /ž/ (ředitelka), Haris Burina (Ljuba), Tihomir Stanić (sebevrah), Nenad Ćirić 
(ředitel školy), Nataša Marković /ž/ (matka), Nikola Bujatović (otec), Bojan Dimitrijević 
(psycholog), Jovan Ristovski (Romeo), Teodora Ristovski /ž/ (učitelka Nada).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: MFF v Bruselu 2016: Grand Prix. MFF v Moskvě 2016: Cena diváků. MFF v 
Mannheimu-Heidelbergu 2016: Cena diváků.  
 
Třetí snímek srbského režiséra a scenáristy Miloše Radoviće Deník strojvůdce je originální 
černou komedií v duchu nejlepších balkánských filmů. Hlavní roli šedesátiletého strojvůdce v 
ní ztělesnil oblíbený herec Lazar Ristovski, který se také podílel na produkci. Základní motiv 
vychází z faktu, že každý strojvůdce za celý život údajně přejede mezi patnácti až třiceti lidmi. 
– Šedesátiletý strojvůdce Ilija se chystá do penze. Vychoval sirotka Simu, který dospěl a 
začíná ve svých devatenácti letech také pracovat na dráze, stejně jako Ilijův otec i děd. Podle 
zkušenějších kolegů i podle Iliji, který má na svém kontě rekordních osmadvacet přejetých 
lidí, se jím však Sima opravdu stane až po první přejeté oběti. Mladík se však nedokáže 
vyrovnat se skutečností, že se nezaviněně stane vrahem, a trpí kvůli tomu nespavostí i 
dalšími příznaky. Ilija se mu rozhodne pomoci a začne shánět sebevraha, jemuž je ochoten i 
zaplatit. Když pokusy nevyjdou, rozhodne se kvůli milovanému synovi obětovat se sám. Ale 
naštěstí jej předejde sebevrah. Sima se tak stane skutečným strojvůdcem... – Snímek, který 
byl za srbskou stranu navržen na nominaci na Oscara za cizojazyčný film, byl uveden na MFF 
v Bratislavě 2016 a na Febiofestu 2017. Zároveň byl zpracován i do podoby stejnojmenné 
třídílné TV minisérie. 
 
MILOŠ RADOVIĆ (nar. 21.10.1955, Bělehrad) je synem srbského básníka, spisovatele a 
žurnalisty Duška Radoviće (1922-1984). Vystudoval filmovou a televizní režii na Fakultě 
dramatických umění v Bělehradě (kde později působil i jako pedagog) a rok studoval TV 
režii na NHK - Communications Training Institute v Tokiu. Věnoval se natáčení reklamních 
spotů a realizoval krátké hrané filmy. Působí zejména v televizi, ale také na divadle jako 
režisér a dramatik. Podílel se mj. na TV seriálech Serijal o bojama (1980, Seriál o barvách), 
Balkan ekspres 2 (1989), Otvorena vrata 2 (1994, Otevřené dveře 2), Svaštara (2000, 
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Břídilové) nebo Nemoj da zvocaš! (2016, Nebreptat!). V oblasti celovečerní tvorby zatím 
nejvíce uspěl s černou komedií Deník strojvůdce, oceněnou mj. Grand Prix na MFF v 
Bruselu 2016 a diváckými cenami na MFF v Moskvě 2016 a na MFF v Mannheimu-
Heidelbergu 2016. Za snímek Náhlá a předčasná smrt plukovníka K.K. získal Cenu poroty 
krátkých filmů na MFF v Cannes 1987. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. 
Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K. (1987, Náhlá a předčasná smrt plukovníka K.K.; + 
sc.), Vidim ti ladju na kraju puta (TV-1987, Vidím konec cesty), příběh čtyř podvodníků, 
ukrývajících se za 2. světové války v nevěstinci, Balkan ekspres 2 (1989, spol. r. Predrag 
Antonijević, Aleksandar Djodjević), Brod plovi za Šangaj (TV-1991, Loď do Šanghaje), 
Zagreb-Beograd preko Sarajeva (TV-1992, Záhřeb-Bělehrad přes Sarajevo), kr. f. Moja 
domovina (1997, Má vlast), komediální mozaika osudů několika lidí, odehrávající se v 
průběhu jednoho dne, Mali svet (2003, Malý svět; + sc.), další komedie z období 
bombardování Jugoslávie v roce 1999 o zajatém americkém pilotovi, který se zamiluje do 
sestry muže, jenž ho sestřelil, Pad u raj (2004, Pád do ráje; + sc.), Položajnik (TV-2005, 
Hodnostář), černá komedie z železničářského prostředí Deník strojvůdce (2016, Dnevnik 
mašinovodje; + sc.), uvedený i jako TV minisérie; (scénář, není-li uvedeno jinak) Čorba od 
kanarinca (TV-2001, Polévka z kanárka; r. Slobodan Radović), Rode u magli (TV-2009, Čápi 
v mlze; r. Goran Gajić). -tbk- 
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DEPECHE MODE live IN BERLIN 
barevný, hudební dokument, přístupný, 1:1,78, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 130 min. 
 
Původní název: Depeche Mode: Live in Berlin. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Sony 
Music. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 4.5.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Záznam 
koncertu jednoho z nejúspěšnějších turné odehraného pro 2,5 milionu fanoušků ve 32 zemích 
světa, zvěčněné tím nejžádanějším režisérem Antonem Corbijnem. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Anton Corbijn. Kamera: Anton Corbijn, Philipp Hennig, Jan-Hinrich Hoffman, 
Martin Schlecht, Peter Gordeno. Střih: James Rose. Zvuk: Friedemann Frank. Výkonná 
produkce: Jonathan Kessler, Alex Pollock. Producent: Kirsten Schrauer. Použitá hudba: 
skladby skupiny Depeche Mode.  
 
Účinkují: Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Christian Eigner, Peter Gordeno.  
 
Společnost Atlantis Entertainment pokračovala 4. května 2017 v projektu Jeden večer sto kin 
v ČR uvedením dokumentu Antona Corbijna DEPECHE MODE live IN BERLIN. Jedná se o více 
než dvouhodinový záznam koncertu v berlínské O2 Aréně ve dnech 25. a 27. listopadu 2013 z 
turné kapely k třináctému řadovému albu Delta Machine. Zazní ovšem také největší hity 
Depeche Mode. Anton Corbijn má zásadní podíl na vybudováni image skupiny, s níž 
spolupracuje od roku 1983 a pro niž natáčí především videoklipy a připravuje vizuální 
podobu vystoupení (viz videoprojekce i v tomto představení). Záznam se koncentruje 
zejména na samotné vystoupení a na zachycení atmosféry. V témže roce vznikl ještě delší 
sestřih Depeche Mode: Alive in Berlin (2014; r. Anton Corbijn) obsahující navíc rozhovory. 
 
ANTON CORBIJN (vl. jm. Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard, nar. 20.5.1955, 
Strijen, Jižní Holandsko) je synem protestantského kněze a zdravotní sestry. Po maturitě 
absolvoval kurzy fotografie v Haagu. Začínal jako asistent Gijsberta Hanekroota a v 
polovině 70. let se osamostatnil. Stal se hlavním fotografem hudebního časopisu OOR a po 
několika letech přesídlil do Londýna, kde pracoval pro prestižní týdeník New Musical 
Express. Spolupracoval s dalšími známými periodiky jako Rolling Stone, Elle, Esquire nebo 
Stern a proslavil se portréty známých hudebníků (David Bowie, Miles Davis, Captain 
Beefheart). Byl dvorním fotografem skupin U2 a Depeche Mode, ale jeho snímky zdobily i 
přebaly hudebních alb dalších interpretů (Nirvana, Joni Mitchell, Front 242, Henry Rollins, 
Metallica, Naomi Campbell, Johnny Cash, David Sylvian, Nick Cave). V roce 1983 začal 
natáčet hudební videoklipy s Depeche Mode, U2 a také s jinými umělci (Bryan Adams, 
Metallica, Propaganda, Golden Earring, Nirvana, Red Hot Chili Peppers). Vyzkoušel si i delší 
formu hudebních dokumentů (nominace na Grammy za Depeche Mode: Devotional), než 
přesedlal na hrané filmy. Výrazně na sebe upozornil už svým debutem Control, v němž 
využil znalostí současné hudební scény. Snímek zabodoval při uvedení v Cannes (Zvláštní 
uznání v soutěži o Zlatou kameru a tři další ocenění), promítal se na řadě menších festivalů 
(mj. Cena za nový britský film na MFF v Edinburghu) a Corbijnovi přinesl vavříny i při 
britských výročních oceněních (Britská nezávislá filmová cena za režii a Cena Douglase 
Hickoxe pro nového režiséra, Cena londýnských filmových kritiků za průlomový britský 
film, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film). – Filmografie: (hudební 
dokumenty; režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. Depeche Mode: Strange (1988; + kam.), 
střm. f. Depeche Mode: Strange Too (1990; + kam.), Depeche Mode: Devotional (1993), kr. 
f. Don Van Vliet: Some YoYo Stuff (1994), Depeche Mode: One Night in Paris (2002), střm. 
f. Linear (2009), DEPECHE MODE live IN BERLIN (2014, Depeche Mode: Live in Berlin; + 
spol. kam.); (hrané filmy; režie, není-li uvedeno jinak) drama posledních sedmi let v životě 
zpěváka skupiny Joy Division Iana Curtise, natočené podle vzpomínkové knihy jeho vdovy, 
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Control (2007, Control; + spol. prod.), melancholický příběh nájemného zabijáka na konci 
kariéry, skrývajícího se na italském venkově, Američan (2010, The American) s Georgem 
Clooneym, adaptace špionážního románu Johna le Carrého o stíhání islámských teroristů v 
Hamburku Nejhledanější muž (2014, A Most Wanted Man) s Philipem Seymourem 
Hoffmanem v jedné z jeho posledních rolí důstojníka německé rozvědky Bachmanna, 
skutečný příběh fotografa Dennise Stocka, jenž se spřátelil s hercem Jamesem Deanem, 
nazvaný Life (2014; + herec ) s Robertem Pattinsonem a Danem DeHaanem.  -
mim- 
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Divoké vlny 2 
barevný, dobrodružný, sportovní, rodinný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 3–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 84 min. 
 
Původní název: Surfʹs Up 2: WaveMania. Země původu: USA. Výrobce: Sony Pictures 
Animation, WWE Studios. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 19.1.2017. Mluveno: česky 
(dabováno). – Surfaři ve fraku jsou zpět! Velká jízda pokračuje. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Henry Yu. Scénář: Abdul Williams. Výtvarník: Chin Ko. Střih: Mark Yeager. 
Zvuk: Joe Iemola, Robert Jackson. Výkonná produkce: Michael J. Luisi. Producent: Michelle 
L.M. Wongová. Animace: Larry Anderson (supervize), Eric Cheung (vedení animace), Justin 
Lee (vedení), Oscar Lo (supervize animační přípravy). Vizuální efekty: Kevin McKibbin 
(supervize). Hudba: Toby Chu, Philip Klein (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby 
a písně.  
 
Hlasy: Jeremy Shada (Cody), Saraya-Jade Bevisová (Paige), John Cena (J.C.), Melissa 
Sturmová (Lani), Vince McMahon (pan McMahon), Diedrich Bader (Tank), Triple H [Paul 
Levesque] (Hunter), Jon Heder (Kuře Joe), Undertaker [Mark Calaway] (Funebrák), Michael 
Cole (racek), James Patrick Stuart (reportér/hlasatel).  
 
Dabing: Jan Maxián (Cody), Antonie Barešová Talacková (Paige), Dalibor Gondík (J.C.), Anna 
Brousková (Lani), Pavel Rímský (pan McMahon), Jiří Krejčí (Tank Drtič Evans), Ludvík Král 
(Hunter), Marek Libert (kuře Joe), Pavel Šrom (Funebrák). Překlad české verze: Olga Pavlová. 
Dialogy české verze: Lenka Vintrová. Režie české verze: Jiří Balcárek (SDI Media).  
 
Deset let po úspěšné animované komedii ze sportovního prostředí Divoké vlny (2007, Surfʹs 
Up; r. Christopher Jenkins), v níž surfařský nadšenec, mladý tučňák skalní Cody, vyrazil z 
antarktického Mražákova na závod do teplých krajin, natočil výtvarník Henry Yu jako svůj 
režijní debut pokračování Divoké vlny 2. – Cody s přítelkyní Lani mají na ostrově Pin-Gui 
surfařskou školu. Konkuruje jim tučňák Tank. Na ostrov dorazí Codyho přítel, surfař Kuře Joe 
a slavná Hang Five (Velká pětka), tedy profesionální surfaři, tučňáci Paige, Hunter, J.C., 
Funebrák a mrož pan MacMahon. Ten chce odejít na odpočinek a hledá náhradníka. Cody, 
Lani, Tank i Kuře Joe mají zájem, a tak s pěticí vyrazí na „výběrové řízení“ na Zabijácký ostrov, 
kam je odveze velryba. Mezi Codym a Tankem je nezdravá rivalita. Cestou adepty čekají 
rozličné zkoušky, mj. surfování na písečných dunách či přelet nad žhavou lávou na 
vlastnoručně vyrobených rogalech. Právě zde Cody do Tanka schválně vrazí, čímž způsobí 
řetězovou reakci a Joe málem zahyne. Tučňák dostane vynadáno a v noci odejde. Ostatní 
dorazí na pláž plnou rozbitých surfů. Z moře ční ostré skály. Lani a Joe se na zdejší surfování 
necítí. Tank se k pětici, pověstné překonáváním hranic, přidá. Utopil by se, kdyby se Cody 
včas nevrátil a nezachránil ho. McMahon nakonec z týmu neodejde, Cody a Lani i Tank se 
vrátí na Pin Gui a pětice profíků dělá reklamu zdejší Penguinské surfařské akademii. – 
Podobně jako v předchozím snímku je příběh trochu reportáží a potěší technicky dokonalou 
animací surfujících zvířat. Hravost, vtip, úsměvnost i jistou historičnost předchozího dílu 
nahradily akční (občas bizarní) adrenalinové scény. Projekt iniciovala společnost World 
Wrestling Entertainment (WWE), jejíž členové, známí profesionální wrestleři, se podíleli na 
namlouvání hlasů. V USA byl snímek uveden pouze na videu. -kat- 
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Dobrý časy 
barevný, kriminální, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: Good Time. Země původu: USA. Výrobce: Elara Pictures, Rhea Films. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 21.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Josh Safdie, Benny Safdie. Scénář: Josh Safdie, Ronald Bronstein. Kamera: 
Sean Price Williams. Architekt: Sam Lisenco. Návrhy kostýmů: Miyako Bellizzi /ž/, Mordechai 
Rubinstein. Masky: Anouk Sullivan /ž/, Toby Sells (zvláštní maskérské efekty), Toby Sells 
Creature Make FX Shop (zvláštní maskérské efekty). Střih: Benny Safdie, Ronald Bronstein. 
Zvuk: Patrick Southern, Ryan M. Price (design zvuku). Výkonná produkce: Jean-Luc De Fanti. 
Producent: Oscar Boyson, Sebastian Bear-McClard, Paris Kasidokostas Latsis, Terry Dougas. 
Koproducent: Brendan McHugh. Vizuální efekty: Adam Teninbaum (supervize). Hudba: 
Oneohtrix Point Never [Daniel Lopatin]. Píseň: The Pure and the Damned (Oneohtrix Point 
Never, text, interpret Iggy Pop). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Dean Neistat.  
 
Hrají: Robert Pattinson (Connie Nikas), Benny Safdie (Nick Nikas), Jennifer Jason Leigh /ž/ 
(Corey), Buddy Duress (Ray), Barkhad Abdi (hlídač Dash), Taliah Webster /ž/ (Crystal), Peter 
Verby (psychiatr Petr), Gladys Mathon /ž/ (Annie), Necro (Kaleef), Saida Mansoor /ž/ 
(babička Nikasová), Rose Gregorio /ž/ (Coreyina matka), Eric Paykert (ručitel Eric).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Třetí celovečerní hraný snímek sourozenecké dvojice nezávislých filmařů Joshe (nar. 1984) a 
Bennyho (nar. 1986) Safdieových s ironickým názvem Dobrý časy je svérázným kriminálním 
dramatem, odehrávajícím se během čtyřiadvaceti hodin v ulicích jejich rodného New Yorku. 
Charakterizuje jej zblízka snímané prostředí i akce, bohatý soundtrack a jistý soucit s osudem 
životních smolařů. – Connie Nikas úspěšně přepadne s retardovaným bratrem Nickem (o nějž 
se pečlivě stará) banku; chtějí odjet z města a koupit si na venkově farmu. V autě jim v tašce 
s penězi vybuchne červená dýmovnice. Při následné honičce je Nick chycen. Bratr u soudního 
ručitele zjistí, že kvůli znehodnoceným bankovkám mu schází deset tisíc, aby mohl být Nick 
propuštěn na kauci. Nepomůže mu ani jeho milenka Corey, protože jí matka zablokuje 
kreditku. Connie zjistí, že Nick skončil po vězeňské potyčce v nemocnici. Podaří se mu odtud 
dostat bezvládného a zafačovaného sourozence na kolečkovém křesle ven. Najdou dočasný 
azyl u staré černošky, žijící se šestnáctiletou vnučkou Crystal. Záhy zjistí, že omylem unesl 
místo bratra feťáka a zločince Raye. Vydá se s ním a s Crystal v autě její babičky zpět k 
nemocnici. Jenže všude jsou policajti. Rozhodne se získat LSD a peníze, které Rayovi 
kamarádi ukryli v zábavním parku, než je chytli. Tady Raye při hledání napadne hlídač Dash. 
Connie ho zbije do bezvědomí a Ray ho zfetuje. V hlídačově uniformě tvrdí Connie 
policajtům, že zloděje zpacifikoval. Sanitka tak odveze zadrženého Dashe, zatímco policajti 
odvezou Crystal, která se jim připletla do cesty. Connie a Ray odjedou s lahvičkou LSD do 
hlídačova bytu. Ray zavolá dealera Kaleefa, který se vydá sehnat peníze na drogu. I sem však 
dorazí policie. Na útěku se Ray zabije pádem z domovní římsy a Connie je chycen. – Zatímco 
je bratr ve vězení, Nickovi zařídí psychiatr Petr program v terapeutické skupině. Muž se do ní 
pozvolna zapojí... – Snímek byl uveden v hlavní soutěži MFF v Cannes 2017 a také na MFF v 
Karlových Varech 2017. -tbk- 
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Dokud nás svatba nerozdělí 
barevný, komedie, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Le sens de la fête. Země původu: Francie. Výrobce: Quad+Ten, Gaumont 
(koprodukce), TF1 Films Production (koprodukce), Main Journey (koprodukce), Panache 
Productions (koprodukce), La Compagne Cinématographique (koprodukce), Canal+ (účast), 
Ciné+ (účast), TF1 (účast), Sofitvcine 4 (spolupráce), A plus Image 7 (spolupráce), Cinemage II 
(spolupráce), Indéfilms 5 (spolupráce), Indéfilms Initiative 4 (podpora), Cinemage 9 et 10 
Developpement (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 16.11.2017. Mluveno: 
francouzsky (titulky). – Co se může pokazit, to se pokazí. Škodolibá komedie od režisérů filmu 
Nedotknutelní. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 22.5.2029).  
 
AUTOŘI: Režie: Eric Toledano, Olivier Nakache. Scénář: Eric Toledano, Olivier Nakache. 
Kamera: David Chizallet. Architekt: Laurent Sivot. Výtvarník: Nicolas de Boiscuillé. Návrhy 
kostýmů: Isabelle Pannetier /ž/. Střih: Dorian Rigal-Ansous. Zvuk: Pascal Armant, Sélim 
Azzazi, Jean-Paul Hurier. Producent: Nicolas Duval Adassovsky, Yann Zenou, Laurent Zeïtoun. 
Vizuální efekty: Thomas Duval. Hudba: Avishai Cohen. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Jean-Pierre Bacri (Max), Jean-Paul Rouve (Guy), Gilles Lellouche (James), Eye Haidara 
/ž/ (Adele), Suzanne Clément /ž/ (Josiane), Alban Ivanov (Samy), Vincent Macaigne (Julien), 
Benjamin Lavernhe (Pierre), Hélène Vincent /ž/ (Pierrova matka), Judith Chemla /ž/ (Helena), 
William Lebghil (Seb), Kevin Azaïs (Patrice), Antoine Chappey (Henry). 
  
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Úspěšné režisérské a scenáristické duo Eric Toledano a Olivier Nakache ve svém šestém 
společném snímku Dokud nás svatba nerozdělí popisuje necelých čtyřiadvacet hodin v životě 
stárnoucího majitele a šéfa cateringové a svatební agentury Maxe, který má na starosti 
organizaci stylové svatební oslavy. - Na zámečku ze sedmnáctého století ženich Pierre 
požaduje střízlivou, vkusnou a elegantní svatební hostinu. Proti Maxovi se od počátku 
spiknou okolnosti. Spolupracovnice a milenka Josiane trvá na tom, aby si muž promluvil s 
manželkou. Zástupkyně Adele má nevybíravý slovník, libuje si v kanadských žertech a je v 
rozepři se sebestředným zpěvákem Jamesem, číšníci protestují kvůli parukám k dobovým 
kostýmům, fotograf Guy se předvádí před mladým stážistou a nestydatě se věnuje 
občerstvení. Navíc se značná část jídla zkazila a Pierre má stále nové a nové požadavky… Přes 
rozličné peripetie, mj. neplánovaného ženichova úletu balonem, výpadku proudu či 
nesprávně načasovaného ohňostroje jsou novomanželé spokojeni. Zásluhu na tom má 
improvizované vystoupení indických hudebníků (načerno zaměstnaní číšníci). Maxovi se 
dovolá manželka a sdělí mu, že někoho má. Muž, který chtěl podnik prodat, se usmíří s 
Josiane. – Eric Toledano uvedl snímek 1. a 2. listopadu 2017 na dvou předpremiérách v Praze 
(Kino 35, Aero).  –kat- 
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Druhá strana naděje 
barevný, psychologický, smutná komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 101 min. 
 
Původní název: Toivon tuolla puolen. Země původu: Finsko, SRN. Výrobce: Sputnik Oy, 
Pandora Filmproduktion (koprodukce), Oy Bufo (koprodukce), ZDF/Arte (spolupráce), YLE 
Teema (spolupráce), Finnish Film Foundation (podpora), Program Media EU (podpora), Film- 
und Medienstiftung NRW (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 27.7.2017. Mluveno: 
finsky, arabsky, anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Viola Parente-Čapková. Lokace: Finsko: Helsinki, Karkkila. 
 
AUTOŘI: Režie: Aki Kaurismäki. Scénář: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Architekt: 
Aki Kaurismäki. Návrhy kostýmů: Tina Kaukanen /ž/. Masky: Tina Kaukanen /ž/. Střih: Samu 
Heikkilä. Zvuk: Tero Malmberg (+ design zvuku), Olli Pärnänen. Výkonná produkce: Misha 
Jaari, Mark Lwoff. Producent: Aki Kaurismäki. Koproducent: Misha Jaari, Mark Lwoff, 
Reinhard Brundig. Hudba: Tuomari Nurmio. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Sherwan Haji (Khaled Ali), Sakari Kuosmanen (Wikström), Simon Hussein Al-Bazoon 
(Mazdag), Ilkka Koivula (portýr Calamnius), Nuppu Koivu /ž/ (servírka Mirja), Janne 
Hyytiäinen (kuchař Nyrhinen), Niroz Haji /ž/ (Miriam), Kaija Pakarinen /ž/ (Wikströmova 
manželka), Puntti Valtonen (Vaittinen), Tommi Korpela (Melartin), Kati Outinen /ž/ 
(obchodnice), Jörn Donner (hráč pokeru).  
 
České titulky: Viola Parente-Čapková.  
 
Ceny: MFF v Berlíně 2017: Stříbrný medvěd za režii (Aki Kaurismäki). 
 
Ve své další smutné komedii Druhá strana naděje se Aki Kaurismäki svým typickým 
způsobem dotýká tématu imigrace, podobně jako tomu bylo už ve filmu Le Havre (2011, Le 
Havre). Opět se zabývá osudy obyčejných jedinců, kteří se ocitají v nelehkých situacích a kteří 
v nich poznávají dobré i zlé lidi. Finský tvůrce se stálými spolupracovníky tentokrát sledují 
dva muže, jejichž životní dráhy se protnou... – Helsinki. Obchodník s košilemi Wikström jedné 
noci opustí svou opileckou manželku. Zřekne se i obchodu a vydělá peníze v pokeru v tajné 
herně. Koupí nepříliš úspěšnou hospodu Zlatý půllitr i se zaměstnanci, portýrem 
Calamniusem, servírkou Mirjou a kuchařem Nyrhinenem. - Syrský uprchlík Khaled Ali se 
dostane do Finska ukryt v uhlí na nákladní lodi. Přihlásí se na policii a skončí ve sběrném 
táboře, kde se skamarádí s Iráčanem Mazdagem. Imigrační úřednici vypráví o zkáze své 
rodiny při bombardování Aleppa i o útěku se sestrou Miriam, která se mu však ztratila a 
kterou marně hledá. Navzdory všemu má být vyhoštěn. Podaří se mu utéct. Wikström ho 
najde za hospodou u popelnic. Zaměstná ho a ubytuje ho v prázdném skladu. Opatří mu i 
falešné papíry. Zároveň se pokouší se zaměstnanci pozvednout úroveň podniku různými 
experimenty (japonské sushi, taneční kapela, další exotické kuchyně apod.). Khaled se dozví, 
že Miriam je v Litvě. Wikström se postará o její propašování do Finska přes známého řidiče 
kamionu Melartina. Sourozenci se setkají, ale Miriam se chce přihlásit na policii. Khaleda v 
noci napadne neonacista, s nímž se už jednou střetl, a bodne ho do břicha. Wikström, který 
se znovu sblíží s abstinující manželkou, najde sklad prázdný. Ráno zraněný Syřan doprovodí 
sestru, před níž nedá nic znát, na policejní stanici. Pak odpočívá na břehu... – Snímek, 
věnovaný památce finského filmového historika, publicisty a blízkého přítele bratrů 
Kaurismäkiových, Petera von Bagha (1943-2014), je realizován zcela v Kaurismäkiho 
tradičním stylu. Leitmotivem jsou vystoupení starších muzikantů. - Premiérou filmu 
vyvrcholila akce společnosti Aerofilms Finské léto s Akim Kaurismäkim, v jejímž rámci bylo 
uvedeno šest jeho starších snímků, jež jsou též k dispozici on-line na Aerovodu. -tbk- 
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AKI KAURISMÄKI (vl. jm. Aki Olavi Kaurismäki, nar. 4.4.1957, Orimattila, Finsko) pochází z 
rodiny obchodníka. Nedokončil studia žurnalistiky na Univerzitě v Tampere a později byl 
vyloučen z helsinské filmové školy. Živil se jako poslíček, hlídač, umývač nádobí, dělník v 
papírnách a jako filmový kritik. Bez odborného filmového vzdělání, avšak poučen vytrvalým 
sledováním starších filmů, se počátkem 80. let podílel jako spoluscenárista a herec na 
snímcích bratra Miky Kaurismäkiho (nar. 1955). Spolu také založili produkční firmu Villealfa 
Filmproductions (přesmyčka názvu Godardova filmu Alphaville), podporující nízkorozpočtové 
projekty, a v roce 1986 také Midnight Sun Film Festival v Sodankylä za polárním kruhem. Díky 
jim se finská kinematografie začala prosazovat v mezinárodním kontextu. Koncem 80. let se 
jejich cesty rozdělily a Aki založil vlastní produkci Sputnik Oy. Jako režisér samostatně 
debutoval v roce 1983 přepisem Dostojevského Zločinu a trestu. Popularitu získal filmy o 
hudební skupině Leningradští kovbojové, ale významnější jsou dva jeho volné cykly: trilogie 
ztracenců či dělnická trilogie (Stíny v ráji, Ariel, Děvče ze sirkárky) a finská trilogie (Mraky 
odtáhly, Muž bez minulosti, Světla v soumraku). Ve svých stylizovaných hořkých komediích či 
tragikomediích se zaměřuje zejména na osudy různých outsiderů a ztroskotanců z okraje 
společnosti. S příslovečným minimalismem a originálním humorem, s tlakem na civilní 
herecký projev, s větším důrazem na nenápadně vytříbenou vizuální a hudební stránku než na 
lakonické dialogy, vytváří svůj vlastní osobitý obraz Finska a jeho obyvatel, tzv. Akilandii. Od 
počátku spolupracuje se stálým štábem (zejména kameraman Timo Salminen, zvukař Jouko 
Lumme) a se svými herci, především s Mattim Pellonpääm (1951-1995), který byl až do své 
předčasné smrti ikonickou postavou jeho děl, a s Kati Outinenovou (nar. 1951); k dalším patří 
Sakari Kuosmanen, Kari Väänänen nebo Elina Salová. Natočil také několik hraných videoklipů 
(Thru the Wire, 1987; L.A. Woman, 1987; Those Were the Days, 1991; These Boots, 1992; 
Juice Leskinen & Grand Slam: Bluesia Pieksämäen asemalla, 2013). Inspiraci pro svůj styl našel 
u Roberta Bressona a Jeana-Pierra Melvilla. Jeho spřízněncem je Jim Jarmusch. Kaurismäkiho 
snímky byly uvedeny na všech významných festivalech a získaly řadu nominací na prestižní 
filmové ceny. Z významnějších ocenění připomínáme: Cena FIPRESCI na MFF v Moskvě 1989 
(Ariel), Cena FIPRESCI na MFF v Berlíně 1992 (Bohémský život), Cena diváků na MFF v São 
Paulu 1996 (Mraky odtáhly), Cena FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu 2002, Velká cena na MFF 
v Gentu 2002, Cena FIPRESCI na MFF v Palm Springs 2003 (Muž bez minulosti), Zlatý Hugo na 
MFF v Chicagu 2011, Cena FIPRESCI na MFF v Cannes 2011, Cena Louise Delluca (Le Havre), 
Stříbrný medvěd za režii na MFF v Berlíně 2017 (Druhá strana naděje), Cena za režisérsko-
kameramanský svazek na MF Camerimage v Lodži 2004 (spol. s Timo Salminen), Cena za 
celoživotní dílo na FF Tallinské černé noci 2006 nebo finské výroční ceny Jussi za tituly Zločin a 
trest (debut, scénář), Děvče ze sirkárny (režie), Bohémský život (režie), Mraky odtáhly (scénář, 
režie), Juha (režie), Muž bez minulosti (scénář, režie), Světla v soumraku (film) a Le Havre 
(film, scénář, režie). V roce 2006 vzbudil rozruch, když na protest proti válce v Iráku 
nesouhlasil s tím, aby finská kinematografie vyslala jeho snímek Světla v soumraku do 
nominační soutěže o Oscara za cizojazyčný film. Podobně jako Alfred Hitchcock se občas 
mihne ve svých filmech, podílí se i na střihu a zejména na produkci. Na XXVIII. MFF v 
Karlových Varech 1992 byla uvedena přehlídka jeho filmů, v dubnu 1997 se zúčastnil v Praze 
premiéry filmu Drž si šátek, Tatjano v rámci Dnů evropského filmu a v roce 2011 Letní filmové 
školy, kde byla jeho filmová retrospektiva a při té příležitosti vyšla i kniha Aki Kaurismäki: 
Světla soumraku (ed. Kamila Boháčková, nakl. Casablanca – Václav Žák, Praha 2011). V 
Dejvickém divadle se od roku 2010 do roku 2017 uváděla Krobotova inscenace Muž bez 
minulosti podle stejnojmenného filmu. Od roku 1989 žije s manželkou, malířkou a 
příležitostnou herečkou Paulou Oinonenovou střídavě na atlantickém pobřeží v Portugalsku a 
ve Finsku. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) střm. filmy Valehtelija (1981, 
Lhář; r. Mika Kaurismäki; + herec), Jackpot 2 (1982; r. Mika Kaurismäki), Arvottomat (1982, 
Bezcenní; r. Mika Kaurismäki; + výprava, herec), Klaani: Tarina Sammakoitten sousta (1984, 
Klan: Příběh o žabách; r. Mika Kaurismäki), Rosso (1985; r. Mika Kaurismäki), Morena (1986; 
r. Anssi Mänttäri; spol. zvuk), Tilinteko (1987; r. Veikko Aaltonen; sc.); (herec) Huhtikuu on 
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kuukausista julmin (1983, Duben je krutý měsíc; r. Anssi Mänttäri), Apinan vuosi (1983, Rok 
opice; r. Janne Kuusi), Viimeiset rotannahat (1985, Poslední krysí kůže; r. A. Mänttäri), Iron 
Horsemen (1994, Železní jezdci; r. Gilles Charmant), střm. f. Mustasilmä-Susanna ja 
lepakkoluolan aarre (1996, Černooká Zuzana a poklad v netopýří jeskyni; r. Veikko Nieminen), 
Aaltra (2004; r. Benoît Delépine, Gustave de Kevern); (režie, scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) dok. o třech rockových kapelách Saimaa-ilmiö (1981, Cesta kolem Saimy; spol. 
r. Mika Kaurismäki; + spol. prod.), volná adaptace Dostojevského románu Zločin a trest (1983, 
Rikos ja rangaistus), sociálně-kritická komedie Calamari Union (1985; + spol. střih, hudba, 
herec), tragikomický příběh o vztahu popeláře a prodavačky Varjoja paratiisissa (1986, Stíny v 
ráji; + herec), kr. f. Rocky VI (1986; + prod.), undergroundová variace Shakespearova dramatu 
Hamlet podniká (1987, Hamlet liikemaailmassa; + prod.), poeticky laděná černá komedie o 
putování nezaměstnaného dělníka Ariel (1988; + prod.), hudební snímek Leningradští 
kovbojové dobývají Ameriku (1989, Leningrad Cowboys Go America; + spol. námět a prod., 
sc.), Likaiset kädet (TV-1989, Špinavé ruce; + prod.), kritický pohled na ubíjející jednotvárnost 
života Tulitikkutehtaan tyttö (1990, Děvče ze sirkárny; + střih, prod.), příběh propuštěného 
úředníka vodárny Smlouva s vrahem (1991, I Hired a Contract Killer; + střih, prod., herec) s 
Jeanem-Pierrem Léaudem, osobitá verze románu Henriho Murgera Ze života pařížské 
bohémy, nazvaná Bohémský život (1992, La vie de bohème; + prod.), komediální road movie 
Drž si šátek, Tatjano (1993, Pidä huivista kiini, Taťjana; + prod., střih), dok. zachycující 
společný koncert Leningradských kovbojů a ruského armádního souboru Alexandrovců Total 
Balalaika Show (1993, Totální balalajková show; + prod. - TV), další hudební snímek Leningrad 
Cowboys Meet Moses (1994, Leningradští kovbojové potkávají Mojžíše; + střih, prod. - TV), 
příběh dvou lidí, hledajících východisko z existenční krize, Mraky odtáhly (1996, Kauas pilvet 
karkaavat; + prod., střih), černobílé němé vesnické drama Juha (1998, Juha; + prod., střih), 
epizoda Psi nemají peklo (2001, Dogs Have No Hell; + prod., střih) ze snímku Dalších deset 
minut 1 (2002, Ten Minutes Older: The Trumpet), smutná komedie o člověku se ztrátou 
paměti, Muž bez minulosti (2002, Mies vailla menneisyyttä; + nám., prod., střih), segment 
Bico (+ prod.) ze snímku Visions of Europe (2004, Vize Evropy), psychologické drama Světla v 
soumraku (2006, Laitakaupungin valot; + prod.), čtyřminutový kr. f. Valimo (2007, Slévárna; + 
prod., střih), epizoda La Fonderie (+ prod.) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, 
Každému jeho film – TV), hořká komedie o záchraně malého imigranta odehrávající se ve 
francouzském přístavním městě, Le Havre (2011, Le Havre; + prod.), epizoda Guimarães (+ 
prod.) z povídkového filmu Centro histórico (2012, Historické centrum), další příběh o pomoci 
osamělému imigrantovi Druhá strana naděje (2017, Toivon tuolla puolen; + prod., výprava); 
(producent, není-li uvedeno jinak; bez krátkých filmů) Macbeth (1987; r. Pauli Pentti), Sirppi 
ja kitara (1988, Srp a kytara; r. Marjaana Mykkänenová; spol. prod.), Tuhlaajapoika (1992, 
Marnotratný syn; r. Veikko Aaltonen), Ripa ruostuu (1993, Ripa ve skluzu; r. Christian 
Lindblad; spol. prod.), Vaiennut kylä (1997, Tichá vesnice; r. Kari Väänänen; spol. prod.), 
Klassiko (2001, Klasik; r. Kari Väänänen; spol. prod.), Paha perhe (2010, Špatná rodina; r. 
Aleksi Salmenperä), střm. dok. Barzakh (2011, Barzach; r. Mantas Kvedaravicius). -tbk-
/-fik- 
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Dunkerk 
barevný, historický, válečný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, IMAX 70mm, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: Dunkirk. Země původu: USA. Výrobce: Syncopy, Warner Bros. (zadavatel), 
RatPac-Dune Entertainment (spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 20.7.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Událost, která ovlivnila náš svět. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Nizozemsko: Flevoland. Francie: Nord – Dunkerk. 
Velká Británie: Hampshire – Lee on the Solent; Dorset – Weymouth, Swanage. USA: 
Kalifornie – Rancho Palos Verdes, Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Christopher Nolan. Scénář: Christopher Nolan. Kamera: Hoyte Van Hoytema, 
Hans Bjerno (letecké záběry). Architekt: Nathan Crowley. Návrhy kostýmů: Jeffrey Kurland. 
Masky: Luisa Abel /ž/, Patricia DeHaney /ž/ (účesy). Střih: Lee Smith. Zvuk: Mark 
Weingarten. Výkonná produkce: Jake Myers. Producent: Emma Thomas /ž/, Christopher 
Nolan. Vizuální efekty: Andrew Jackson (supervize), Double Negative. Zvláštní efekty: Paul 
Corbould (supervize). Hudba: Hans Zimmer, Andrew Kawczynski (dodatečná hudba), Lorne 
Balfe (dodatečná hudba), Steve Mazzaro (dodatečná hudba). Použitá hudba: Variation 15 
(Dunkirk) (hudba Benjamin Wallfisch podle tématu Edwarda Elgara). Koordinátor kaskadérů: 
Tom Struthers.  
 
Hrají: Fionn Whitehead (Tommy), Tom Glynn-Carney (Peter), Jack Lowden (Collins), Harry 
Styles (Alex), Aneurin Barnard (Gibson), James D’Arcy (plukovník Winnant), Barry Keoghan 
(George), Kenneth Branagh (komandér Bolton), Cillian Murphy (otřesený voják), Mark 
Rylance (Dawson), Tom Hardy (Farrier), Miranda Nolan /ž/ (ošetřovatelka), Tom Nolan 
(poručík), Will Attenborough (podporučík), John Nolan (slepý muž).  
 
České titulky: Petr Zenkl. 
 
Ceny: Ceny LAFCA: nejlepší střih (Lee Smith). Cena BAFTA: nejlepší zvuk (Alex Gibson, 
Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten). Oscar: nejlepší střih (Lee 
Smith), nejlepší zvuk (Mark Weigarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo), nejlepší střih 
zvukových efektů (Alex Gibson, Richard King), (nominace) nejlepší film, nejlepší režie 
(Christopher Nolan), nejlepší kamera (Hoyte Van Hoytema), nejlepší hudba (Hans Zimmer), 
nejlepší výprava (Nathan Crowley, Gary Fettis). 
 
Uznávaný režisér Christopher Nolan ve svém novém filmu Dunkerk opustil komiksové 
superhrdiny i žánr sci-fi a zpracoval skutečnou historickou událost. Operace Dynamo 
představovala jednu z nejrozsáhlejších záchranných misí druhé světové války. Přes tři sta tisíc 
spojeneckých vojáků bylo během ní v roce 1940 za významné pomoci civilních lodí 
evakuováno z pláží a přístavu ve francouzském Dunkerku, aby nepadli do zajetí blížících se 
německých jednotek. Nolan toto dění sice rekonstruoval s pomocí smyšlených příběhů, ale 
vycházel co nejvíce ze svědectví přímých účastníků, namísto digitálních efektů pracoval se 
skutečnou válečnou technikou a točil v reálech. - Film se odehrává paralelně ve třech 
dějových liniích (na souši, na moři a ve vzduchu), jež se místy protínají. První z nich pokrývá 
dobu jednoho týdne, druhá jednoho dne a třetí jedné hodiny. - 1. Molo. Mladý britský vojín 
Tommy přežije střelbu v prázdném městě a unikne na pláž, kde anglické a francouzské 
jednotky čekají na evakuaci pod velením komandéra Boltona. Přidá se k němu vojín Gibson. 
Lstí se málem dostanou na torpédoborec, mířící do Anglie. Ten se však po zásahu torpédem 
potopí a oni skončí zpět na pobřeží s Alexem, kterému Tommy zachránil život. Trojice se s 
několika dalšími vojáky schová do rybářské lodi uvízlé na pláži. Během čekání na příliv začnou 
loď ostřelovat Němci. Vyjde najevo, že Gibson je francouzský voják, který se převlékl do 
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uniformy mrtvého Angličana. Tommy se jej zastane proti ostatním. Proděravělá loď se krátce 
po vyplutí potopí. Tommy, Alex a další vojáci jsou zachráněni posádkou jachty Moonstone a 
dopraveni do Dorsetu. Francouz utone. - 2. Moře. Majitel rekreační jachty Moonstone 
Dawson (který ve válce přišel o staršího syna, letce RAF) se s mladším synem Peterem a jeho 
kamarádem Georgem zapojí do evakuační akce. Odplouvají k francouzskému břehu. Během 
plavby Moonstone vyloví z moře šokovaného anglického letce. Ten chce plout do Anglie, ne 
do Francie. Při hádce srazí George a mladík později na následky úderu do hlavy zemře. Když 
se jachta blíží k Francii, jsou členové posádky svědky letecké bitvy. Spitfire po zásahu 
německým letadlem přistane na moři. Posádka zachrání pilota Collinse a později i řadu 
dalších vojáků z potopené lodi. Vrací se zpět do anglického přístavu. - 3. Vzduch. Letci RAF 
Farrier a Collins nad Lamanšským průlivem bojují s Luftwaffe a přijdou přitom o sestřeleného 
velitele. Poté, co je i Collinsův stroj zasažen, pokračuje Farrier v boji sám. Podaří se mu 
sestřelit německé letouny, ohrožující anglické vojáky na moři i na pláži. Když mu dojde 
palivo, nouzově přistane. Blíží se k němu němečtí vojáci. - Z Dunkerku je s pomocí armádního 
a civilního loďstva do Anglie přepravena většina anglických vojáků. Bolton zůstává, aby 
pomohl s evakuací Francouzů. – Nolanův ambiciózně vystavěný válečný thriller sice po 
obsahové stránce nepřináší k tématu nic nového (kromě upozornění na významnou, ale 
poněkud upozaděnou válečnou akci), ale díky souhře hudby, zvukových efektů a 
dechberoucích širokoúhlých obrazových kompozic nabízí od začátku do konce mimořádně 
intenzivní divácký zážitek. - Již v předchozích Nolanových filmech byly dlouhé sekvence 
pořízené IMAX kamerami. Dunkerk byl na 65mm filmový materiál natočen z více než 
sedmdesáti procent. Kromě digitálních kopií pro běžná kina je v pražském kinu IMAX 
unikátně promítán z filmového pásu ve formátu 70mm.  –mrš-  
 
CHRISTOPHER NOLAN (vl. jm. Christopher Jonathan James Nolan, nar. 30.7.1970, Londýn) 
pochází z britsko-americké rodiny reklamního pracovníka a letušky a je synovcem 
anglického herce Johna Nolana (nar. 1938). Vyrůstal částečně v Chicagu a má dvojí 
občanství. Už jako dítě natáčel amatérské filmy s otcovou 8mm kamerou. Vystudoval 
anglickou literaturu na londýnské University College, kde měl také možnost natáčet krátké 
snímky. Byl výrazně ovlivněn poetikou filmu noir a upozornil na sebe druhým celovečerním 
dílem Memento, vyprávěným pozpátku, za nějž získal řadu ocenění (mj. Cena ISA za scénář 
a za režii, Cena kritiků a Zvláštní cena poroty ex aequo na FF v Deauville, Cena za scénář na 
festivalu Sundance, Ceny AFI a LAFCA, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za scénář). 
Prosadil se jako vizuálně nadaný postmoderní tvůrce temných komiksových adaptací 
Batmana a myšlenkově ambiciózních sci-fi opusů Počátek (nominace na Oscara za nejlepší 
film a režii, nominace na Zlatý glóbus za scénář a režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší 
film, scénář a režii) a Interstellar (výroční ceny Saturn za nejlepší sci-fi film a za scénář). Za 
své dílo byl vyznamenán na MFF v Chicagu (2008). Autorsky spolupracuje s mladším 
bratrem, scenáristou Jonathanem Nolanem. Jeho manželkou se v roce 1997 stala 
spolužačka z univerzity Emma Thomasová, s níž má čtyři děti a jež je dosud producentkou 
všech jeho děl. Od roku 2001 mají vlastní výrobní společnost Syncopy. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. filmy Tarantella (1989), Larceny (1996, Krádež) a Doodlebug 
(1997; + sc., kam., střih, spol. výprava); celovečerní prvotina o muži, který se nabourává 
lidem do soukromí, Following (1998, Sledování; + sc., kam., spol. střih, spol. prod. – TV), 
natočená s minimálními prostředky, černé kriminální drama Memento (2000, Memento; + 
sc.) s Guyem Pearcem a Carrie-Anne Mossovou, remake norského krimithrilleru, 
odehrávající se na Aljašce, Insomnie (2002, Insomnia) s Alem Pacinem a Robinem 
Williamsem, snímek s oblíbeným komiksovým hrdinou Batman začíná (2005, Batman 
Begins; + spol. sc.) s Christianem Balem, příběh soupeřících kouzelníků Dokonalý trik (2006, 
The Prestige; + spol. sc., spol. prod.) s Hughem Jackmanem a Christianem Balem, další 
batmanovský film Temný rytíř (2008, The Dark Knight; + spol. sc., spol. prod.) s Christianem 
Balem, komplikovaný akční sci-fi thriller Počátek (2010, Inception; + sc., spol. prod.) s 
Leonardem DiCapriem, třetí díl batmanovské série Temný rytíř povstal (2012, The Dark 
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Knight Rises; + spol. sc., spol. prod.) s Christianem Balem, sci-fi o cestě za obyvatelnými 
světy mimo sluneční soustavu Interstellar (2014, Interstellar; + spol. sc., spol. prod.) s 
Matthewem McConaugheym, Anne Hathawayovou a Jessicou Chastainovou, realistické 
válečné drama Dunkerk (2017, Dunkirk; + sc., spol. prod.); (podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) Muž z oceli (2013, Man of Steel; r. Zack Snyder; + spol. 
nám.), Transcendence (2014, Transcendence; r. Wally Pfister), Batman vs. Superman: Úsvit 
spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of Justice; r. Zack Snyder). -mim- 
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Dvojitý milenec 
barevný, psychologický, erotický, adaptace, thriller, 18 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: L’amant double. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Mandarin 
Production, FOZ, Mars Films, Film Distribution, France 2 Cinéma, Scope Pictures, Canal+ 
(účast), Ciné+ (účast), France Télévisions (účast), A Plus Image 7 (spolupráce). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: francouzsky (titulky). – Dvojitá rozkoš, 
dvojitá zábava. Psychoerotický thriller Françoise Ozona. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 28.4.2027). 
 
AUTOŘI: Režie: François Ozon. Předloha: Joyce Carol Oates /ž/ (kniha Lives of the Twins, 
1987, Životy dvojčat). Scénář: François Ozon. Dramaturg: Philippe Piazzo (konzultace 
scénáře). Kamera: Manu Dacosse. Architekt: Sylvie Olivé /ž/. Návrhy kostýmů: Pascaline 
Chavanne /ž/. Masky: Stéphanie Guillon /ž/, Franck-Pascal Alquinet (účesy). Střih: Laure 
Gardette /ž/. Zvuk: Brigitte Tallandier /ž/, Aymeric Devoldère, Jean-Paul Hurier. Výkonná 
produkce: Aude Cathelin /ž/. Producent: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer. Vizuální efekty: 
Mikael Tanguy (supervize), Umedia. Hudba: Philippe Rombi. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturg: Marie Sabbah /ž/ (hudební supervize). 
 
Hrají: Marine Vacth /ž/ (Chloé Fortinová), Jérémie Renier (Paul Meyer/Louis Delord), 
Jacqueline Bisset /ž/ (paní Schenkerová/Chloina matka), Myriam Boyer /ž/ (sousedka Rose), 
Dominique Reymond /ž/ (gynekoložka/dr. Agnès Wexlerová), Fanny Sage /ž/ (Sandra 
Schenkerová).  
 
České titulky: Jana Trubková (Filmprint Digital). 
 
Komorní psychologický erotický thriller natočil François Ozon volně podle mysteriózního 
románu Životy dvojčat, který americká autorka Joyce Carol Oatesová vydala pod 
pseudonymem Rosamond Smithová. V podivném a krajně nejednoznačném příběhu duševně 
nevyrovnané a traumatizované mladé ženy se zároveň inspiroval několika klasickými 
filmovými díly, mj. thrillerem Dead Ringers (1988, Příliš dokonalá podoba; r. David 
Cronenberg – V) nebo Rosemary má děťátko (1968, Rosemary’s Baby; r. Roman Polanski). – 
Pětadvacetiletá krásná a křehká Chloé Fortinová vyhledá mladého psychiatra Paula Meyera; 
už dlouhá léta trpí bolestmi břicha, jež jsou podle její gynekoložky psychického původu. 
Stanou se z nich milenci a začnou spolu bydlet. Chloé vyrůstala u prarodičů, protože ji matka 
opustila. Mluví o tom, že vždy chtěla mít sestru. Byla modelkou, ale teď pracuje jako hlídačka 
v muzeu moderního umění. Náhodou zjistí, že Paul se ve skutečnosti jmenuje příjmením 
Delord. Jednou jej zahlédne s nějakou ženou, ale on tvrdí, že se musela splést. V domě, před 
nímž jej dívka viděla, je ordinace psychoanalytika Louise Delorda. Chloé se k němu pod 
falešným jménem objedná. Zjistí, že lékař je Paulovým dvojčetem, s nímž se sourozenec 
dlouhá léta nestýká. Začne k němu chodit na terapii a podlehne jeho sexuálnímu nátlaku, 
zatímco s Paulem ji sex příliš nevzrušuje. Partnerovi tvrdí, že chodí k doktorce Wexlerové. 
Otěhotní a neví s kým. Jednou Paula análně pomiluje pomocí umělého penisu. Získává 
nakrátko převahu i nad panovačným Louisem. Zjistí, že v pozadí bratrského rozkolu byl 
Paulův vztah se spolužačkou. Vyhledá její matku, paní Schenkerovou, a dozví se, že Louis se 
vydával za bratra a jeho dívku Sophii znásilnil. Když se to bratr dozvěděl, zapudil jej i ji a ona 
se pokusila zastřelit. Od té doby přežívá Sophie v katatonickém stavu. – Chloé podléhá stále 
více nejistotě o identitě dvojčat. Vydá se s pistolí za Louisem. U toho však je i Paul, který 
zjistil, že k Wexlerové nechodí. Ona, ačkoliv neví, kdo je kdo, jednoho z nich střelí do hrudi. 
Pak jí začne z břicha cosi vylézat. Skončí v nemocnici. Lékařka sdělí Paulovi a její matce, což je 
paní Schenkerová, že pacientce vyoperovali velkou cystu, jež byla ve skutečnosti zárodkem 



66 
 

plodu, který ona v matčině těle vstřebala. Jedná se o tzv. parazitující dvojče. Chloé se smíří s 
matkou a odjede s Paulem domů. Zdá se již klidná. Při milování s mužem však vidí za 
zrcadlem samu sebe, jak pěstí rozbije zrcadlové sklo... – Ozon od počátku zručně a velmi 
kultivovaně stupňuje napětí, dané rozporností filmového obrazu. Není jasné, co je „realita“ a 
co jsou Chloiny představy. Není jasné, zda Louis je skutečným dvojčetem, nebo se za něj Paul 
obratně vydává. Otázkou je i identita Chloiny matky. Tvůrce bohužel nedokázal udržet 
jednotnou psychologickou rovinu zvláštního dramatu rozpolcené mysli a nadbytečně 
akcentuje hrdinčiny vize nebo téměř hororové žánrové prvky. – Snímek byl uveden v hlavní 
soutěži na MFF v Cannes 2017 a na MFF v Karlových Varech 2017; do distribuce vstoupil v 
rámci akce Vary ve vašem kině. -tbk-  
 
FRANÇOIS OZON (nar. 15.11.1967, Paříž) vyrůstal v liberálním prostředí učitelské rodiny. Již 
jako osmileté dítě pózoval pro módní katalogy a časopisy a chtěl se stát hercem. 
Vystudoval filmovou vědu na Université de Paris 1 a poté absolvoval režii na pařížské škole 
La Fémis (1990-93). Už jeho rané krátké filmy vynikaly filmařskou inteligencí a 
provokativními náměty (zpochybňování jednoznačnosti sexuální identity a konfrontace s 
rodičovskou autoritou). Porušování tabu uplatnil i v celovečerních filmech, akcentujících 
ožehavá témata (neformální pohled na sexualitu, anatomie intimních rodinných a jiných 
mezilidských vztahů). Příznačnými pro Ozonův režijní rukopis jsou ironický humor, motiv 
tajemství, fascinace rafinovaným ženským světem a pronikavý i citlivý psychologický 
pohled do nitra hlavních (většinou ženských) postav. Spolupracuje s uznávanými 
herečkami různých generací (Catherine Deneuveová, Fanny Ardantová, Isabelle 
Huppertová, Emmanuelle Béartová, Charlotte Ramplingová, Ludivine Sagnierová, Valeria 
Bruni Tedeschiová, Marine Vacthová). Ve své kontroverzní tvorbě rád překračuje hranice 
žánrů a směšuje různé styly podobně jako jeho vzor Rainer Werner Fassbinder. Patří k 
čelným představitelům současné francouzské kinematografie a bývá řazen do skupiny 
tvůrců, spojených s tzv. cinéma du corps (kinematografie těla). Jeho snímky jsou 
pravidelně uváděny na prestižních festivalech a nominovány na významné výroční ceny. Z 
ocenění připomínáme Cenu za scénář na Katalánském MFF v Sitges 1999 (Zločinní milenci), 
Cenu Teddy na MFF v Berlíně 2000 (Kapky deště na rozpálených kamenech), Lumièreovu 
cenu za režii (8 žen), Stříbrný klas na MFF ve Valladolidu 2005 (Čas, který zbývá), Zvláštní 
cenu poroty na MFF v San Sebastiánu (Útěk), Zlatou mušli a Cenu poroty za scénář na MFF 
v San Sebastiánu 2012, Cenu FIPRESCI na MFF v Torontu 2012 a Evropskou filmovou cenu 
za scénář (U nich doma). Analytický přehled jeho umělecké kariéry přinesl Thibault Schilt v 
monografii François Ozon (University of Illinois Press, Urbana 2011). – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak)(krátké filmy, není-li uvedeno jinak) komediální horor Photo de 
famille (1988, Rodinné foto; + sc., kam., střih, prod.), Les doigts dans le ventre (1988, 
Drobky v břiše; + sc., střih, prod.), Mes parents un jour d’été (1990, Letní den mých rodičů; 
+ sc.), video Une goutte de sang (1991, Kapka krve), videodok. Peau contre peau [les 
risques inutiles] (1991, Kůže proti kůži, zbytečná rizika), videodok. Le trou madame (1991), 
Deux plus un (1991, Dva a jeden), video Thomas reconstitue (1992, Předělaný Thomas; + 
sc.), Victor (1993; + spol. sc.), Une rose entre nous (1994, Růže mezi námi; + spol. sc., 
herec), erotický snímek o čtyřech teenagerech Action vérité (1994, Hra na pravdu; + sc., 
střih), drama o mladém homosexuálním fotografovi a jeho konfrontacích s vlastní rodinou, 
La petite mort (1995, Malá smrt; + spol. sc.), střm. videodok. Jospin s’éclaire (1995, Jospin 
se odhaluje; + spol. kam., spol. zvuk, spol. střih), komedie o dvou zamilovaných mužích na 
prázdninách Une robe d’été (1996, Letní šaty; + sc.), thriller o bizarním prázdninovém 
vztahu dvou mladých žen Regarde la mer (1997, Spatřit moře; + sc.), hořká komedie o 
vztazích mezi muži a ženami Scènes de lit (1997, Ložnicové scény; + sc., střih), snímek o dni 
po silvestru na přelomu tisíciletí X2000 (1998; + sc., spol. střih), adaptace divadelní hry 
Henryho de Montherlanta Un lever de rideau (2006, Zvednutí opony; + sc.), 
fassbinderovská parafráze Quand la peur dévore l’âme (2007, Když strach jí duši; + spol. 
střih); (dlouhé filmy) černá komedie o rozvratu, vyvolaném ve středostavovské rodině 
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bílou krysou, Sitcom (1997; + sc.), morytát o šestnáctileté dívce, která vyprovokovala řečmi 
o svém znásilnění vraždu arabského spolužáka, Les amants criminels (1998, Zločinní 
milenci; + sc.), fassbinderovská tragikomedie o milostném čtyřúhelníku Kapky deště na 
rozpálených kamenech (1999, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes; + sc.), psychologické 
drama o padesátileté ovdovělé profesorce, která nemůže zapomenout na milovaného 
manžela, Pod pískem (2000, Sous le sable; + sc.), muzikálová tragikomedie s detektivní 
zápletkou podle konverzačky Roberta Thomase 8 žen (2001, 8 femmes; + sc.) s plejádou 
francouzských hvězd, příběh stárnoucí anglické autorky detektivních románů, jíž setkání s 
dcerou vydavatele v jeho francouzském letním domě pomůže překonat tvůrčí krizi, Bazén 
(2002, Swimming Pool; + spol. sc.), pozpátku vyprávěná kronika jednoho manželského 
páru 5x2 (2004, 5x2; + spol. sc.), nesentimentální reflexe blížícího se konce života, s nímž se 
smiřuje módní fotograf, umírající na rakovinu, Čas, který zbývá (2005, Le temps qui reste; + 
sc.), výpravný kostýmní portrét ctižádostivé spisovatelky sladkobolných příběhů podle 
historického románu Elizabeth Taylorové Angel (2006, Angel; + spol. sc.), volná adaptace 
povídky Rose Tremainové o neobyčejném chlapci obyčejných rodičů Ricky (2009, Ricky), 
drama těhotné dívky, jež se střetne s rodinou svého zemřelého milence, Útěk (2009, Le 
refuge; + spol. sc.), komedie podle hry Pierra Barilleta o proměně spořádané maloměstské 
hospodyňky v energickou podnikatelku Profesionální manželka (2010, Potiche; + spol. sc.), 
mysteriózní hořká komedie Dans la maison (2012, U nich doma; + sc.), příběh 
středoškolačky, která si po první sexuální zkušenosti začne vydělávat jako žádaná call girl, 
Jen 17 (2013, Jeune & jolie; + sc.), erotické drama o ženě, jíž změní život příchod do rodiny 
zemřelé přítelkyně, Une nouvelle amie (2014, Nová přítelkyně; + sc., herec), historické 
komorní romantické drama Frantz (2016; + sc.), psychologický erotický thriller na téma 
identity dvojčat, jehož hrdinkou je krásná a traumatizovaná mladá žena, Dvojitý milenec 
(2017, L’amant double; + sc.); (podíl na produkci) kr. f. Deux femmes au cinéma (2015, Dvě 
ženy v kině; r. Mathieu Hippeau). -fik- 
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Earth: Den na zázračné planetě 
barevný, přírodovědný, dokumentární, přístupný, 1:1,85, DCP 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Earth: One Amazing Day. Země původu: Velká Británie, Čína. Výrobce: Earth 
Film Production, SMG Pictures Co. (koprodukce), BBC Earth Films (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 26.10.2017. Mluveno: anglicky (titulky), česky (dabováno). – 
Jeden den. Jedna planeta. Nekonečný zázrak. Od tvůrců cyklu Zázračná planeta. V českém 
znění Ivan Trojan. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 17.7.2027). Lokace: Keňa, Galapágy, Čína, Botswana, Arktida, 
Severní Amerika, Jižní Sandwichovy ostrovy – ostrov Zavodovski, Maďarsko, Ekvádor, 
Kapverdy -ostrov Escudo.  
 
AUTOŘI: Režie: Richard Dale, Peter Webber, Fan Lixin. Scénář: Frank Cottrell Boyce, Richard 
Dale, Geling Yan. Kamera: neuvedeno. Střih: Andi Campbell-Waite. Zvuk: Andrew Caller, Ben 
Peace. Výkonná produkce: Neil Nightingale. Producent: Stephen McDonogh. Koproducent: 
Mark Reynolds, Martyn Freeman, Wang Jianjun, Chen Sijie. Vizuální efekty: Shin Nam 
(producent VFX). Hudba: Alex Heffes. 
 
Komentář: Robert Redford (anglická verze), Jackie Chan (čínská verze). Dabing: Ivan Trojan 
(komentář). 
 
České titulky: Vojtěch Kostiha (překlad), Aleš Dolný (vědecký dohled). 
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha, Aleš Dolný (vědecký dohled). Dialogy české verze: 
Pavel Dvořák. Režie české verze: Pavel Dvořák (Studio Virtual).  
 
Rodinný přírodopisný snímek Earth: Den na zázračné planetě režisérské trojice Richard Dale, 
Peter Webber a Fan Lixin vznikl k 60. výročí studia BBC Earth Films jako volné pokračování 
filmu Earth (2007; r. Alastair Fothergill, Mark Linfield) a legendárních televizních cyklů 
Zázračná planeta (2006, Planet Earth) a Zázračná planeta II (2016, Planet Earth II). Početný 
mezinárodní štáb využil rychle se vyvíjejících technologií (dálkově ovládané skryté kamery, 
drony nebo snímací zařízení uzpůsobená nízkým hladinám osvětlení), umožňujících unikátní 
natáčení, a zvěčnil z těsné blízkosti pozemské i vodní živočichy ve fascinujících dramatických 
nebo naopak úsměvných okamžicích. Filmaři navštívili různorodé biotopy napříč zeměkoulí 
ve 22 zemích a děj ohraničili „jedním východem a západem“ Slunce. – V Keni za rozbřesku 
stopuje kořist hladový serval stepní. Na Galapágách leguáni mořští od rána vstřebávají 
solární energii. Musejí se mít na pozoru před „klubky“ užovek, jež dokážou bleskurychle 
zaútočit zvláště na právě narozená mláďata. V bující čínské džungli požírá nenasytná panda 
hodinu za hodinou bambus, zatímco její mládě prozkoumává okolí. Botswanské stádo zeber 
migruje za potravou. Rozvodněnou řeku s krokodýly a hrochy pomůže hříběti překonat zprvu 
bezmocná matka. V dopolední Arktidě povoluje mráz, v ledu se tvoří kanály, kterými 
proplouvají narvalové jednorozí. V Severní Americe si medvěd umanutě odrbává zimní srst o 
strom. V polední výhni rovníkové Afriky zvěř využívá k odpočinku sebemenší stín. Žár 
neodradí mladého samce žirafy od boje o teritorium se zkušeným veteránem. V chladném 
oceánu se odpolednímu spánku oddává ve svislé poloze rodina vorvaně obrovského. Ve 
vlhku tropického ostrůvku u Panamy probere lenochoda trpasličího z letargie volání samice, 
za kterou se vydá vodou i po stromech. Na subpolárním ostrově Zavodovski čelí běsnění 
oceánu milionová kolonie tučňáků uzdičkových. V odpoledním ekvádorském deštném 
pralese se o rostlinný nektar přetahuje kolibřík sylfa vlajková, obdařená rychlým 
metabolismem, se včelami. Sova pálená pozoruje na evropské louce myšku drobnou, jak se 
pídí po potravě. Se soumrakem se z maďarské řeky Tiszy vynoří k páření miliony jepic 
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dlouhochvostých. Mnohé skončí v útrobách ryb či ptáků. S nocí ožívají africké šelmy a vyrazí 
na lov. Na jihozápadě Číny hledá ve výškách útočiště hulman bělohlavý (langur), bojící se 
tmy. Na potemnělé Zemi se probouzejí netopýři, sovy, v oceánu žralok lagunový. Uloženou 
sluneční energii vyzařují fosforeskující houby, larvy a brouci. Příroda na rozdíl od 
elektrifikovaného světa lidí stále ještě podléhá rytmu dne a noci. – Vizuálně atraktivní 
snímek, natočený zároveň jako alarmující poselství o potřebě chránit skvosty přírody, využívá 
zpomalené a zrychlené záběry (růst rostlin, pohyb mraků), makrozáběry, pohledy z vesmíru, 
dramatickou hudbu a gradující „lyricko-naučný“ komentář. -kk- 
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Ederly 
černobílý, hořká komedie, groteska, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
- 87 min. 
 
Původní název: Ederly. Země původu: Polsko. Výrobce: Andersa Street Art and Media, 
Heliograf (koprodukce), D35 (koprodukce), Film Factory (koprodukce), Toya Studios 
(koprodukce), Polski Instytut Sztuki Filmowej (podpora), Media Programme EU (podpora). 
Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 25.4.2017. Mluveno: polsky (titulky).  
 
Distribuce: 3Kino. Lokace: Polsko: Opolské vojvodství - Bodzanowice, Lasowice Wielke; 
Warmińsko-mazurské vojvodství - Pasym. 
 
AUTOŘI: Režie: Piotr Dumała. Scénář: Piotr Dumała. Kamera: Adam Sikora. Architekt: 
Katarzyna Sobańska /ž/, Marcel Sławiński. Návrhy kostýmů: Dorota Kołodyńska /ž/. Masky: 
Dorota Seweryńska /ž/. Střih: Beata Walentowska /ž/. Zvuk: Tomasz Wieczorek, Jacek 
Hamela. Výkonná produkce: Anna Urzykowska /ž/. Producent: Bożena Krakówka /ž/. 
Koproducent: Andrzej Jędrzejewski (Heliograf), Marcin Kryjom (D35), Marek Rolka (Film 
Factory), Mariola Wojtysiak /ž/ (Toya Studios). Hudba: Selma Mutal /ž/.  
 
Hrají: Mariusz Bonaszewski (Slow), Helena Norowicz /ž/ (matka Maria Kitusová), Aleksandra 
Popławska /ž/ (služka), Piotr Skiba (bratr Krzysztof Kitus), Aleksandra Górska /ž/ (farská 
hospodyně), Wiesław Cichy (farář), Gabriela Muskała /ž/ (snoubenka), Piotr Bajor (varhaník 
Wojciech), Janusz Chabior (policista), Andrzej Szeremeta (policista), Jerzy Płażewski 
(profesor).  
 
České titulky: Eva Bojanovská. 
 
Známý polský tvůrce animovaných filmů Piotr Dumała natočil jako svůj druhý hraný snímek 
komorní kafkovský příběh Ederly, navazující na poetiku jeho celovečerní prvotiny Les (2009, 
Las). Můžeme v něm vidět spřízněnost s tvorbou Pavla Juráčka, Jana Švankmajera a 
především Witolda Gombrowicze. V černobílém vyprávění se spolu s hlavním hrdinou 
ocitáme v podivném světě, v němž platí zvláštní čas a v němž zcela ztrácíme jistotu, kdo je 
kdo, co je „pravda“ a co je výmysl. Protagonista jako by na sebe bral role, jež mu jiní 
přisuzují, ale zda je to opravdu tak, zůstává otázkou. – Muž jménem Slow přijíždí do 
městečka Ederly restaurovat sochy v místním kostele. Jeden chlapec mu poradí, kde se 
ubytovat. V domě, kam za tmy přijde, jej uvítají jako dávno ztraceného syna. Jsou tu na 
večeři ještě jeho údajná snoubenka, varhaník Wojciech a matčin přítel, starý profesor. 
Matka, Maria Kitusová, je nadšená z jeho návratu po dvaceti letech, starší bratr Krzysztof se 
na něj zlobí. Muž posléze přistoupí na jejich tvrzení. Na faře ho však farář a jeho věčně 
hudrající hospodyně jako syna Kitusových nepoznají. Kněz ho nechá na faře. – V domě u 
matky se Slow pomiluje se služkou, která na něj prý celá léta čekala. Později se k němu žena 
chová odtažitě. Podle matky je otec, který se prý pokusil o sebevraždu, zavřený ve sklepě, 
kde se o něj tajně stará Krzysztof. – Slow se pohybuje mezi rodinným domem a farou, kde 
platí odlišné časy: „doma“ je jen pár dní, zatímco na faře prý už šest měsíců. - Kněz přijde se 
zprávou, že byl ve sklepě Kitusových nalezen zabitý Krzysztof a že z jeho vraždy je podezřelý 
mladší bratr. Zločin vyšetřují dva podivní policisté. Ti posléze zatknou Slowa za vraždu, která 
se však odehrála před dvaceti lety: tehdy jako jediný syn Kitusových jménem Krzysztof prý 
zabil otce a zmizel. Policisté Slowa odvezou... – Ve zvláštním absurdním černobílém filmu s 
pozoruhodnou atmosférou a s pomalým tempem se v malé roli matčina přítele profesora 
objevuje známý polský filmový historik a publicista Jerzy Plażewski. – Piotr Dumała a 
kameraman Adam Sikora se zúčastnili české distribuční premiéry v kině Atlas 25. dubna 
2017. -tbk- 
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PIOTR DUMAŁA (nar. 9.7.1956, Varšava) vystudoval restaurátorství na varšavské Akademii 
výtvarných umění, kde rovněž studoval v ateliéru animovaného filmu. Prosadil se jako 
autor animovaných snímků pro dospělé diváky především díky originálním animačním 
technikám, z nichž nejznámější je založena na rytí a malování na sádrové desky. Ve své 
tvorbě se zaměřuje na existenciální otázky, na vztahy mezi skutečností a sny a často 
pracuje se znepokojivou atmosférou. Ne nadarmo se tak vztahuje zejména k Franzi 
Kafkovi, o němž mj. natočil svérázný animovaný „životopis“ (1991). Přednáší animaci na 
PWSFTviT v Lodži a publikuje i literární díla; je mj. autorem povídkové sbírky Gra w żiletky 
(Hra na žiletky, 2000). Několikrát byl hostem různých festivalů v České republice (LFŠ, PAF 
Olomouc, Festival nad řekou, Písek) a naposledy se v dubnu 2017 zúčastnil české 
distribuční premiéry filmu Ederly. V roce 2004 byl členem poroty Anifestu Třeboň. Patří k 
nejuznávanějším autorům animované tvorby současnosti, ačkoliv u nás v distribuci byl 
uveden pouze jeho snímek Něžná. V hrané kinematografii působil jako architekt; jako 
scenárista a režisér debutoval kafkovským příběhem Les (2009). Z ocenění připomínáme: 
Zvláštní cena poroty na MFKF v Krakově 1985 (Něžná), Velká cena Zlatý drak na MFKF v 
Krakově 1988, Zvláštní cena poroty na MFAF v Annecy 1989 (Stěny), Bronzový drak a Cena 
FICC Don Quijote na MFKF v Krakově 1992, Velká cena na MFAF v Záhřebu 1992 (Franz 
Kafka), Zvláštní cena poroty na FPHF v Gdyni 2009 a polská výroční cena Orel za objev roku 
(Les), Grand Prix za nejlepší krátký animovaný film na MFAF v Ottawě (Hroši), Cena za 
celoživotní dílo na MFAF ve Valencii 2003. – Filmografie: (krátké animované filmy; režie, 
sc., výtvarník, animace, není-li uvedeno jinak) Lykantropia (1981, Lykantropie), Czarny 
Kapturek (1983, Černá Karkulka), Latające włosy (1984, Poletující vlasy), Něžná (1985, 
Łagodna), Nerwowe życie kosmosu (1986, Neklidný život v kosmu), segment z kolektivního 
kr. f. Academy Leader Variations (1987, Variace na zaváděcím pásu), Ściany (1987, Stěny), 
Wolność nogi (1988, Svoboda nohy), Franz Kafka (1991), Zbrodnia i kara (2000, Zločin a 
trest), Walka, miłość i praca (2009, Válka, láska a práce), Dr Charakter przedstawia (2010, 
Dr. Charakter představuje), Kołysanka (2012, Ukolébavka), Dr Charakter przedstawia II 
(2012, Dr. Charakter představuje II), Hipopotamy (2014, Hroši); (hrané celovečerní filmy; 
režie a scénář, není-li uvedeno jinak) černobílý experimentální f. o vztahu otce a syna Las 
(2009, Les; + architekt), další černobílý film o muži, který se v titulní fiktivní vsi ocitá ve 
zvláštní časové pasti, Ederly (2015, Ederly); (architekt) Kamarád veselého čertíka (1986, 
Przyjaciel wesołego diabła; r. Jerzy Łukaszewicz), Blízká setkání s veselým čertíkem (1988, 
Bliskie spotkania z wesołym diabłem; r. Jerzy Łukaszewicz). -tbk- 
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Emoji ve filmu 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Digital, 
dlouhý – 87 min. 
 
Původní název: The Emoji Movie. Země původu: USA. Výrobce: Sony Pictures Animation, 
Columbia Pictures (zadavatel), LStar Capital (zadavatel-spolupráce). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 10.8.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3- D); anglicky (titulky – 2-D). – 
Vítejte v tajném světě vašeho mobilu. Dobrodružství, které nelze slovy popsat. 
 
Distribuce: Falcon (do 9.8.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Tony Leondis, Conrad Vernon (dodatečné sekvence). Námět: Tony Leondis, 
Eric Siegel. Scénář: Tony Leondis, Eric Siegel, Mike White. Výtvarník: Carlos Zaragoza, Andy 
Bialk (návrhy postav), Andre Medina (návrhy postav), Tony Siruno (návrhy postav). Střih: 
William J. Caparella. Zvuk: Deb Adair /ž/, Brian Basham. Výkonná produkce: Ben Waisbren. 
Producent: Michelle Raimo Kouyate /ž/. Koproducent: John Kreidman. Animace: Jeff Panko 
(supervize animace), James C.J. Williams (supervize animační přípravy). Vizuální efekty: 
Kimberley Station /ž/ (koordinátor), Sony Pictures Imageworks. Hudba: Patrick Doyle. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Jojo Villanueva (hudební 
supervize).  
 
Hlasy: T.J. Miller (Gene), James Corden (Hi-5), Anna Faris /ž/ (Jailbreak), Maya Rudolph /ž/ 
(Smajlice), Steven Wright (Mel Pche), Jennifer Coolidge /ž/ (Mary Pche), Cristina Aguilera /ž/ 
(Akiko Glitter), Patrick Stewart (Bobek), Sofia Vergara /ž/ (Flamenca), Jeffrey Ross (Troll), 
Jake T. Austin (Alex).  
 
 Dabing: Matouš Ruml (Gene), Jan Dolanský (Hi-5), Vendula Příhodová (Jailbreak), Tereza 
Bebarová (Smajlice), Václav Vydra (Mel Pche), Jana Boušková (Mary Pche), Dara Rollins 
(Akiko Glitter), Jan Přeučil (Bobek), Martin Písařík (Troll), Matěj Převrátil (Alex).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Braňo Holiček. Režie české verze: Braňo Holiček (Studio Virtual).  
 
Emoji pocházejí z Japonska. Jde o zjednodušené obrázky, které nahrazují v elektronické 
komunikaci slova. Žádný majitel chytrého telefonu se dnes bez nich neobejde. Tak to aspoň 
vidí režisér Tony Leondis (nar. 1967) v animovaném dobrodružném „mobilovém“ road movie 
Emoji ve filmu. – Dvanáctiletému Alexovi se líbí spolužačka Addie, ale váhá, jaký obrázek jí 
má ze svého chytrého telefonu poslat. V jeho mobilu se zatím schyluje k dramatu. Smyslem 
existence emojí je, aby si je hoch vybral a oblíbil, a získali tak přístup do VIP klubu. V mobilu v 
Textopoli, kde emoji čekají na Alexovu volbu, jde smajlík Gene poprvé do akce. Od ostatních, 
kteří mají stále stejný výraz, se liší. Po rodičích by měl být smutný, ale z jeho mimiky je jasné, 
co právě cítí, a momentálně je celý natěšený. Když si ho Alex vybere, zpanikaří, ztratí úsměv 
a Addie dostane šklebícího se smajlíka. Gene uteče. Šéfka Smajlice s nemizícím „zářivým“ 
úsměvem za ním pošle roboty, aby ho vymazali. Náhoda uprchlíkovi přihraje do cesty Hi-5 
(ruka), který ho zavede do pirátské aplikace za hackerkou Jailbreak. Ta slíbí, že mu v Cloudu 
najde kód, který ho „opraví“. Trojice projde hrou Candy Crush, různými aplikacemi (Dropbox, 
Instagram, Just Dance, Spotify, Twitter) a málem skončí ve spamu. Putování má neblahý vliv 
na Alexův mobil, a tak hoch zamíří do servisu, aby přístroj přeinstalovali. Gene s přáteli akci 
zmaří, až když Alex náhodou pošle své vyvolené originálního vtipného smajlíka (Genea). V 
Textopoli mají důvod k oslavě. - Snímek, v němž jsou školáci na telefonech naprosto závislí, 
má sice neokoukané hrdiny i prostředí, ale je zdlouhavý, bez vtipu a pro malé diváky 
matoucí. Ve Spojených státech vyvolal odmítavé reakce. - K filmu je připojena animovaná 
groteska Mazlíček (2017, Puppy!; r. Genndy Tartakovsky). -kat- 
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Esa z pralesa 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, 
dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Les as de la jungle. Země původu: Francie. Výrobce: TAT, SND – Groupe M6 
(koprodukce), France 3 Cinéma (koprodukce), Master Films (koprodukce), France Télévision 
(účast), Canal+ (účast), Ciné+ (účast). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 5.10.2017. Mluveno: 
česky (dabováno). 
 
Distribuce: Bioscop.  
 
AUTOŘI: Režie: David Alaux. Scénář: David Alaux, Éric Tosti, Jean-François Tosti. Výtvarník: 
Benoît Daffis, Laurent Houis. Střih: Jean-Christian Tassy, Hélène Blanchard /ž/. Zvuk: Bruno 
Seznec. Producent: Jean-François Tosti. Animace: Jean-Christophe Bruneau (vedení). Hudba: 
Olivier Cussac. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Dabing: Igor Bareš (Igor), Jana Zenáhlíková (Nataša), Jakub Kohák (Tony), Jaromír Meduna 
(Goliáš), Radek Kuchař (Miguel), David Novotný (Gilbert), Daniel Krejčík (Maurice), René 
Slováčková (Batricia), Josef Polášek (Al), Zbyšek Horák (Bob).  
 
Překlad české verze: Jana Nikolovová, Jolana Kubíková. Dialogy české verze: Veronika 
Veselá. Režie české verze: Veronika Veselá (Studio Pro-Time).  
 
Francouzská animovaná rodinná komedie Esa z pralesa režiséra Davida Alauxe vypráví o 
odvážných ochráncích džungle, kteří bojují proti zlu všeho druhu. Na začátku filmu zanikne 
hrdinská skupina Šibalové, která v boji proti zákeřné koale Igorovi přišla o jednoho člena. 
Igora zbývající členové odešlou na opuštěný ostrov, odkud si přivezou tučňáčí vejce. Tygřice 
Nataša se vylíhnutého mláděte ujme a pojmenuje ho Maurice. O několik let později je tučňák 
Maurice s namalovanými „tygřími“ pruhy šéfem ochranářské skupiny Esa z pralesa a s 
kamarády pomáhá obyvatelům džungle v nesnázích. Pomstychtivý Igor, který se před lety 
chtěl stát členem Šibalů, se vrátí z ostrova a hodlá zničit prales výbušnými houbami. Vláká 
původní Šibaly do pasti se záměrem znemožnit jim záchranu džungle. Esům se podaří 
vysloužilé hrdiny osvobodit z Igorova podzemního vězení a ostatní obyvatele lesa od otrocké 
práce pěstování vražedných hub. Zabrání pak výbuchu obří houbové nálože. Igor opět skončí 
na pustém ostrově. –adp- 
  



75 
 

Extrémní rychlost 
barevný, akční thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, délka – 96 min. 
 
Původní název: Overdrive. Země původu: Francie, USA. Výrobce: Kinology, Sentient Pictures, 
Umedia (koprodukce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 15.6.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Nemysli a jeď! Od tvůrce filmu 96 hodin a scenáristů filmu Wanted. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Francie: Bouches-du-Rhône - Marseille. 
 
AUTOŘI: Režie: Antonio Negret. Scénář: Michael Brandt, Derek Haas. Kamera: Laurent 
Barès. Architekt: Arnaud Le Roch. Návrhy kostýmů: Agnès Beziers /ž/. Masky: Christine 
Giugno /ž/, Melisa Klein /ž/. Střih: Samuel Danési, Sophie Fourdrinoy /ž/. Zvuk: Pierre 
Mertens. Výkonná produkce: Michael Brandt, Morgan Emmery, Derek Haas, Jean-Charles 
Lévy, Renee Tab /ž/. Producent: Grégoire Melin, Pierre Morel, Christopher Tuffin. 
Koproducent: Sylvain Goldberg, Serge de Poucques, Adrian Politowski. Vizuální efekty: 
Thomas Duval (supervize), Umedia. Zvláštní efekty: Georges Demétrau (supervize). Hudba: 
Pascal Lengagne. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Philippe 
Guégan, Jean-Claude Lagniez.   
 
Hrají: Scott Eastwood (Andrew Foster), Freddie Thorp (Garrett Foster), Ana de Armas /ž/ 
(Stéphanie), Simon Abkarian (Jacomo Morier), Clemens Schick (Max Klemp), Gaia Weiss /ž/ 
(Devin), Moussa Maaskri (Panahi), Kaaris (Franck), Abraham Belaga (Laurent Morier), 
Vladimir Ostermann (násilník), Magne-Håvard Brekke (Kuhn), Frédéric Anscombre (Depaul), 
Pierre-Marie Mosconi (Closson), Joshua Fitoussi (Leon). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Kolumbijský režisér Antonio Negret natočil ve francouzských službách akční thriller Extrémní 
rychlost ve stylu série Rychle a zběsile a s oblíbeným tématem krádeží luxusních aut, přičemž 
využívá tradičních žánrových klišé. – Bratři Andrew a Garrett Fosterovi jsou vyhlášení zloději 
těch nejdražších vozů. Jsou najati na ukořistění vzácného Bugatti z roku 1937, a odcestují 
proto na jih Francie do Marseille. Ale majitel auta, místní zločinecký boss Jacomo Morier, je 
chytí a přinutí je, aby pro něj ukradli vůz jeho konkurenta Maxe Klempa, Ferrari 250 GTO z 
roku 1962. Do akce se zapletou mimo jiné i krásné Stéphanie a Devin... – Jednu z hlavních rolí 
hraje Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. 
 
ANTONIO NEGRET (vl. jm. José Antonio Negret, nar. 13.2.1982, Bogota, Kolumbie) 
vystudoval Filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity (USC) a začínal jako 
tvůrce oceňovaných krátkých filmů. Jeho celovečerní debut Cesta do temnoty byl uveden 
prestižním newyorském festivalu Tribeca. Prosadil se jako režisér epizod TV seriálů, např. 
The 100 (Stovka), Forever (uveden v TV), Arrow (uveden v TV), The Flash, Lethal Weapon 
(Smrtící zbraň), Legends of Tomorrow (Legendy zítřka), MacGyver a Scorpion (Tým 
Škorpion – TV). Natáčí nezávislé žánrové snímky. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) realistický thriller o únosech lidí v Kolumbii Hacia la oscuridad (2007, Cesta do 
temnoty; + sc., spol. prod. – TV) s Americou Ferreraovou, horor o telepatických bratrech 
dvojčatech Seconds Apart (2010, Pár vteřin od sebe), akční kriminální thriller Transit (2011, 
Tranzit – V) s Jimem Caviezelem, akční thriller o dvou bratrech, kteří se živí jako zloději 
luxusních aut, Extrémní rychlost (2017, Overdrive); (herec) Ratas, ratones, rateros (1999, 
Krysy, myši, zloději; r. Sebastián Cordero), Sueños en la mitad del mundo (2001, Sny 
uprostřed světa; r. Carlos Naranjo Estrella), The Beat (2003, Rytmus; r. Brandon Sonnier).
 -mim-  
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Fantastická žena 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2–D, DVD-K, BRD-K, MP4, zvuk – 5.1, 
dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Una mujer fantástica, A Fantastic Woman (anglický název). Země původu: 
Chile, USA, SRN, Španělsko. Výrobce: Fabula, Participant Media, Komplizen Film, Muchas 
Gracias, Setembro Cine. Rok výroby: 2017. Premiéra: 9.11.2017. Mluveno: španělsky 
(titulky). 
 
Distribuce: Artcam, Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Chile: Santiago de Chile. 
 
AUTOŘI: Režie: Sebastián Lelio. Scénář: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza. Kamera: Benjamín 
Echazarreta. Architekt: Estefanía Larraín /ž/. Návrhy kostýmů: Muriel Parra /ž/. Střih: 
Soledad Salfate /ž/. Zvuk: Tina Laschke /ž/ (design zvuku). Výkonná produkce: Jeff Skoll, 
Jonathan King, Rocío Jadue Z. /ž/, Mariane Hartard /ž/, Ben von Dobeneck. Producent: Juan 
de Dios Larraín, Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Gonzalo Maza. Koproducent: Janine Jackowski 
/ž/, Jonas Dornbach, Maren Ade /ž/, Fernanda del Nido /ž/. Vizuální efekty: Tomas Roca 
(supervize). Hudba: Matthew Herbert. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Wernher Schurmann.  
 
Hrají: Daniela Vega /ž/ (Marina Vidal), Francisco Reyes (Orlando Onetto), Luis Gnecco 
(Gabo), Alina Küppenheim /ž/ (Sonia), Nicolás Saavedra (Bruno), Amparo Noguera /ž/ 
(vyšetřovatelka Adriana Cortésová), Trinidad González /ž/ (Wanda), Néstor Cantillana 
(Gaston), Alejandro Goic (lékař), Antonia Segers /ž/ (Alessandra), Sergio Hernández (učitel 
zpěvu).  
 
České titulky: Alena Obrusníková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Berlíně 2017: Stříbrný medvěd za scénář (Sebastián Lelio, Gonzalo Maza), Cena 
Teddy za celovečerní film. MFF v San Sebastiánu 2017: Cena za nejlepší latinskoamerický 
film. Oscar: nejlepší cizojazyčný film. 
 
Chilský režisér Sebastián Lelio (nar. 1974) natočil psychologické drama Fantastická žena, jež 
se odehrává během několika dnů v současném Santiagu de Chile. V příběhu 
sedmadvacetileté Mariny Vidal, která právě prodělává transgenderovou přeměnu z muže na 
ženu, popisuje její srdnatý každodenní boj proti předsudkům a zároveň akcentuje její hrdost 
a sebevědomí tváří v tvář tragédii, kterou právě prožila. – Marina je zpěvačkou a zároveň se 
živí jako servírka. Prožívá milostný vztah se sedmapadesátiletým majitelem textilky 
Orlandem. Po večeru na oslavu jejích narozenin a po sexu Orlando zkolabuje. Než ho Marina 
odveze do nemocnice, spadne ještě ze schodů. V nemocnici záhy zemře. Marina to zavolá 
jeho bratru Gabovi. Sama se záhy ocitne v podezření, že na mužově smrti měla podíl. Prodělá 
nedůstojné vyšetření, jež nařídila detektivka Cortésová z oddělení sexuálních deliktů. 
Zároveň se dostane do sporu s Orlandovou bývalou manželkou Soniou a s jeho synem 
Brunem, který vystěhuje její věci z bytu, kde s milencem žila. Pomůže jí její sestra Wanda s 
mužem Gastonem. Orlandova rodina kromě Gaba si nepřeje, aby se žena zúčastnila 
pohřebních obřadů, ale Marina se nakonec rozloučí s mrtvým mužem v krematoriu těsně 
před tím, než je spálen. Poté má úspěch v divadle se svým pěveckým vystoupením. – Snímek 
se opírá o velký herecký výkon chilské transsexuální herečky Daniely Vegaové (nar. 1989).
  -tbk-   
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Ferdinand 
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
zvuk – 5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: Ferdinand. Země původu: USA. Výrobce: Blue Sky Studios, Twentieth 
Century Fox Animation (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 21.12.2017. Mluveno: 
česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D). – Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku. Od 
tvůrců filmů Rio a Ice Age. 
 
Distribuce: CinemArt (do 21.6.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Carlos Saldanha. Námět: Ron Burch, David Kidd, Don Rhymer. Předloha: 
Munro Leaf, (ilustrace) Robert Lawson (kniha The Story of Ferdinand, 1936, česky 
Ferdinandův příběh). Scénář: Robert L. Baird, Tim Federle, Brad Copeland. Kamera: Renato 
Falcão. Výtvarník: Thomas Cardone, Arden Chan (design), Andrew Hickson (design), Mike 
Lee (design), Sandeep Menon (design). Střih: Harry Hitner. Zvuk: Randy Thom, Lora 
Hirschberg /ž/, Jeremy Bowker (design zvuku). Výkonná produkce: Chris Wedge. Producent: 
Bruce Anderson, John Davis, Lori Forte /ž/, Lisa Marie Stetler /ž/. Animace: Patrik Puhala 
(vedoucí animátor), Graham Silva (vedoucí animátor), Drew Winey (vedoucí animátor). 
Vizuální efekty: Kirk Garfield (supervize). Zvláštní efekty: Aditi Kapoor. Hudba: John Powell, 
Paul Mounsey (dodatečná hudba), Batu Sener (dodatečná hudba), Anthony B. Willis 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Julianne 
Jordan /ž/ (hudební supervize). 
 
Hlasy: John Cena (Ferdinand), Kate McKinnon /ž/ (Lupe), Gina Rodriguez /ž/ (Una), Daveed 
Diggs (Dos), Gabriel Iglesias (Cuatro), Bobby Cannavale (Valiantův otec/Valiante), David 
Tennant (Angus), Anthony Anderson (Vyžle), Flula Borg (Hans), Sally Phillips /ž/ (Greta), Boris 
Kodjoe (Klaus), Lily Day /ž/ (Nina), Jerrod Carmichael (Paco), Raul Esparza (Moreno), Jeremy 
Sisto (Ferdinandův otec), Miguel Angel Silvestre (toreador El Primero).  
 
Dabing: Ondřej Brzobohatý (Ferdinand), Hana Kusnjerová (Lupe), Terezie Taberyová (Una), 
Jan Zadražil (Dos), Mojmír Maděrič (Cuatro), Roman Štabrňák (Valiante), Tomáš Racek 
(Angus), Matouš Ruml (Vyžle), Irena Máchová (Greta), Jiří Ployhar (Klaus), Karolína Křišťálová 
(Nina), Martin Zahálka (Moreno), David Suchařípa (toreador El Primero), Jan Holík 
(Ferdinandův otec).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán. Režie české 
verze: Zdeněk Štěpán (Barrandov Studio). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší animovaný film, nejlepší původní píseň (Home – Nick 
Jonas, Justin Tranter, Nick Monson). Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film (Carlos 
Saldanha). 
 
Animovaný dobrodružný snímek Ferdinand natočil režisér Carlos Saldanha podle předlohy 
známého amerického autora dětských knížek Munroa Leafa (1905-1976) a ilustrátora 
Roberta Lawsona (1892-1957), na jejíž motivy vznikl už v roce 1938 ve studiu Walta Disneyho 
krátký animovaný snímek Ferdinand the Bull (Býk Ferdinand; r. Dick Rickard), oceněný 
Oscarem za nejlepší krátký animovaný film. – Mírumilovný býk Ferdinand vyrůstá na statku 
chovatele býků na koridu Klause. Jeho vrstevníci v čele s panovačným Valiantem ho šikanují. 
Ferdinandův otec se jednou nevrátí a býček uteče. Najde nový domov v zahradnictví u 
dívenky Niny a jejího tatínka. Vyroste z něho statný býk. S Ninou jsou nerozluční kamarádi. 
Jenže když Ferdinanda na květinové slavnosti píchne čmelák, způsobí zvíře v městečku 
paniku a skončí opět na Klausově statku. Spojí se tam s trojicí vynalézavých ježků. Při prvním 
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nezdařeném pokusu o útěk k Nině náhodou pochopí, co se děje v aréně. Přesvědčí ostatní, 
aby s ním prchli. Při dobrodružné cestě Španělskem je chycen v Madridu a skončí v aréně s 
obávaným toreadorem El Primerem. Útěk se dostal do televize; Nina s tatínkem spěchají do 
Madridu. Ferdinand toreadora pokoří, stane se miláčkem publika, shledá se s kamarády a 
všichni odjedou s Ninou… - Snímek vychází ze španělských reálií a zaujme mj. neokoukaným 
hrdinou nebo bizarními honičkami. –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), Ferdinand (2017, Ferdinand + hlas); 
(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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Geostorm: Globální nebezpečí 
barevný, akční, sci-fi, thriller, katastrofický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 
5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 109 min. 
 
Původní název: Geostorm. Země původu: USA. Výrobce: Electric Entertainment, Jerry 
Bruckheimer Films, Skydance Media. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 19.10.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Příroda se nedá ovládnout. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Spojené arabské emiráty: Dubaj. Hong Kong. 
USA: Louisiana – New Orleans. Čína. 
 
AUTOŘI: Režie: Dean Devlin. Pomocná režie: Marc Roskin (II. režie). Scénář: Dean Devlin, 
Paul Guyot. Kamera: Roberto Schaefer. Druhá kamera: Gary Capo. Architekt: Kirk M. 
Petruccelli. Návrhy kostýmů: Susan Matheson /ž/. Masky: Franisco X. Pérez. Střih: Chris 
Lebenzon, John Refoua, Ron Rosen. Zvuk: Pud Cusack, Cameron Frankley (design zvuku), 
Mark Hailstone (design zvuku), Dan Kenyon (design zvuku), Myron Nettinga (design zvuku). 
Výkonná produkce: Herbert W. Gains, Don Granger, Marc Roskin. Producent: Dean Devlin, 
David Ellison, Dana Goldberg /ž/. Koproducent: Cliff Lanning, Rachel Olschan-Wilson /ž/. 
Vizuální efekty: Chris Watts (supervize), Jeffrey A. Okun (supervize), Double Negative, Flash 
Film Works, Framestore, Hydraulx, Ingenuity Studios, Method Studios, Rising Sun Pictures, 
Soho VFX. Zvláštní efekty: Michael Meinardus. Hudba: Lorne Balfe, Steffen Thum 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Charles 
Croughwell.  
 
Hrají: Gerard Butler (Jake Lawson), Jim Sturgess (Max Lawson), Abbie Cornish /ž/ (Sarah 
Wilsonová), Alexandra Maria Lara /ž/ (Ute Fassbinderová), Andy Garcia (prezident Andrew 
Palma), Ed Harris (Leonard Dekkom), Talitha Bateman /ž/ (Hannah Lawsonová), Daniel Wu 
(Cheng Long), Robert Sheehan (Duncan Taylor), Amr Waked (Ray Dussette), Adepero Oduye 
/ž/ (Eni Adisa), David S. Lee (Rico), Zazie Beetz /ž/ (Dana), Mare Winninghamová (dr. 
Cassandra Jenningsová), Eugenio Derbez (Al Hernandez), Richard Schiff (senátor Cross).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Producent a scenárista Dean Devlin (nar. 1962), který má na svém kontě mj. i scenáristickou 
spolupráci na klasickém akčním katastrofickém snímku Den nezávislosti (1996, 
Independence Day; r. Roland Emmerich), debutuje jako režisér ve stejném žánru titulem 
Geostorm: Globální nebezpečí, v němž se naplno opírá o obvyklá klišé. – V roce 2019 hrozila 
lidstvu klimatická katastrofa, proti níž se národy bránily společným satelitním systémem na 
kontrolu počasí, jehož předním tvůrcem byl Jake Lawson. Pro neshody s politiky však ve 
funkci skončil a nahradil jej jeho bratr Max. Po třech letech dojde k poruše systému a Jake 
(který má dcerku Hannah) odlétá na satelitní stanici (ICSS), aby problém vyřešil. Ve 
spolupráci s bratrem zjistí, že se jedná o sabotáž, již má na svědomí uplacený kosmonaut. 
Ten pracuje pro státního tajemníka amerického prezidenta Leonarda Dekkoma, který chce 
narušením počítačových programů způsobit geotermální bouři, jež by smetla značnou část 
světa. On by se pak stal americkým prezidentem s neomezenou mocí. Max s přítelkyní, 
agentkou z prezidentské ochranky unesou prezidenta Palmu, jenž má jako jediný 
zplnomocnění obnovit funkce systému. Klimatické katastrofy už zasáhly Tokio, Hong Kong, 
Dubaj, Moskvu a Mumbai. Riskantní operace se podaří, Dekkom je zabit, Jake s velitelkou 
ICSS se při destrukci stanice zachrání v kosmické lodi a vrátí se na Zemi... 
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Ghost in the Shell 
barevný, akční, sci-fi, komiksový, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, 3-D, IMAX 3-
D, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: Ghost in the Shell. Země původu: USA. Výrobce: Arad Productions, Steven 
Paul, Shanghai Film Group (spolupráce), Huahua Media (spolupráce), Paramount Pictures 
(zadavatel), DreamWorks Pictures (zadavatel), Reliance Entertainment (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 30.3.2020). Lokace: Nový Zéland: Wellington - Lower Hutt. Čína: 
Hongkong, Šanghaj. 
 
AUTOŘI: Režie: Rupert Sanders. Pomocná režie: Guy Norris (akční scény). Předloha: 
Masamune Shirow (manga Ghost in the Shell, 1989, česky nakl. Crew, Praha 2017). Scénář: 
Jamie Moss, William Wheeler, Masamune Shirow, Ehren Kruger. Kamera: Jess Hall, Jim 
Kwiatkowski (dodatečné záběry). Druhá kamera: Patrick Loungway. Architekt: Jan Roelfs. 
Návrhy kostýmů: Kurt and Bart. Masky: Jane O’Kane /ž/ (+ účesy). Střih: Neil Smith, Billy 
Rich. Zvuk: Tony Johnson, Peter Staubli (design zvuku), Jon Title (design zvuku). Výkonná 
produkce: Jeffrey Silver, Tetsu Fujimara, Yoshinobu Noma, Mitsuhisa Ishikawa. Producent: 
Avi Arad, Ari Arad, Steven Paul, Michael Costigan. Koproducent: Holly Bario /ž/, Jane Evans 
/ž/, Maki Terashima-Furuta /ž/. Vizuální efekty: Guillaume Rocheron (supervize), MPC, 
Atomic Fiction, Method Studios, Territory Studio, Framestore Montreal, Pixomondo, Clear 
Angle Studios. Zvláštní efekty: Yves de Bono (supervize), Steve Ingram (supervize), Weta 
Workshop. Hudba: Clint Mansell, Lorne Balfe. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Sean Graham, Glenn Suter, Guy Norris (supervize). 
 
Hrají: Scarlett Johansson /ž/ (Major), Pilou Asbaek (Bató), Takeshi Beat Kitano (Aramaki), 
Michael Carmen Pitt (Kuze), Juliette Binoche /ž/ (dr. Oueletová), Chin Han (Han), Danusia 
Samal /ž/ (Ladryia), Peter Ferdinando (Cutter), Kaori Momoi (Hairi), Anamaria Marinca /ž/ 
(dr. Dahllinová), Daniel Henshall (hubený muž), Lasarus Ratuere (Ishikawa), Yutaka Izumihara 
(Saito), (neuveden) Michael Wincott (dr. Osmund).  
 
České titulky: František Fuka.  
 
Akční sci-fi Ghost in the Shell (česky Duch ve skořápce) je založené na manga sérii 
japonského autora Masamuneho Shirowa, jejíž první díl vyšel v roce 1989 (v češtině v květnu 
2017). V minulosti tato známá komiksová série inspirovala několik animovaných filmů, 
seriálů a videoher. Práva na její filmovou adaptaci zakoupil v roce 2008 Steven Spielberg pro 
studio DreamWorks. V následujících letech byl několikrát přepisován scénář a hledala se 
vhodná představitelka hlavní role. Režie filmu s mezinárodním obsazením se ujal Angličan 
Rupert Sanders. - Major Killianová má robotické tělo a duši člověka. Je výsledkem 
experimentu, uskutečněného doktorkou Ouleteovou pro Cuttera, šéfa společnosti Hanka 
Robotics. Major pracuje v protiteroristické Sekci 9 ministerstva obrany, vedené zkušeným 
Aramakim. Poté, co tajemný terorista Kuze začne hackovat mysli zaměstnanců Hanka 
Robotics a zabíjet je, je společně se svým parťákem Batóem pověřena jeho dopadením. Když 
Kuzea vypátrá, zjistí od něj, že vznikl stejně jako ona v rámci tajného projektu implantováním 
lidského mozku do těla robota a že se dříve jmenovala Mira. Ke stejnému experimentu, jenž 
s výjimkou Major nikdy nedopadl podle očekávání, byla zneužita téměř stovka dalších 
mladých lidí, kteří na protest pro technologizaci společnosti uprchli z domovů. Poté, co 
Major v marné snaze zachránit Kuzea svede úspěšný boj s pavoučím robotem, Aramaki 
zastřelí Cuttera, který chtěl Major „zrušit“. Ta se u svého hrobu setká s matkou, jež ji 
považovala za mrtvou. – Vizuálně bohatý snímek, s různou mírou úspěšnosti propojující 
detektivní linii s hrdinčiným hledáním vlastní identity, je nejpůsobivější během scén, jež jsou 
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doslovnou citací animovaného japonsko-britského filmu Kokaku Kidotai/Ghost in the Shell 
(1995, r. Mamoru Oshii), jehož hloubku a mnohoznačnost hraný Ghost in the Shell postrádá. 
- Obsazení Scarlett Johanssonové vyvolalo zejména ve Spojených státech značnou 
kontroverzi, neboť fanoušci v souladu s předlohou očekávali asijskou herečku. –mrš- 
 
RUPERT SANDERS (vl. jm. Rupert Miles Sanders, nar. 16.3.1971, Westminster, Londýn) se 
prosadil jako režisér úspěšných reklamních spotů (mj. Axe, Nike, Monster, Directv, 
Guinness, Adidas, Gatorade, Sears, Halo 3, Absolut, Toyota, Sony PlayStation), než upoutal 
pozornost krátkým hraným snímkem Černá díra. Natáčel také hudební videoklipy pro 
svého švagra, skladatele Atticuse Rosse. Byla mu svěřena režie velkorozpočtového 
hollywoodského projektu Sněhurka a lovec, ale jeho další profesní a soukromý život 
negativně poznamenal poměr s hlavní představitelkou Kristen Stewartovou, který se 
dostal na stránky bulvárního tisku. Jeho manželkou byla modelka a herečka Liberty 
Rossová (2003-2014), s níž má syna a dceru. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. 
filmy D-Minus (2004; + spol. sc.) a Black Hole (2010, Černá díra; + spol. sc., spol. prod.), 
dobrodružná fantasy na motivy známé pohádky Sněhurka a lovec (2012, Snow White and 
the Huntsman) s Kristen Stewartovou a Chrisem Hemsworthem, akční sci-fi podle manga 
série Masamuneho Shirowa Ghost in the Shell (2017, Ghost in the Shell) se Scarlett 
Johanssonovou.  -mim- 
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Glory 
barevný, tragikomedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
101 min. 
 
Původní název: Slava. Země původu: Bulharsko, Řecko. Výrobce: Abraxas Film, Graal Films 
(koprodukce), Screening Emotions (koprodukce), Aporia Filmworks (koprodukce), Red Carpet 
(koprodukce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: bulharsky (titulky). – 
Sláva vítězům, čest poraženým. 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Kristina Grozevová, Petar Valčanov. Scénář: Kristina Grozevová, Petar 
Valčanov, Dečo Taraležkov. Kamera: Krum Rodriguez. Návrhy kostýmů: Kristina Tomovová. 
Střih: Petar Valčanov. Zvuk: Ivan Andreev. Producent: Kristina Grozevová, Petar Valčanov. 
Koproducent: Konstantina Stavrianouová, Rena Vougioukalouová, Poli Angelovová, Ralca 
Petrovová, Veselka Kirykovová. Hudba: Christo Namliev. Použitá hudba: různé skladby a 
písně.  
 
Hrají: Margita Goševová (Julia Stajkovová), Stefan Denoljubov (Canko Petrov), Kitodar 
Todorov (Valeri), Milko Lazarov (Kiril Kolev), dr. Georgi Stamenov (dr. Georgi Stamenov), Ivan 
Savov (ministr Kančev), Mira Iskarovová (Galja), Christofor Nedkov (vrátný), Ana Bratoevová 
(Ani), Stanislav Gančev (Mišo), Dimitar Sardžev (kameraman), Dečo Taraležkov (Krasi).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Gijónu 2016: Velká cena Asturie za nejlepší film, Cena za scénář (Kristina 
Grozevová, Petar Valčanov, Dečo Taraležkov), Cena FIPRESCI. Festival bulharských filmů, 
Varna 2016: Zlatá růže za scénář (Kristina Grozevová, Petar Valčanov, Dečo Taraležkov), Zlatá 
růže za kameru (Krum Rodriguez, spol. s filmem Bezbog). 
 
Tragikomedie manželského filmařského páru Kristiny Grozevové a Petara Valčanova Glory v 
lecčems navazuje na jejich celovečerní debut, psychologické drama o relativitě kriminálních 
činů Lekce (2014, Urok) a zároveň svým realismem a humorem může připomínat českou 
novou vlnu. - Drážní dělník Canko Petrov najde při kontrole trati vyhozenou značnou sumu 
peněz a nález oznámí. Vytížená šéfka PR oddělení ministerstva dopravy Julia Stajkovová, 
která právě s manželem Valerim začne podstupovat přípravu na umělé oplodnění, se 
rozhodne událost využít k odvrácení ministerského skandálu s předraženými vagony. Canko 
se však zdá mediálně nepoužitelný, protože silně koktá. Nicméně na ceremonii dostane od 
ministra hodinky, přičemž své staré, značky Slava po otci, musel předtím odevzdat Julii. Ta je 
ztratí, ale on se jich začne dožadovat. Neuspěje, a tak se obrátí na novináře Koleva, který ho 
využije k dalšímu útoku na ministerstvo. Julia s pomocí přítele od policie nevinného Petrova 
zdiskredituje (policisté mu podstrčí peníze z nálezu) a on pod tlakem na kameru svá tvrzení 
proti ministrovi odvolá. Když se žena, která úspěšně podstoupí umělé oplodnění, dozví z 
novin, že na kolejích zahynul drážní dělník, podlehne výčitkám svědomí a vydá se s 
hodinkami, jež našla v autě, zjistit, zda to nebyl Petrov. Zmlácený muž, jehož za jeho udání 
napadli zloději nafty z vlaků, jí otevře. Když se žena začne omlouvat, sáhne po velkém klíči na 
utahování kolejnic. Nic netušící manžel čeká za rohem v autě... - Pro černohumornou 
moralitu o profesionální deformaci a o tom, že se poctivost nevyplácí, převzal český 
distributor mezinárodní název Glory. Původní název Slava (česky tedy Sláva) koresponduje 
sice s obsahem (obyčejný člověk se nakrátko stane slavným), ale je také názvem známé 
značky hodinek. - Pod stejným titulem byl u nás uveden americký historický válečný film 
Glory (1989, Glory; r. Edward Zwick). -tbk-  
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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, 
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.), tragikomedie o poctivém drážním 
dělníkovi a ctižádostivé manažerce, která ho málem zničí, Glory (2016, Slava; + 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 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.), tragikomedie o 
poctivém drážním dělníkovi a ctižádostivé manažerce, která ho málem zničí, Glory (2016, 
Slava; + střih, spol. prod.). -tbk- 
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Holky na tahu 
barevný, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý - 101 min. 
 
Původní název: Rough Night. Země původu: USA. Výrobce: Matt Tolmach Productions, 
Paulilu Productions, Columbia Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
22.6.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Nejlepší pařby jsou ty, na které se vám nechce. 
 
Distribuce: Falcon (do 21.6.2019). Lokace: USA: stát New York – Southampton; Kalifornie – 
Hermosa Beach. 
 
AUTOŘI: Režie: Lucia Aniello /ž/. Scénář: Lucia Aniello /ž/, Paul W. Downs. Kamera: Sean 
Porter. Architekt: Bob Shaw. Návrhy kostýmů: Leah Katznelson /ž/. Střih: Craig Alpert. Zvuk: 
Alex Sullivan. Výkonná produkce: Matthew Hirsch. Producent: Matthew Tolmach, Lucia 
Aniello /ž/, Paul W. Downs, Dave Becky. Vizuální efekty: Karl Coyner; Shade VFX. Hudba: 
Dominic Lewis. Použitá hudba: různé skladby a písně. Choreografie: Tanisha Scott /ž/.  
 
Hrají: Scarlett Johansson /ž/ (Jess), Kate McKinnon /ž/ (Pippa), Jillian Bell /ž/ (Alice), Zoë 
Kravitz /ž/ (Blair), Ilana Glazer /ž/ (Frankie), Paul W. Downs (Peter), Ryan Cooper (Scotty – 
mrtvola), Ty Burrell (Pietro), Demi Moore /ž/ (Lea), Dean Winters (Frazier), Enrique Murciano 
(Ruiz), Colton Haynes (skutečný striptér Scotty), Patrick Carlyle (Patrick), Eric André (Jake), Bo 
Burnham (Tobey), Hasan Minhaj (Joe), Karan Soni (Raviv).  
 
České titulky: Veronika Sysalová. 
 
Černá komedie Holky na tahu je další nepůvodní kámošskou komedií v ženském provedení s 
omšelou zápletkou předsvatební dámské jízdy. Natočila ji jako svůj celovečerní debut 
televizní režisérka, scenáristka a producentka Lucia Anielloová ve spolupráci se svým 
partnerem, spoluscenáristou, spoluproducentem a hercem Paulem W. Downsem v 
koprodukci jejich společnosti Paulilu. – Po prologu z roku 2006 se děj přenáší do současnosti. 
Agilní obtloustlá učitelka ze školky Alice uspořádá dámský víkend pro kamarádku ze studií 
Jess, která právě kandiduje do senátu. Dorazí i další přítelkyně, rozvedená matka a 
manažerka Blair a věčná aktivistka Frankie. Přijede i Jessina kamarádka, Australanka Pippa 
(posměšně řečená též Kivi), kterou ostatní neznají. Ženy se ubytují v zapůjčené luxusní vile na 
pobřeží a pořádně to rozjedou v baru, kde si párkrát šňupnou. Když později do vily dorazí 
objednaný striptér pro Jess, která má před svatbou s Peterem, Alice ho omylem srazí na roh 
stolu a mladík zemře. Kámošky se bojí volat policii kvůli drogám. Rozhodnou se mrtvoly 
zbavit, ale nedaří se jim to. Blair, která byla dříve partnerkou lesbické Frankie, se musí 
obětovat a nabídnout se vilnému páru ze sousedství Pietrovi a Lee. Objeví se policista, což je 
ve skutečnosti opravdový striptér. Frankie ho omylem praští a muž skončí nakrátko v 
bezvědomí. Mezitím se Peter, který se nemůže snoubence dovolat, rozjede za ní autem a 
prožije přitom několik nepříjemných situací. – Ve vile se objeví dvojice detektivů. Údajný 
striptér byl ve skutečnosti nebezpečný zločinec, prchající po krádeži diamantů, takže se nic 
nestalo, když ho zabili. Jenže domnělí policisté jsou ve skutečnosti jeho komplicové, kteří teď 
chtějí po osazenstvu vily ukradené diamanty. Zasáhne Jess, jež jednoho zločince dočasně 
zneškodní, a Alice postřelí druhého. V okamžiku, kdy se první „detektiv“, jenž se osvobodil, 
chystá začít střílet, srazí ho autem zcela vyčerpaný Peter, který vjede do vily. Dívky jsou 
osvobozeny, koná se svatba Jess a Petera. Alice se sblíží s pravým striptérem, o Pippu projeví 
zájem jeden z Peterových kamarádů a Blair se vrátí k Frankie. – (Mezi titulky) Koná se 
bouřlivá oslava vítězství Jess ve volbách, jehož dosáhla díky případu zneškodnění lupičů. (Po 
titulcích) Alice, která se opilá vrátí z této oslavy domů, najde uloupené diamanty v krabičce s 
žertovnými těstovinami, jež zbyly po jejich dámské jízdě. – Pramálo zábavný snímek s 
oplzlými dialogy, s očekávatelnými situacemi a s pochybnou morálkou se odehrává v rozmezí 
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jednoho dne a noci. – Pod stejným názvem se u nás hrála velmi obdobná komedie Holky na 
tahu (2012, Bachelorette; r. Leslye Headlandová).  -tbk- 
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Hora mezi námi 
barevný, psychologický, dobrodružný, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 
dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: The Mountain Between Us. Země původu: USA. Výrobce: Chernin 
Entertainment, Fox 2000 (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 5.10.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Co kdyby váš život závisel na cizím člověku? 
 
Distribuce: CinemArt (do 5.4.2019). Lokace: Kanada: Britská Kolumbie – Purcell Mountains, 
Horsethief Creek, Vancouver. Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Hany Abu-Assad. Předloha: Charles Martin (kniha The Mountain Between Us, 
2010, česky Hora mezi námi, nakl. Motto, Praha 2017). Scénář: J. Mills Goodloe, Chris Weitz. 
Kamera: Mandy Walker /ž/. Architekt: Patrice Vermette. Návrhy kostýmů: Renée Ehrlich 
Kalfus /ž/. Masky: Natalie Cosco /ž/. Střih: Lee Percy. Zvuk: Chris Duesterdiek, Ai-Ling Lee 
(design zvuku). Výkonná produkce: Becki Trujillo /ž/, Fred Berger. Producent: Peter Chernin, 
Jenno Topping /ž/, David Ready. Vizuální efekty: Alberto Herrera (koordinátor), Ilse Martinez 
/ž/ (koordinátor), MPC, Vitality Visual Effects. Zvláštní efekty: Paul Benjamin (koordinátor). 
Hudba: Ramin Djawadi. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Kate Winslet /ž/ (Alex Martinová), Idris Elba (Ben Bass), Beau Bridges (Walter), Dermot 
Mulroney (Mark), Linda Sorensen /ž/ (Pamela), psi Raleigh a Austin.  
 
České titulky: Natálie Nádassy (překlad). 
 
Palestinského filmaře Hanyho Abu-Assada známe jako tvůrce uznávaných politických snímků 
z blízkovýchodního prostředí Ráj hned teď (2005, Paradise Now) a Omar (2013, Omar). Nyní 
přichází s další hollywoodskou variací na trosečnické téma Hora mezi námi, jež je adaptací 
stejnojmenného románu Charlese Martina. – Na letišti v Idahu je kvůli blížící se sněhové 
bouři zrušena řada letů. Fotoreportérka Alex Martinová se ale zítra v New Yorku vdává. A 
britský neurochirurg Ben Bass zase musí být v Baltimoru kvůli operaci. Alex neznámému 
spolucestujícímu navrhne, aby si pronajali soukromé letadlo. Jenže starý pilot Walter při letu 
zkolabuje a stroj se zřítí na horský vrchol v oblasti High Uintas Wilderness v severovýchodním 
Utahu. Pilot zemře, ale přežije jeho bezejmenný labrador. Ben ošetří bezvědomé ženě 
zraněnou nohu a ona se po šestatřiceti hodinách probere. Muž věří, že je zachránci brzy 
najdou, ale Alex ho po několika dnech přiměje, aby se vydali na cestu, ačkoliv téměř nemůže 
chodit. Sestoupí do pásma lesa. Musejí čelit mrazu i nepřízni počasí. Ben zachrání Alex, když 
se žena proboří do jezera. Najde rozpadlou chatu. V té se jednoho dne pomilují. Nakonec se 
dostanou k velké pile, u níž se však Ben chytí do želez. Žena s vypětím všech sil dojde k 
budovám. Oba skončí v nemocnici. – Po čase. Ben, jehož manželka zemřela na rakovinu, 
pracuje v nemocnicích v Londýně. Má u sebe psa, který s nimi strávil více než pět týdnů v 
divočině. Alex se vrátí k Markovi, ale stále více chápe, že on není ten pravý. Dvojice se 
konečně znovu setká. Muž i žena vědí, že bez sebe nemohou být. – Komorní dobrodužná 
romance s předvídatelným dějem je postavena na hereckých výkonech obou protagonistů. 
Natáčela se v drsných podmínkách v pohoří Purcell v Britské Kolumbii. - V souvislosti s 
českou premiérou byla vydána knižní předloha. -tbk- 
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Hráči se smrtí 
barevný, sci-fi, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, Dolby Digital, Dolby 
Atmos, Auro, dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Flatliners. Země původu: USA. Výrobce: Laurence Mark, Furthur Films, 
Safran Company, Columbia Pictures (zadavatel), Cross Creek Pictures (zadavatel – 
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 23.11.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Nesnažte se překročit hranici. 
  
Distribuce: Falcon (do 22.11.2027). Lokace: Kanada: Ontario – Toronto. 
 
AUTOŘI: Režie: Niels Arden Oplev. Námět: Peter Filardi. Scénář: Ben Ripley. Kamera: Eric 
Kress. Druhá kamera: Arthur E. Cooper. Architekt: Niels Sejer. Návrhy kostýmů: Jenny 
Gering /ž/. Masky: Donald Kozma, Karola Dirnberger /ž/ (účesy), Steve Newburn (prostetika). 
Střih: Tom Elkins. Zvuk: Kelly Wright /ž/, David Esparza (design zvuku), Peter Schultz (design 
zvuku). Výkonná produkce: Michael Bederman, Robert Mitas, David Blackman, Brian Oliver, 
Hassan Taher. Producent: Laurence Mark, Michael Douglas, Peter Safran. Vizuální efekty: 
Wesley Sewell, SpinVFX. Zvláštní efekty: Michael Innanen (koordinátor). Hudba: Nathan 
Barr. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Layton Morrison.  
 
Hrají: Ellen Page /ž/ (Courtney), Diego Luna (Ray), Nina Dobrev /ž/ (Marlo), James Norton 
(Jamie), Kiersey Clemons /ž/ (Sophia), Beau Mirchoff (Brad Mauser), Wendy Raquel Robinson 
/ž/ (Sophiina matka), Kiefer Sutherland (dr. Barry Wolfson), Madison Brydges /ž/ (Tessa), 
Jacob Soley (Alex), Anna Arden /ž/ (Alicia), Miguel Anthony (Cyrus Gudgeon), Jenny Raven 
/ž/ (Irina Wongová), Steve Byers (Marloin bratr).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Remake úspěšného hororu Joela Schumachera Hráči se smrtí (1990, Flatliners), zabývajícího 
se tématem experimentování s posmrtným životem, natočil v Torontu pod stejným názvem 
dánský režisér Niels Arden Oplev (nar. 1961). V roli přednášejícího lékaře se tu objeví i Kiefer 
Sutherland, který hrál v původní verzi hlavní roli. – Medička Courtney přemluví spolužáky 
Jamieho a Sophii, aby jí pomohli s riskantním tajným experimentem. Chce se dostat do stadia 
klinické smrti, neboť touží zjistit, co je po životě. Experiment se málem nezdaří. Dívka se 
přesto po něm cítí vitálnější. Následují další pokusy s ostatními, kteří si postupně prodlužují 
stav klinické smrti. Aktéři až příliš pozdě zjistí, že do jejich skutečného života teď vstoupili ti, 
kterým kdysi ublížili, a z nichž většina je mrtvá. Skupinka, k níž patří ještě spolužáci Marlo a 
Ray, podléhá postupně narůstajícímu pronásledování z onoho světa. Courtney zemře a 
ostatní pochopí, že jediná cesta k záchraně je omluva obětem. 
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Chlapi nepláčou 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Muškarci ne plaču, Men Don’t Cry (anglický název). Země původu: Bosna a 
Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko, SRN. Výrobce: Deblokada, Iridium Film (koprodukce), 
CinePlanet (koprodukce), Produkcija Živa (koprodukce), Manderley Films (koprodukce), This 
and That (koprodukce), Eurimages (podpora), Creative Europa (podpora). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 5.10.2017. Mluveno: bosensky, chorvatsky, slovinsky, srbsky (titulky). – 
Držitel Zvláštní ceny poroty na 52. MFF Karlovy Vary. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 9.8.2025). Lokace: Srbsko: Jagodina. 
 
AUTOŘI: Režie: Alen Drljević. Scénář: Alen Drljević, Zoran Solomun. Kamera: Erol Zubčević. 
Architekt: Mirna Ler /ž/. Návrhy kostýmů: Sanja Džeba /ž/. Masky: Marija Gorogranc /ž/. 
Střih: Vladimir Gorjun. Zvuk: Igor Čamo (design zvuku). Výkonná produkce: Amira Lekić /ž/. 
Producent: Damir Ibrahimović, Jasmila Žbanić /ž/. Koproducent: Rebekka Garrido /ž/, Bojan 
Mastilović, Snežana Penev /ž/, Smiljan Tolj, Igor Vranjković. Zvláštní efekty: Branko Repalust 
(supervize). Hudba: Dado Dzihan. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Boris Isaković (Miki), Leon Lučev (Valentin), Emir Hadžihafizbegović (Merim), Sebastian 
Cavazza (Ivan), Ermin Bravo (Ahmed), Boris Ler (Jasmin), Izudin Bajrović (ředitel hotelu), 
Primož Petkovšek (Andrija), Ivo Gregurević (Josip) Jasna Djuričićová (servírka), Nermin 
Karačić. 
 
České titulky: Port Lingua.  
 
Ceny: 52. MFF Karlovy Vary 2017: Zvláštní cena poroty, Cena Europa Cinemas Label. 19. MFF 
Bratislava 2017: Cena za nejlepší film. 
 
Bosenský dokumentarista Alen Drljević navazuje ve svém celovečerním hraném debutu 
Chlapi nepláčou na vlastní zkušenost. V roce 2010 se zúčastnil terapeutického sezení pro 
válečné veterány, pořádaného mírovou organizací. Chtěl o něm natočit dokument. I on 
bojoval v Bosně, a právě tato osobní zkušenost jej přiměla zpracovat látku v hraném filmu. - 
V prázdném horském hotelu se mimo sezonu sejde deset mužů, z nichž jeden záhy uraženě 
odjede. Pocházejí z různých zemí bývalé Jugoslávie, jsou mezi nimi křesťané i muslimové. 
Jako váleční veteráni zde podstupují psychoterapii pod vedením citlivého psychologa Ivana. 
Cílem experimentu je pomoci jim překonat traumata z občanské války. Slovinec Ivan rozebírá 
s přítomnými jejich zážitky prostřednictvím jednoduchých cvičení i vzájemných konfrontací. 
Uvažování a vzájemné posuzování je často filtrováno právě skrze stereotypy a národnostní 
nesnášenlivost. Postupem dnů roste ve skupině napětí, na povrch vyplouvají individuální 
duševní otřesy a vzpomínky plné násilí, bolesti nebo strachu. Jen pomalu a za cenu četných 
konfliktů se mezi některými rodí pocit sounáležitosti a chlapského kamarádství. Katarze 
ovšem přichází jen zčásti... - Komorní drama přináší intenzivní zážitek, umocněný 
přesvědčivými výkony známých balkánských herců. Alen Drljević dokazuje aktuálnost stále 
citlivého tématu i potřebu vyrovnávat se s nedávnou minulostí. Vyhnul se však úskalím 
nebezpečné typizace a prvoplánového patosu. –mb- 
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I dva jsou rodina 
barevný, tragikomedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 115 min. 
 
Původní název: Demain tout commence. Země původu: Francie, Velká Británie. Výrobce: 
Mars Film, Vendôme Production, Poisson Rouge Pictures (koprodukce), TF1 Films 
(koprodukce), Kokoro (koprodukce), Pantelion Films (spolupráce), Manon 6 (spolupráce), 
Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), TF1 (účast). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.2.2017. 
Mluveno: francouzsky, anglicky (titulky). – Po světovém hitu Nedotknutelní Omar Sy opět září 
ve skvělé komedii. Být svobodným otcem není vůbec lehké… Omar Sy je ale táta k popukání. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Francie: Paříž, Nice. Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Hugo Gélin. Předloha: film No se aceptan devoluciones (2013, Bez návodu; r. 
Eugenio Derbez, sc. Guillermo Rios, Leticia López Margalliová, Eugenio Derbez - V). Scénář: 
Hugo Gélin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles. Kamera: Nicolas Massart. Architekt: 
Emmanuelle Duplayová. Návrhy kostýmů: Isabelle Mathieuová. Masky: Valérie Thery-
Hamelová, Reynald Desbant (účesy). Střih: Grégoire Sivan, Valentin Feron. Zvuk: Lucien 
Balibar, Nicolas Bouvet, Guadalupe Cassiusová, Marc Doisne. Výkonná produkce: Laetitia 
Galitzineová. Producent: Philippe Rousselet, Stéphane Célérier. Koproducent: Christopher 
Granier-Deferre. Vizuální efekty: Alain Carsoux (režie). Zvláštní efekty: Georges Demétrau 
(supervize). Hudba: Rob Simonsen. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Raphael Hamburger (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: John Street. 
 
Hrají: Omar Sy (Samuel), Clémence Poésyová (Kristin), Antoine Bertrand (Bernie), Gloria 
Colstonová (Gloria), Ashley Walters (Lowell), Raphael Von Blumenthal (Tom), Clémentine 
Célariéová (Samantha), Anna Cottisová (slečna Appletonová), Raquel Cassidyová (de 
Gloriaová), Howard Crossley (soudce), Anabel Lopezová (servírka), Cécile Casselová 
(stevardka Lila).  
 
České titulky: Klára Hrotková. 
 
Druhý celovečerní film režiséra Huga Gélina I dva jsou rodina je francouzským remakem 
úspěšného debutu mexického producenta, scenáristy a režiséra Eugenia Derbeze No se 
aceptan devoluciones (2013, Bez návodu - V). – Černoch Samuel pracuje v letovisku na 
Riviéře u padesátnice Samanthy jako „kapitán“ motorového člunu a užívá si s rekreantkami, 
dokud u něho jednou ráno neodloží mladá Londýňanka Kristin, s níž se kdysi vyspal (a už si ji 
nepamatuje), tříměsíční dcerku Gloriu. Novopečený otec se s miminkem vydá do Londýna, 
ale Kristin nenajde. Náhodou se v metru seznámí s producentem Berniem. Ten ho zaměstná 
jako kaskadéra a nechá dvojici u sebe bydlet. Později se Samuel s dcerkou odstěhují do 
loftového bytu, zařízeného jako dětský ráj, ale Bernie i nadále zůstane členem rodiny. - Glorii 
je už osm let, je bilingvní, chodí do soukromé školy, často provází otce na natáčení a dělá mu 
tlumočnici i sekretářku. Každý den dostává mail od matky, která jako tajná agentka 
pronásleduje po světě padouchy. Holčička netuší, že jí místo matky píše Sam. Když jsou oba u 
lékaře na prohlídce, otec se dozví, že léčba nezabrala a že nezbývá moc času... (není jasné, 
kdo a jak je nemocný). - Do Londýna dorazí Kristin. Žije v New Yorku s partnerem Lowellem a 
chce se sblížit s dcerkou. Vyjde najevo Samuelova lež o ní a dítě se na otce urazí. Spor rodičů 
skončí u soudu, který přiřkne dceru Samuelovi. Test však prokáže, že biologickým otcem je 
někdo jiný. Dcerka má odjet s matkou, i když nechce. Tehdy Bernie ženě prozradí, že Gloria 
má srdeční vadu. - Samuel na Riviéře vzpomíná na poslední týdny, jež tu dívenka spokojeně 
prožila s ním, s Kristin a s Berniem... – Snímek se obejde jak bez citového vydírání, tak bez 
hlubší psychologie postav. Samuel je otcem, jakého by si každé dítě přálo, a ani jednou 
nevypadne z role hravého a vynalézavého „parťáka“. - Snímek začíná jako romantická 
komedie, postupně však dostanou prostor vážnější „rodičovská“ témata. Názvem filmu 
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Demain tout commence (Všechno začíná zítra) si režisér přál podtrhnout aktuální důležitost 
přítomnosti: i přes velká dramata je třeba žít dál a předávat lásku svým blízkým. -kat- 
 
HUGO GÉLIN (nar. 4.5.1980, Paříž) je synem producenta Xaviera Gélina (nar. 1946) a 
vnukem herců Daniela Gélina (1921-2002) a Danièle Delormeové (1926-2015). Jako dítě se 
objevil ve snímcích Lune de miel (1985, Líbánky; r. Patrick Jamain) a Tant qu’il aura des 
femmes (1987, Dokud budou ženy; r. Didier Kaminka). Natočil dva krátké filmy, uvedené 
na několika festivalech. Poté natáčel filmy o filmu, reklamy a videoklipy (HollySiz) a působil 
jako druhý režisér. V roce 2009 založil produkční společnost Zazi Films a v roce 2012 
debutoval autorským celovečerním snímkem Jako bratři, nominovaným na Césara za 
prvotinu. Podílel se na TV minisérii Casting(s). Často spolupracuje s hercem Pierrem 
Nineyem. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy La vie sans secret de Walter 
Nions (2001, Život Waltera Nionse bez tajemství; + sc.) s Jeanem Rochefortem a A l’abri 
des regards indiscrets (2002, Chráněné před zvědavýma očima; spol. r. Ruben Alves; + spol. 
sc.), Tu peux garder un secret? (2008, Dokážeš udržet tajemství?; r. Alexandre Arcady; II. 
režie), Sagan (2008; r. Diane Kurysová; II. režie), příběh tří mužů, které spojí smrt dívky, k 
níž měli různorodý vztah, Comme des frères (2012, Jako bratři; + spol. sc., spol. prod.), La 
cage dorée (2013, Zlatá klícka; r. Ruben Alves; spol. sc., spol. prod. - TV), kr. film Les 
Baumettes (2014; + sc.), smutná komedie o gigolovi, který se nečekaně musí postarat o 
těžce nemocnou dcerku, o níž dosud neměl tušení, I dva jsou rodina (2016, Demain tout 
commence; + spol. sc.) s Omarem Syem.  -tbk- 
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Inhumans 
barevný, akční, dobrodružný, fantastický, komiksový, 15 přístupnost, 16:9, IMAX 2-D, stereo, 
dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Inhumans. Země původu: USA. Výrobce: ABC Studios, Marvel Television, 
Devilina Productions (spolupráce), Marvel (zadavatel), IMAX Entertainment (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 31.9.2017 (2.9.2017, 3.9.2017) (jednorázová). Mluveno: 
anglicky (titulky). – První díl natočený za pomoci IMAX kamer. Televizní seriál Marvel. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. 
 
AUTOŘI: Autor projektu: Scott Buck. Režie: Roel Reiné. Předloha: Stan Lee, Jack Kirby 
(komiks Inhumans, 1975-2004). Scénář: Scott Buck. Kamera: Jeff Jur. Architekt: Carlos 
Barbosa. Návrhy kostýmů: Roland Sanchez. Masky: Lisa Layman /ž/, Emanuel Millar (účesy), 
Glenn Hetrick (zvláštní maskérské efekty). Střih: Radu Ion, Kristina Hamilton-Grobler /ž/. 
Zvuk: Joe DeAngelis. Výkonná produkce: Roel Reiné, Alan Fine, Stan Lee, Joe Quesada, Jim 
Chory, Jeph Loeb, Scott Buck. Producent: Jean Higgins /ž/. Koproducent: Vail Romeyn /ž/. 
Vizuální efekty: Jennifer Wessner /ž/ (koordinátor), Shade VFX, Encore Hollywood, Double 
Negative. Zvláštní efekty: Eric Frazier (supervize). Hudba: Sean Callery. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů:  
 
Hrají: Anson Mount (Black Bolt), Serinda Swan /ž/ (Medusa), Ken Leung (Karnak), Eme 
Ikwuakor (Gorgon), Isabelle Cornish /ž/ (Crystal), Ellen Woglom (Louise), Iwan Rheon 
(Maximus), Sonya Balmores /ž/ (Auran), Tanya Clarke /ž/ (královna Rynda), Mike Moh 
(Triton). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Dva pilotní díly televizního seriálu Inhumans podle stejnojmenného komiksu nakladatelství 
Marvel natočil režisér Roel Reiné pomocí IMAX kamer. Byly uvedeny jednorázově ve dnech 2. 
a 3. září 2017 v pražském kinu IMAX Flora. – Jedná se o rozsáhlou ságu mimozemské 
královské rodiny Inhumanů (Ne-lidí), jíž vládne král Black Bolt. Rodina je rozdělena 
vojenským pučem. Její členové uniknou na Havaji, kde se setkávají s tamní přírodou a lidmi a 
prožívají četná dobrodružství.   
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Já, Daniel Blake 
barevný, psychologický, sociální drama, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 101 min. 
 
Původní název: I, Daniel Blake. Země původu: Velká Británie, Francie, Belgie. Výrobce: 
Sixteen Films, Why Not Productions, Wild Bunch, BFI, BBC Films, Les Films du Fleuve, France 
2 Cinéma, Canal Plus, France Télévisions, Le Pacte, Cinéart, Ciné Plus, VOO, BeTV, Tax Shelter 
of the Belgian Federal Government (podpora), Casa Kafka Pictures (podpora), Belfius 
(podpora), Program Kreativní Evropa (podpora), BFIʹs Film Fund (podpora). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 2.2.2017. Mluveno: anglicky (české titulky). – Kolik nezájmu unese lidské 
srdce? 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Velká Británie: Newcastle upon Tyne. 
 
AUTOŘI: Režie: Ken Loach. Pomocná režie: David Gilchrist (II. režie). Scénář: Paul Laverty. 
Kamera: Robbie Ryan. Architekt: Fergus Clegg, Linda Wilsonová. Návrhy kostýmů: Joanne 
Slaterová. Masky: Kim Brownová. Střih: Jonathan Morris. Zvuk: Ray Beckett. Výkonná 
produkce: Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat, Vincent Maraval. Producent: Rebecca 
O’Brienová. Hudba: George Fenton. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
  
Hrají: Dave Johns (Daniel Blake), Hayley Squiresová (Katie Morganová), Briana Shannová 
(Daisy), Dylan McKiernan (Dylan), Kate Rutterová (Ann), Sharon Percyová (Sheila), Kema 
Sikazwe (China), Steven Richens (Piper), Micky McGregor (Ivan), Jane Birchová (knihovnice), 
Stephen Clegg (manažer na pracovním úřadu), Julie Nicholsonová (madam). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Cena: MFF v Cannes 2016: Velká cena Zlatá palma. MFF v Locarnu 2016: Cena diváků. MFF v 
San Sebastiánu 2016: Cena diváků. Britské nezávislé filmové ceny: nejlepší herec (Dave 
Johns), nejslibnější nováček (Hayley Squiresová). Ceny BAFTA: výjimečný britský film roku 
(Ken Loach, Rebecca O’Brienová, Paul Laverty); (nominace) nejlepší film (Rebecca 
O’Brienová), Cena Davida Leana za režii (Ken Loach), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Hayley 
Squiresová), nejlepší scénář (Paul Laverty). César: nejlepší zahraniční film. – Evropské 
filmové ceny (EFA): (nominace) nejlepší evropský film (Ken Loach, Rebecca O’Brienová), 
nejlepší evropský režisér (Ken Loach), nejlepší evropský herec (Dave Johns), nejlepší 
evropský scénář (Paul Laverty).  
 
Posledním hraným snímkem klasika britského sociálně realistického filmu, osmdesátiletého 
Kena Loache, měl být portrét komunistického aktivisty Jamese Graltona, nazvaný Jimmyho 
tančírna (2014, Jimmy's Hall). Tvůrce však na MFF v Cannes 2016 představil nové sociální 
drama Já, Daniel Blake, za nějž tu získal svou druhou Zlatou palmu. Film opět vznikl podle 
scénáře Paula Lavertyho na základě rozhovorů s lidmi, kteří se octli v podobné situaci jako 
hrdinové filmu. Do titulní role muže, bojujícího proti úřadům za důstojnou existenci, Loach 
překvapivě obsadil známého britského stand-up komika Davea Johnse, který se také 
zúčastnil pražské premiéry 1. února 2017 (a den předtím uvedl svou show v kině Světozor). - 
Devětapadesátiletý vdovec z Newcastlu, bývalý truhlář Daniel Blake, marně přesvědčuje 
úřednici, která se v telefonu označuje za „zdravotní profesionálku“, že po nedávném infarktu 
nemůže nastoupit do práce. Měl by tedy mít nárok na zaměstnanecký a podpůrný příspěvek. 
Nedlouho po tomto hovoru se muž dozví, že na tuto podporu nemá nárok, neboť prý nesplnil 
požadovaná kritéria. Na úřadu práce pak zjistí, že odvolat se může pouze online. Zastane se 
tam svobodné matky Katie a je s ní i s jejími dětmi, pětiletým Dylanem a školačkou, 
míšenkou Daisy, vyhozen. – Muž se ocitá v bludném kruhu. Podle lékařky ještě nemůže do 
práce, ale podle úřadu jediná momentální možnost, jak získat podporu, je prokazatelně 
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shánět místo. Muž se musí zúčastnit semináře psaní životopisu. Pomáhá Katie, která se 
nedávno přistěhovala z Londýna, s domácností. Mladá žena ze zoufalství krade v obchodě, 
ale vedoucí ji pustí. Tamní hlídač Ivan jí nabídne práci. - Podle úřednice Sheily nehledal Blake 
zaměstnání aktivně, a tak podporu nedostane. Rezignovaný muž prodá nábytek. Záhy 
vypátrá, že Katie začala přes Ivana dělat prostitutku. Žena se s ním odmítne dál vídat. - Po 
další návštěvě úřadu práce zoufalý muž nasprejuje na zeď budovy výzvu, aby datum jeho 
odvolání bylo stanoveno dřív, než zemře hlady. Skončí na policii, ale je propuštěn s 
napomenutím. Katie zjistí, že Daniel je nemocný. Pomůže mu sehnat zastání. Ale když muž 
konečně získá šanci na dovolání, zemře těsně před jednáním na úřadu na toaletě. Katie 
přečte na pohřbu jeho text a vyjádří obdiv k muži, který si dokázal zachovat důstojnost. - 
Stylisticky čisté, vypravěčsky přímočaré sociální drama stojí na výkonu charismatického 
představitele hlavní role a citlivé charakterizaci postav a prostředí. S přibývajícími minutami 
však film ztrácí lehkost i přesvědčivost, aby v klopotném finále, nadřazujícím ústřední tezi o 
brutální odlidštěnosti systému sociální péče, zcela převážil apelativní tón. Snímek byl uveden 
v předpremiéře na festivalu Be2Can 2016. –mrš- 
 
KEN LOACH (vl. jm. Kenneth Charles Loach, nar. 17.6.1936, Nuneaton, Warwickshire, 
Anglie) pochází z dělnické rodiny. Dva roky sloužil jako písař u Královského letectva a pak 
vystudoval práva na Oxfordské univerzitě, kde se také intenzivně věnoval dramatu. Nějaký 
čas strávil jako herec a asistent u repertoárové divadelní společnosti a v roce 1963 
nastoupil u BBC jako režisérský elév. Podílel se na epizodách známých TV seriálů Z Cars 
(Policejní auta) nebo Diary of a Young Man (Deník mladého muže) a v polovině 60. let 
navázal dlouholetou spolupráci s dramaturgem a producentem Tonym Garnettem, s nímž 
vytvořil sérii původních, sociálně-kritických dramat, vysílaných v rámci oceňovaného 
pořadu The Wednesday Play a tematicky i formálně navazujících na známé britské obrodné 
hnutí Free Cinema. Díky jejich úspěchu mohli s Garnettem založit výrobní společnost 
Kestrel Films, v jejímž rámci vzniklo jeho nejlepší rané filmové dílo Kes (Křišťálový glóbus 
na MFF v Karlových Varech 1970, nominace na Cenu BAFTA za scénář a za režii). Až do 90. 
let pracoval převážně v televizi a často čelil politické cenzuře. Jeho pozdější filmy, u nichž 
Garnetta vystřídala producentka Rebecca O’Brienová, i nadále výrazně odrážejí tvůrcovy 
radikální levicové názory. Díky promyšlenější dramaturgii a atraktivnějšímu hereckému 
obsazení se však staly divácky přitažlivějšími. Také posbíraly mnohá ocenění na světových 
festivalech (Cannes, Valladolid, Havana, Berlín, Benátky aj.) a čtyřikrát byly nominovány na 
Cenu BAFTA za nejlepší britský film (Pršící kameny, Země a svoboda, Carlina píseň, Jmenuji 
se Joe). Největšího ohlasu dosáhl působivým dramatem Zvedá se vítr, za něž mj. získal 
Zlatou palmu na MFF v Cannes 2006; tutéž cenu získal v roce 2016 za sociální drama Já, 
Daniel Blake. Jeho celoživotní tvorba byla vyznamenána Cenou Michaela Balcona (BAFTA; 
1993), Britskou nezávislou filmovou cenou (1998), na londýnském festivalu Raindance 
(1998), na Festivalu britského filmu v Dinardu (2002), na MFF v Locarnu (2003), Cenou Dilys 
Powellové (2005), udílenou Kruhem londýnských filmových kritiků, čestným členstvím v 
Britské akademii filmového a televizního umění (BAFTA; 2005), Evropskou filmovou cenou 
(2009), Výroční cenou Asociace českých filmových klubů (2010) a na MFF v Berlíně (2014). 
Loach odmítl v 70. letech přijmout titul Officer of the British Empire (O.B.E.). Několikrát 
navštívil Českou republiku. V červenci 1962 se oženil s Lesley Ashtonovou, kterou poznal 
jako sekretářku u divadelní společnosti a s níž měl pět dětí. Jejich syn Jim Loach (nar. 1969) 
pracuje jako televizní režisér a dcera Emma Loachová (nar. 1972) je dokumentaristka. – 
Filmografie: (neúplná; režie, není-li uvedeno jinak) drama vzestupu jednoho gangstera Tap 
on the Shoulder (TV-1964, Poklepání na rameno), příběh manželského páru, jenž se kvůli 
oblečení stane v hospodě terčem výpadů, Wear a Very Big Hat (TV-1965, Vezmi si hodně 
velký klobouk), drama horkokrevného mladíka, z něhož se za mřížemi stane vrah, Three 
Clear Sundays (TV-1965, Tři neděle bez mráčku), polemizující o trestu smrti, realistický 
příběh o problémech tří mladých dělnic Up the Junction (TV-1965, Na křižovatce), jímž 
vzbudil značnou pozornost, muzikál The End of Arthur’s Marriage (TV-1965, Konec 
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Arthurova manželství), příběh dvanáctiletého chlapce, jehož rodiče jsou ve vězení, The 
Coming Out Party (TV-1965, Večírek na přivítanou), drama mladých matek bez domova 
Cathy Come Home (TV-1966, Cathy, pojď domů; + sc.), jež vzbudilo polemický ohlas, 
kontroverzní portrét schizofreničky In Two Minds (TV-1967, Ve dvou myslích), příběh dívky 
z londýnského předměstí podle románu Nell Dunnové Smůla na patách (1967, Poor Cow; + 
sc.), drama fotbalových fanoušků The Golden Vision (TV-1968, Zlatá vize), drama 
liverpoolských přístavních dělníků The Big Flame (TV-1969, Velký plamen), adaptace 
románu Barryho Hinese o chlapci ze severoanglického hornického městečka, jehož jedinou 
životní radostí je ochočená poštolka, Kes (1969, Kes; + spol. sc.), neodvysílaný kritický dok. 
In Black and White (TV-1969, Černobílý pohled) o nadaci Save the Children, drama sklářské 
stávky The Rank and File (TV-1971, Řadoví zaměstnanci), drama rodiny, která se sejde při 
pohřebním obřadu, After a Lifetime (TV-1971, Po jednom životě), remake vlastního TV 
snímku Ve dvou myslích, nazvaný Family Life (1971, Rodinný život), střm. adaptace dvou 
Čechovových povídek A Misfortune (TV-1972, Rána osudu; + sc.) s Benem Kingsleym, 
čtyřdílná minisérie, zachycující politizaci dělnické rodiny po první světové válce, Days of 
Hope (TV-1975, Dny naděje), drama z hornického prostředí The Price of Coal (TV-1977, 
Cena uhlí), kostýmní dobrodružný snímek pro mládež podle románu Leona Garfielda Black 
Jack (1979, Černý Jack; + sc.), přepis Hinesova románu The Gamekeeper (TV-1980, Hajný; + 
sc.), dok. f. Auditions (TV-1980, Konkurzy; + prod.), dok. o stávce ocelářů A Question of 
Leadership (TV-1981, Otázka vedení; + prod.), příběh mladíka, marně hledajícího práci, 
Looks and Smiles (1981, Pohledy a úsměvy), neodvysílaný čtyřdílný dok. o odborovém 
hnutí Questions of Leadership (TV-1983, Otázky vedení), kontroverzní dok. o hornické 
stávce Which Side Are You On? (TV-1984, Na čí jsi straně?; + prod.), příběh 
východoněmeckého písničkáře, který emigruje na západ, Fatherland (1986, Otčina – TV), 
politické drama ze Severního Irska 80. let Hidden Agenda (1990, Tajné složky – TV) s 
Brianem Coxem a Frances McDormandovou, příběh stavebního dělníka Riff-Raff (1990, 
Lůza – TV) s Robertem Carlylem, drama nezaměstnaného otce rodiny Raining Stones (1993, 
Pršící kameny – TV), příběh svobodné matky, obviněné ze zanedbávání rodičovské péče, 
Ladybird Ladybird (1994), drama z občanské války ve Španělsku Země a svoboda (1995, 
Land and Freedom), příběh glasgowského řidiče autobusu, jenž se zaplete s nikaragujskou 
přistěhovalkyní, Carla’s Song (1996, Carlina píseň – TV) s Robertem Carlylem, střm. dok. o 
stávce přístavních dělníků The Flickering Flame (TV-1996, Mihotavý plamen), příběh 
idealistického alkoholika Jmenuji se Joe (1998, My Name Is Joe) s Peterem Mullanem, 
příběh právníka, zasazujícího se o práva hispánských dělnic v Los Angeles, Bread and Roses 
(2000, Chléb a růže – TV) s Adrienem Brodym, drama The Navigators (2001, Výhybkáři – 
TV), příběh skotského teenagera Sweet Sixteen (2002, Sladkých šestnáct), britská epizoda 
(+ spol. sc.) z filmu 11′09″01 (2002, 11′09″01 – September 11), drama mezirasového 
milostného vztahu Ae Fond Kiss… (2004, Něžný polibek), třetí závěrečná epizoda z 
povídkového filmu Tickets (2005, Jízdenky), drama irského odboje proti britské nadvládě 
Zvedá se vítr (2006, The Wind That Shakes the Barley) s Cillianem Murphym, závěrečný 
segment Happy Ending (Šťastný konec) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, 
Každému jeho film), příběh současných přistěhovalců v Británii It’s a Free World… (2007, 
Svobodný svět; + spol. prod. - TV), životní příběh legendárního fotbalisty Looking for Eric 
(2009, Hledá se Eric; + spol. prod.) s Ericem Cantonou, drama z Iráku - Route Irish (2010-
TV), hořká sociální komedie Andělský podíl (2012, The Angels’ Share), dok. o poválečné 
Británii Spirit of 45 (2012, The Spirit of ’45; + sc.), příběh levicového aktivisty Jamese 
Graltona, jenž byl jako jediný Ir deportovaný z vlasti, Jimmyho tančírna (2014, Jimmy’s 
Hall), sociální drama stárnoucího nemocného muže, zápasícího se státní byrokracií, Já, 
Daniel Blake (2016, I, Daniel Blake). -mim- 
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Já, padouch 3 
barevný, animovaný, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby 
Atmos, DTS), dlouhý - 90 min. 
 
Původní název: Despicable Me 3. Země původu: USA. Výrobce: Chris Meledandri 
Production, Universal Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 29.6.2017. 
Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D); anglicky (titulky – 2-D). – Je dobré být zlý. 
 
Distribuce: CinemArt (do 29.6.2020).  
 
AUTOŘI: Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon (spolurežie). Námět: (neuveden) Sergio 
Pablos (postavy). Scénář: Ken Daurio, Cinco Paul. Výtvarník: Nathalie Vancauwenberghe /ž/, 
Carter Goodrich (design postav), Eric Guillon (+ design postav). Střih: Claire Dodgson /ž/. 
Zvuk: Danny Ferraro, Tim Nielsen (design zvuku). Výkonná produkce: Chris Renaud. 
Producent: Chris Meledandri, Janet Healy /ž/. Animace: Bruno Dequier (vedení animace), 
Julien Soret (vedení animace). Vizuální efekty: Bruno Chauffard (supervize), Frank Baradat 
(supervize), John R.A. Benson (supervize stereoskopie), Illumination Mac Guff. Zvláštní 
efekty: Simon Popot. Hudba: Heitor Pereira, Pharrell Williams (téma, písně). Použitá hudba: 
různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Steve Carell (Gru/Dru), Kristen Wiig /ž/ (Lucy Wildeová), Trey Parker (Baltazar Bratt), 
Miranda Cosgrove /ž/ (Margo), Steve Coogan (Silas Velezadek), Jenny Slate /ž/ (Valerie da 
Vinci), Dana Gaier /ž/ (Edith), Nev Scharrel /ž/ (Agnes), Julie Andrews /ž/ (Gruova matka), 
Pierre Coffin (mimoni). 
 
Dabing: Jiří Lábus (Gru/Dru), Veronika Žilková (Lucy Wildeová), Braňo Holíček (Baltazar 
Bratt), Ivana Korolová (Margo), Zbyšek Pantůček (Silas Velezadek), Sandra Pogodová (Valerie 
da Vinci), Ema Pleskačová (Edith), Adéla Neumovičová (Agnes), Jana Postlerová (Gruova 
matka), Zdeněk Štěpán (mimoni). 
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Zdeněk Štěpán. Režie české verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual).  
 
Ve filmu Já, padouch (2010, Despicable Me; r. Chris Renaud, Pierre Coffin) se zlosyn Gru 
chtěl stát největším padouchem a ukrást Měsíc. Kvůli tomu adoptoval holčičky Agnes, Margo 
a Edith. V pokračování Já, padouch 2 (2013, Despicable Me 2; r. Chris Renaud, Pierre Coffin) 
se zamiloval do agentky Lucy, spolu zachránili svět a vzali se. Následoval prequel Mimoni 
(2015, Minions; r. Pierre Coffin, Kyle Balda), v němž vyšlo najevo, odkud Gruovi svérázní žlutí 
pomocníci pocházejí a jak se k němu dostali (navíc získali takovou popularitu, že se stali 
protagonisty mj. několika krátkých grotesek a videohry). Snímkem Já, padouch 3 se režiséři 
Pierre Coffin a Kyle Balda vracejí ke Gruovi, který je nyní oddaným otcem a s Lucy pracují v 
Antipadoušské lize. Svět zločinu ovládl Baltazar Bratt, bývalá dětská hvězda akční televizní 
show. Když pořad zrušili, dal se na dráhu zločinu. Používá speciální žvýkačkové bubliny, 
Rubikovu kostku a střílející elektrickou kytaru. Gru mu sebere největší diamant na světě, 
který ukradl. Zlosyn mu však unikne a nová šéfová Antipadoušské ligy Valerie da Vinci kvůli 
tomu vyhodí z práce jeho i Lucy. A aby toho nebylo málo, Grua opustí vzbouřivší se mimoni; 
podle nich už není dostatečně zlý. Tehdy se Gru dozví, že má dvojče Drua. Vydá se s rodinou 
za ním na ostrov Freedonia do rodiště jejich zesnulého otce, který byl známým padouchem. 
Dru je bohatý a chce, aby ho Gru naučil padoušství. Až když Bratt opět ukradne největší 
diamant, bývalý zlosyn svolí, že bráchu vezme do party. Mimoni se na útěku ocitnou za 
mřížemi, kde jsou ve svém živlu. Loupež diamantu z Brattova sídla se přes několik zádrhelů 
sourozencům s Lucy podaří. Jenže Bratt unese z Druova domu holky a vydá se i s nimi v 
obřím bojovém robotu zničit Hollywood. Dvojčata se usmíří a i s Lucy vyrazí za nimi. Dru se 
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ukáže jako hrdina, Bratt je dopaden a dorazí i mimoni, kteří utekli z vězení sestrojenou 
vzducholodí. Gru a Lucy se vrátí do práce a Dru tajně odletí i s mimoni… - Divákům se nejvíce 
líbí scény s mimoni, není proto divu, že na rok 2020 se chystá další samostatný snímek s nimi. 
-kat- 
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Jackie 
barevný/černobílý, psychologický, historický, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,66, 2–D, 
Dolby Digital 5.1, dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: Jackie. Země původu: USA, Chile, Francie. Výrobce: Protozoa, Wild Bunch 
(spolupráce), Fabula (spolupráce), Why Not Productions (spolupráce), Bliss Media 
(spolupráce), Endemol Shien Studios (spolupráce), Fox Searchlight Pictures (zákazník), LD 
Entertainment (zákazník). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 2.2.2017. Mluveno: anglicky, 
španělsky (titulky). – „Nikdy jsem netoužila po slávě. Jen jsem se stala Kennedyovou.“ Film 
Pabla Larraína. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 27.10.2028). Lokace: USA: Washington DC, Maryland – Royal Oak, 
Baltimore. Francie: Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Pablo Larraín. Scénář: Noah Oppenheim. Kamera: Stéphane Fontaine. 
Architekt: Jean Rabasse. Návrhy kostýmů: Madeline Fontaineová. Masky: Sarai Fiszelová 
(návrhy masek), Odile Fourquinová (návrhy masek), Miwoo Kimová (Nathalie Portmanová), 
Catherine Leblanc Caraesová (účesy). Střih: Sebastián Sepúlveda. Zvuk: Jean-Paul Mugel, 
David Miranda (design zvuku). Výkonná produkce: Pete Shilaimon, Jennifer Monroeová, 
Jayne Hongová, Josh Stern, Wei Hanová, Lin Qiová, Martine Cassinelliová, Charlie Corwin, 
Howard Owens. Producent: Juan de Dios Larraín, Darren Aronofsky, Mickey Liddell, Scott 
Franklin, Ari Handel. Vizuální efekty: Thomas Duval (supervize), Tomás Roca (supervize), 
Mikros, Digital District, Garage, Atomica. Zvláštní efekty: Hank Atterbury (koordinátor). 
Hudba: Mica Leviová. Použitá hudba: různé skladby a písně. Písně: písně z muzikálu Camelot 
(Alan Jay Lerner, Frederik Loewe). Hudební dramaturgie: Bridget Samuelsová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Roy Farfel. 
 
Hrají: Natalie Portmanová (Jackie Kennedyová), Peter Sarsgaard (Bobby Kennedy), Greta 
Gerwigová (Nancy Tuckermanová), Billy Crudup (novinář), John Hurt (kněz), Richard E. Grant 
(Bill Walton), Caspar Phillipson (John Fitzgerald Kennedy), Beth Grantová (paní Johnsonová), 
John Carroll Lynch (Lyndon B. Johnson), Max Casella (Jack Valenti), Sara Verhagenová (Mary 
Gallagherová).  
 
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách: nejlepší scénář (Noah Oppenheim). Cena BAFTA: nejlepší kostýmy 
(Madeline Fontaineová); (nominace) nejlepší herečka (Natalie Portmanová), nejlepší hudba 
(Mica Leviová). - Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Natalie Portmanová), nejlepší hudba 
(Mica Leviová), nejlepší kostýmy (Madeline Fontaineová). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší 
herečka (Natalie Portmanová). 
 
Chilský režisér Pablo Larraín spolu se scenáristou Noahem Oppenheimem a s herečkou 
Natalií Portmanovou vytvořili v nekonvenčním životopisném snímku Jackie portrét manželky 
prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho (1917-1963), Jacqueliny Kennedyové (1929-1994). 
Sledují nešťastnou ženu v krátkém období po atentátu v Dallasu (22.11.1963). Její příběh je 
rámován rozhovorem s anonymním novinářem sedm dnů po tragické události a také 
dialogem Jackie se starým knězem, dodávajícím jí odvahu v nelehkých chvílích. Při těchto 
rozhovorech vdova vzpomíná na tragické okamžiky a vybavuje si další epizody ze života v 
Bílém domě po boku milovaného manžela. Do filmu je organicky začleněna částečná 
rekonstrukce televizního dokumentu A Tour of the White House With Mrs. John F. Kennedy 
(1962, Prohlídka Bílého domu s paní Kennedyovou; r. Franklin J. Schaffner), za nějž 
Jacqueline Kennedyová získala cenu Emmy. – V rodinném sídle v Hyannis Port v 
Massachusetts se Jackie svěřuje novináři. Vybavuje si okamžiky v Dallasu, kdy těsně po 
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atentátu jel prezidentský vůz do nemocnice, i cestu letadlem do Washingtonu s rakví. Ještě v 
letadle složí přísahu nový prezident Lyndon Johnson. Jackie vzpomíná na další okamžiky v 
Bílém domě po návratu, kdy jí byl oporou Johnův bratr Bobby Kennedy (1925-1968), na to, 
jak svým malým dětem Caroline a Johnovi musela říct pravdu. - Vdova se věnuje s plným 
nasazením přípravám pohřbu (chce, aby se co nejvíce podobal pohřbu Abrahama Lincolna), 
přičemž naráží na neochotu oficiálních míst, obávajících se dalších atentátů. Nejdříve 
podlehne nátlaku i vlastní depresi, ale pak se rozhodne jít v průvodu za rakví. Zároveň také 
připravuje stěhování z Bílého domu. Náročný den pohřbu je ukončen ceremoniálem na 
Arlingtonském hřbitově. Jackie prosadí, aby vedle manželova hrobu byly později pohřbeny 
ostatky jejich dvou předčasně zemřelých dětí (mrtvě narozené Arabely a synka Patricka, 
který zemřel záhy po porodu). – Film se vyznačuje věrohodnou rekonstrukcí dobových 
událostí a celkové atmosféry. Opírá se však především o koncentrovaný herecký výkon 
Natalie Portmanové, která s velkou pečlivostí nastudovala chování a zejména způsob řeči 
Jacqueline Kennedyové. -tbk-  
 
PABLO LARRAÍN (vl. jm. Pablo Larraín Matte, nar. 19.8.1976, Santiago de Chile) je synem 
chilských politiků Hernána Larraína a Magdaleny Matteové. Vystudoval obor audiovizuální 
komunikace na Universitě pro umění, vědy a komunikaci (UNIACC) v Santiagu de Chile a 
pracoval jako asistent klasika chilského filmu Miguela Littína. S bratry Hernánem 
Larraínem a Juanem de Dios Larraínem založil společnost Fábula, v níž natočil i své 
celovečerní filmy, uvedené a oceněné na řadě festivalů: Fuga (Cartagena, Málaga, Terst), 
Tony Manero (Rotterdam, Buenos Aires, Havana, Istanbul, Turín, Manila, Varšava), Post 
Mortem (Benátky, Havana, Cartagena, Lima, Los Angeles) a NO (Cannes, São Paulo, Soluň; 
nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film), Klub (Velká cena poroty na MFF v Berlíně 
2015, Stříbrný Hugo na MFF v Chicagu 2015), Neruda (nominace na Zlatý glóbus za 
cizojazyčný film). Podílí se jako producent i na dílech svých souputníků. Spolurežíroval a 
spoluprodukoval TV seriál o nepovedeném drogovém obchodu Profugos (2011, Uprchlíci – 
TV). Jako reprezentant nové generace latinskoamerických filmařů s mezinárodním renomé 
(mj. Sebastián Lelio, Oscar Godoy, Roberto Artiagoitía, Fernando Lavanderos, Marialy 
Rivasová), pracujících s osobitým estetickým výrazem a znepokojivými tématy, reflektuje 
ve své tvorbě s originálním smyslem pro černý humor pinochetovskou éru (volná trilogie 
Tony Manero, Post Mortem, No). Na mezinárodním poli se definitivně prosadil portrétem 
Jacqueline Kennedyové ve snímku Jackie. Od roku 2007 je jeho manželkou chilská herečka 
Antonia Zegersová (nar. 1972), s níž má dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) drama o nadaném mladém skladateli, jehož makabrózní symfonie vyvolá řadu 
tragických událostí, Fuga (2005, Fuga/Útěk; + spol. sc.), černá komedie o padesátiletém 
psychopatovi, který se chce stát nejlepším chilským imitátorem Travoltovy postavy z filmu 
Horečka sobotní noci, Tony Manero (2008; + spol. sc., spol. kam.), kr. f. z Velikonočního 
ostrova Resurrección (2009, Vzkříšení), bizarní příběh zamilovaného úředníka z márnice 
Post Mortem (2010, Post Mortem; + spol. sc.), politický film z mediálního zákulisí 
referenda o dalším vládnutí diktátora Pinocheta No (2012, No; + spol. prod.), drama z 
odlehlého domu, kam katolická církve posílá provinilé kněze a jeptišky, El club (2015, Klub; 
+ spol. sc., spol. prod.), životopisný snímek o slavném chilském komunistickém básníkovi 
Neruda (2016), další životopisný film o několika dnech, jež prožívá Jacqueline Kennedyová 
těsně po atentátu na svého manžela, Jackie (2016, Jackie); (produkce či podíl na produkci) 
La vida me mata (2007, Život mě zabije; r. Sebastián Silva), Grado 3 (2009, Stupeň 3; r. 
Roberto Artiagoitía), kr. f. Blokes (2010, Kluci; r. Marialy Rivasová), Ulises (2011, Odysseus; 
r. Oscar Godoy), El año del tigre (2011, Rok tygra; r. Sebastián Lelio), 4:44 Last Day on Earth 
(2011, 4:44 Poslední den na Zemi; r. Abel Ferrara), Gloria (2012; r. Sebastián Lelio), Joven y 
alocada (2012, Mladá a divoká; r. Mariely Rivasová; + spol. kam. – TV), Paseo de oficina 
(2012; r. Roberto Artiagoitía), Crystal Fairy y el cactus mágico (2013, Křišťálová víla a 
kouzelný kaktus; r. Sebastián Silva), Gloria (2013; r. Sebastián Lelio), Barrio universitario 
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(2013, Univerzitní čtvrť; r. Esteban Vidal), Nasty Baby (2015, Ošklivé dítě; r. Sebastián 
Silva). -fik- 
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Jeden německý život 
černobílý, historický, dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 113 min. 
 
Původní název: Ein deutsches Leben. A German Life (anglický název). Země původu: 
Rakousko. Výrobce: Blackbox Film & Medienproduktion, ORF (podpora), Das Land 
Steiermark (podpora), BMBF (podpora), Film Institut (podpora), Wien Kultur (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: německy (titulky). – Zpověď sekretářky 
Josepha Goebbelse, jednoho z nejhorších zločinců v dějinách. 
 
Distribuce: David Matous Communications/Beverly Matous Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer. 
Předloha: Brunhilde Pomsel /ž/, Thore D. Hansen (kniha Ein deutsches Leben, 2017, česky 
Jeden německý život, nak. Ikar, Praha 2017). Scénář: Florian Weigensamer. Kamera: Frank 
van Vught, Davor Marinkovic, Christian Krönes (dodatečné záběry), Olaf S. Müller 
(dodatečné záběry). Architekt: Christian Kermer. Střih: Christian Kermer. Zvuk: Micha 
Müller, Franziska Pallaske /ž/, Jürgen Kloihofer (design zvuku), Felix Sturmberger (design 
zvuku). Výkonná produkce: Christian Krönes, Roland Schrotthofer, Florian Weignesamer. 
Producent: Roland Schrotthofer. Návrh titulků: Robert Schrotthofer. 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Účinkují: Brunhilde Pomsel /ž/. 
 
Použité archivní materiály: Steven Spielberg Film and Video Archive, United States 
Holocaust Memorial Museum, Library of Congress, National Archive and Records 
Administration, Das Deutsche Rundfunk Archiv. 
 
Černobílý rakouský dokument Jeden německý život čtveřice filmařů Christiana Krönesa, Olafa 
S. Müllera, Rolanda Schrotthofera a Floriana Weigensamera zaznamenává podrobnou 
výpověď poslední žijící zaměstnankyně nacistického Ministerstva propagandy Brunhildy 
Pomselové (1911-2017), pořízené na sklonku jejího života. - Přísně vychovaná žena se 
nezajímala o politiku a nepodporovala nacismus, přesto kvůli „obyčejné kariéře“ vstoupila do 
Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Náhodou získala funkci písařky a 
stenografky u říšského ministra lidové osvěty a propagandy Josepha Goebbelse, kterou 
svědomitě vykonávala. Na konci války byla svědkyní Goebbelsových posledních hodin. Po 
zadržení sovětskými vojáky byla pět let vězněna v několika zajateckých táborech. Po 
propuštění pracovala jako sekretářka u vedení německého rozhlasu ARD až do odchodu do 
důchodu v roce 1971. Do své smrti žila v Bavorsku. – Snímek se soustředí na donedávna 
„pohřbené“ vzpomínky, jejichž protipól tvoří pečlivě vyhledané originální archivní materiály. 
Goebbels je s výjimkami netypického šotu z Benátek a audionahrávky uhrančivého projevu 
ve Sportovním paláci „přítomný“ prostřednictvím citací z deníků. Upřímnou pamětnici tvůrci 
nesoudí. Jejich snahou bylo prostřednictvím rozporuplných vzpomínek na celé jedno století 
(a na jeho kritické období) zformulovat varování. Plíživě bující zlo, netečnost či přehlížení 
projevů krize ve společnosti může i dnes vyústit v nástup totalitních vůdců a nebezpečných 
ideologií. Zároveň se pro každého diváka vnucuje otázka, jak by se v podobné situaci 
zachoval on. - Titul byl v České republice uveden ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Post Bellum a distributor věnuje vstupné z premiérového večera a dále dvacet 
procent tržeb na realizaci projektu Paměť národa. - V roce 2017 vyšla stejnojmenná kniha, v 
níž politolog Thore D. Hansen komentuje vzpomínky Brunhilde Pomselové (Brunhilde 
Pomsel, Thore D. Hansen: Ein deutsches Leben; česky Jeden německý život s podtitulem 
Příběh poslední sekretářky Josepha Goebbelse, Ikar, Praha 2017). 
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Jigsaw 
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, (Dolby Atmos), dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Jigsaw. Země původu: USA. Výrobce: Twisted Pictures, 
Burg/Koules/Hoffman, Serendipity Productions (spolupráce), A Bigger Boat (spolupráce), 
Lionsgate (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 26.10.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Buď Jigsaw. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Kanada: Ontario - Toronto. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Spierig, Peter Spierig. Scénář: Josh Stolberg, Peter Goldfinger. 
Kamera: Ben Nott. Architekt: Anthony Cowley. Návrhy kostýmů: Steven Wright. Masky: 
Rose-Mary Gubala /ž/, Allison Mondesir /ž/ (účesy), Patricia Medina /ž/ (účesy). Střih: Kevin 
Greutert. Zvuk: Daryl Purdy. Výkonná produkce: Daniel Jason Heffner, Peter Block, Jason 
Constantine, James Wan, Leigh Whannell, Stacey Testro /ž/. Producent: Oren Koules, Mark 
Burg, Gregg Hoffman. Koproducent: Kym Crepin. Vizuální efekty: Jon Campfens (supervize), 
Switch VFX, Malditoma US VFX, D-Facto Motion. Zvláštní efekty: Jeff Skochko (supervize). 
Hudba: Charlie Clouser. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Blair 
Johannes.  
 
Hrají: Matt Passmore (Logan Nelson), Tobin Bell (John Kramer), Callum Keith Rennie 
(detektiv Halloran), Clé Bennett (detektiv Keith Hunt), Hannah Emily Anderson /ž/ (Eleanor 
Bonnevilleová), Laura Vandervoort /ž/ (Anna), Mandela Van Peebles (Mitch), Paul Braunstein 
(Ryan), Brittany Allen /ž/ (Carly), Josiah Black (Edgar Munsen), Shaquan Lewis (Solomon), 
Michael Boisvert (Lee James).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Po sedmi letech se v kinech objevuje osmý díl velmi úspěšné kruté thrillerové franšízy Saw, 
která měla být ukončena snímkem SAW 3D. Tentokrát pod názvem Jigsaw v režii australské 
bratrské dvojice Michaela a Petera Spierigových. Scenáristé se museli vypořádat s tím, že 
titulní děsivý „skládačkový“ vrah John Kramer (vynalézavě zabíjející zajaté lidi, s nimiž hraje 
ďábelské hry) údajně už dávno zemřel. – Tentokrát o přežití marně bojují ve venkovské 
stodole čtyři lidé, kteří se v minulosti něčím provinili. Stanou se oběťmi rafinovaného 
zločince. Dalším zavražděným je jeden z vyšetřujících detektivů Halloran. Toho zabije patolog 
Logan Nelson, neboť nechal na svobodě muže, jenž zavraždil jeho ženu. S Nelsonem 
spolupracuje patoložka Eleanor Bonnevilleová, která se dlouhodobě zabývala pastmi Johna 
Kramera. – Další díly série: SAW – Hra o přežití (2004, Saw; r. James Wan), SAW 2 (2005, Saw 
2; r. Darren Lynn Bousman), SAW III (2006, Saw III; r. Darren Lynn Bousman), SAW IV (2007, 
Saw IV; r. Darren Lynn Bousman), SAW V. (2008, Saw V; r. David Hackl), SAW VI. (2009, Saw 
VI; r. Kevin Greutert) a SAW 3D ((2010, Saw 3D; r. Kevin Greutert). 
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John Wick 2 
barevný, akční thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 123 min. 
 
Původní název: John Wick: Chapter 2. Země původu: USA. Výrobce: Thunder Road Pictures, 
87eleven (spolupráce), Summit Entertainment (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
23.2.2017. Mluveno: anglicky, rusky (titulky). – Nedráždi hada bosou nohou. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Itálie: Řím. Kanada: Montreal. USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Chad Stahelski. Pomocná režie: Darrin Prescott (II. režie). Námět: Derek 
Kolstad (postavy). Scénář: Derek Kolstad. Kamera: Dan Laustsen. Druhá kamera: Duane 
Manwiller. Architekt: Kevin Kavanaugh. Návrhy kostýmů: Luca Mosca. Masky: Stephen 
Kelley, Kerrie Smithová (účesy). Střih: Evan Schiff. Zvuk: David J. Schwartz, Scott Wolf (design 
zvuku). Výkonná produkce: Jeff Waxman, Robert Bernacchi, David Leitch, Kevin Frakes, 
Vishal Rungta. Producent: Basil Iwanyk, Erica Leeová. Koproducent: Holly Rymonová. 
Vizuální efekty: Paul Linden (supervize), Iloura, Crafty Apes, Spin VFX, Shade VFX, 
StewartVFX. Zvláštní efekty: Maurizio Corridori (supervize), R. Bruce Steinheimer 
(supervize). Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: John Houlihan (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Marc 
Désourdy, J.J. Perry, Darin Prescott, Claudio Pacifico, Jonathan Eusebio (souboje). 
 
Hrají: Keanu Reeves (John Wick), Common (Cassian), Laurence Fishburne (Bowery King), 
Riccardo Scamarcio (Santino DʹAntonio), Claudia Geriniová (Gianna), Ruby Roseová (Ares), 
Lance Reddick (Charon), Peter Stormare (Abram Tarasov), Bridget Moynahanová (Helen), 
Franco Nero (Julius), John Leguizamo (Aurelio), Ian McShane (Winston), Tobias Segal (Earl), 
Thomas Sadoski (Jimmy), Peter Serafinowicz (someliér), Luca Mosca (italský krejčí). 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Špičkový kaskadér Chad Stahelski debutoval v roce 2014 jako režisér akčním thrillerem John 
Wick o chladnokrevném zabijákovi, jemuž není radno zkřížit cestu. - Šéf newyorské ruské 
mafie Avram Tarasov se chystá se svými muži opustit město ze strachu před Wickem, jehož 
auto stále má. Ten se k němu prostřílí, vozu se zmocní, přiťukne si s Rusem na mír a pak ve 
své luxusní vile zazdí zabijáckou minulost ve sklepě pod podlahu. Jenže má pořád nesplacený 
úpis u Santina DʹAntonia, a když odmítne zakázku, zapálí mu mafián dům. V hotelu 
Continental, kde má Wick a jemu podobní zázemí (pod podmínkou, že tu neprolijí ničí krev), 
John od „manažera“ Wilsona zjistí, že úpis je závazný. Santino požaduje, aby Wick zabil v 
Římě jeho sestru Giannu; on tak získá její křeslo ve zločinecké radě za Camorru. John zakázku 
splní. Záhy má v patách kromě jejího oddaného bodyguarda Cassiana též Santinovy zabijáky 
v čele s hluchoněmou Ares; zákeřný mafián jako správný bratr hodlá pomstít sestřinu smrt a 
vypíše na Johna odměnu. Wick pronásledovatele kosí ve velkém. Santina zabije po přestřelce 
na výstavě v muzeu New Modern až v Continentalu. Je proto z organizace vyobcován, 
Camorra na něho navýší odměnu a on se stává psancem. – Snímek je zdlouhavou přehlídkou 
zbytečně natahovaných kaskadérských exhibic a rozmanitých způsobů zabíjení v atraktivních 
prostředích (katakomby v Římě, výstava v New Modern). - Režisér působil dříve mj. jako 
kaskadérský dubl představitele titulní role Keanua Reevese. Ještě krvavější pokračování John 
Wick 2 navazuje na závěr „jedničky“. –kat-  
 
CHAD STAHELSKI (vl. jm. Charles Francis Stahelski, nar. 20.9.1968, Palmer, Massachusetts) 
je potomkem polských přistěhovalců. Absolvoval Jihokalifornskou univerzitu (USC) a díky 
znalostem bojových umění se dostal k filmu jako kaskadér. Stal se dublem Keanua Reevese 
(Bod zlomu, Matrix) i dalších herců a postupně se vypracoval na špičku svého oboru. Na 
počátku tisíciletí založil s kolegou Davidem Leitchem společnost 87Eleven Action Design, 
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specializující se na plánování, choreografii a realizaci akčních filmových scén, včetně 
nezbytného výcviku herců. Režijně debutoval akčním snímkem John Wick s Keanuem 
Reevesem v titulní roli. – Filmografie: (herec) Mission of Justice/Martial Law 3 (1992, Mise 
spravedlnosti III; r. Steve Barnett – TV), Hong Kong 97 (1994; r. Albert Pyun), Spitfire (1994, 
Horká hlava; r. Albert Pyun), Heatseeker (1995; r. Albert Pyun), Nemesis 2: Nebula (1995, 
Nemesis 2; r. Albert Pyun – V), Nemesis III: Prey Harder (1995, Nemesis 3: Boj s časem; r. 
Albert Pyun – V), Bloodsport II (1995, Krvavý sport II: Konfrontace; r. Alan Mehrez – V), 
Bloodsport III (1996, Krvavý sport III; r. Alan Mehrez – V), Vampires (1997, Upíři; r. John 
Carpenter – V), Kung Pow: Enter the Fist (2001, Kung prásk: Smrtonosná smrt; r. Steve 
Oedekerk – V); (neúplná; koordinátor kaskadérů či akčních scén, není-li uvedeno jinak) 
Perfect Target (1996, Důležitý terč; r. Sheldon Lettich – TV), The Hunted/Fugitive Champion 
(1998, Šampion na útěku; r. Max Kleven; + herec), Matrix Reloaded (2003, The Matrix: 
Reloaded; r. The Wachowski Brothers), Matrix Revolutions (2003, The Matrix: Revolutions; 
r. The Wachowski Brothers), Van Helsing (2004, Van Helsing; r. Stephen Sommers), 
Constantine (2005, Constantine; r. Francis Lawrence), Serenity (2005; r. Joss Whedon – V), 
V jako Vendeta (2006, V for Vendetta; r. James McTeigue), Beerfest (2006, Oktoberfest; r. 
Jay Chandrasekhar – TV), 300: Bitva u Thermopyl (2007, 300; r. Zack Snyder), Skóruj! (2007, 
Balls of Fury; r. Robert Ben Garant), Rambo: Do pekla a zpět (2007, Rambo; r. Sylvester 
Stallone), Speed Racer (2008, Speed Racer; r. The Wachowski Brothers), X-Men Origins: 
Wolverine (2009, X-Men Origins: Wolverine; r. Gavin Hood), Ninja Assassin (2009; r. James 
McTeigue; + II. režie – V), Expendables: Postradatelní (2010, The Expendables; r. Sylvester 
Stallone), Mechanik zabiják (2011, The Mechanic; r. Simon West), Elitní zabijáci (2011, 
Killer Elite; r. Gary McKendry), Sherlock Holmes: Hra stínů (2011, Sherlock Holmes: A Game 
of Shadows; r. Guy Ritchie; + spol. II. režie), Safe (2011; r. Boaz Yakin; + II. režie – V), 
Hunger Games (2012, The Hunger Games; r. Gary Ross; + spol. II. režie), Expendables: 
Postradatelní 2 (2012, The Expendables 2; r. Simon West; + II. režie), Po zániku Země 
(2013, After Earth; r. M. Night Shyamalan; + II. režie), Man of Tai Chi (2013, Muž taiči; r. 
Keanu Reeves – V), RED 2 (2013, RED 2; r. Dean Parisot), Hunger Games: Vražedná pomsta 
(2013, The Hunger Games: Catching Fire; r. Francis Lawrence; + II. režie); (režie, není-li 
uvedeno jinak) Plán útěku (2013, Escape Plan; r. Mikael Håfström; spol. II. režie), akční 
thriller o zabijákovi, který má nevyřízené účty s newyorskou ruskou mafií, John Wick 
(2014, John Wick) s Keanuem Reevesem, Grimsby (2016, Grimsby; r. Louis Leterrier; II. 
režie), Captain America: Občanská válka (2016, Captain America: Civil War; r. Anthony 
Russo, Joe Russo; spol. II. režie), pokračování akčního thrilleru John Wick 2 (2017, John 
Wick: Chapter 2). -mim- 
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Jumanji: Vítejte v džungli! 
barevný, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: Jumanji: Welcome to the Jungle. Země původu: USA. Výrobce: Columbia 
Pictures, Matt Tolmach Productions, Radar Pictures, Seven Bucks Productions. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 21.12.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky 
(titulky – 2-D, 3-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 13.12.2019). Lokace: USA: Havaj -Honolulu, Hilo; Kalifornie - Santa 
Clarita. 
 
AUTOŘI: Režie: Jake Kasdan. Pomocná režie: Jack Gill (II. režie). Námět: Chris McKenna. 
Předloha: Chris van Allsburg (kniha Jumanji, 1981). Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers, 
Jeff Pinkner, Scott Rosenberg. Kamera: Gyula Pados. Druhá kamera: Josh Bleibtreu, Greg 
Baldi. Architekt: Owen Paterson. Návrhy kostýmů: Laura Jean Shannon /ž/. Masky: Toni G 
/ž/, Janine Rath /ž/ (účesy). Střih: Steve Edwards, Mark Helfrich. Zvuk: John Pritchett, Julian 
Slater (+ design zvuku), John Title (design zvuku). Výkonná produkce: Dany Garcia, David B. 
Householter, Jake Kasdan. Producent: Ted Field, Matt Tolmach, William Tietler, Mike Weber. 
Koproducent: Hiram Garcia, Melvin Mar. Vizuální efekty: Jerome Chen (supervize), MPC, 
Iloura, Ollin VFX, Rodeo FX. Zvláštní efekty: J.D. Schwalm (supervize), John Rosengrant 
(supervize bytostí). Hudba: Henry Jackman, Maverick Dugger (dodatečná hudba), Paul 
Mounsey (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: 
Manish Raval (hudební supervize), Tom Wolfe (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Gary Hymes (supervize). 
 
Hrají: Dwayne Johnson (dr. Smolder Bravestone), Kevin Hart (Moose Finbar), Jack Black 
(profesor Sheldon Oberon), Karen Gillan /ž/ (Ruby Roundhouse), Bobby Cannavale (Van 
Pelt), Nick Jonas (Alex), Alex Wolff (Spencer), Madison Iseman /ž/ (Bethany), Ser’Darius Blain 
(Anthony Fridge Johnson), Morgan Turner /ž/ (Martha), Rhys Darby (Nigel), Tim Matheson 
(Alex Vreeke). 
 
Dabing: Martin Zahálka (dr. Smolder Bravestone), Filip Švarc (Moose Finbar), Bohdan Tůma 
(profesor Sheldon Oberon), Adéla Pristášová (Ruby Roundhouse), Petr Gelnar (Van Pelt), Jiří 
Krejčí (Alex Vreeke), Oldřich Hajlich (Spencer), Zuzana Durdinová (Bethany), Radek Škvor 
(Anthony Fridge Johnson), Irena Máchová (Martha), Pavel Tesař (Nigel), Jiří Krejčí (Alex 
Vreeke). 
 
České titulky: Helena Šváchová (překlad), Lenka Pospíchalová (úprava) (Filmprint Digital).  
 
Překlad české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: Petr Sitár. Režie české verze: 
Petr Sitár (LS Productions dabing).  
 
Podle úspěšné knihy Jumanji spisovatele a kreslíře Chrise van Allsburga, nazvané stejně jako 
starodávná desková hra, o níž se v textu jedná, natočil režisér Joe Johnston stejnojmennou 
fantastickou dobrodružnou komedii (1995, Jumanji) s Robinem Williamsem. Ten ve hře jako 
Adam Parish uvízl na šestadvacet let, než ho zpočátku nic netušící hráči vysvobodili, a tak 
změnili nejen jeho budoucnost. Režisér Jake Kasdan nyní přichází s pokračováním Jumanji: 
Vítejte v džungli! – Čtveřice středoškoláků při úklidu školního sklepa objeví krabici s hrou 
Jumanji. Ze zvědavosti si vyberou postavy, jež v ní chtějí představovat. Ke svému zděšení se 
ocitnou v džungli. Z hubeného počítačového fandy Spencera je svalnatý holohlavý doktor 
Smolder Bravestone. Z vysportovaného drsňáckého Fridge droboučký slušňák Moose Finbar. 
Z krásky Bethany se stal obtloustlý vousatý profesor Sheldon Oberon, zatímco samotářská 
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Martha je pro změnu drsnou bojovnicí. Všichni získají zvláštní schopnosti, které se učí 
používat. Záhy pochopí, že jim jde o život. Aby se vrátili do svého světa, musejí spojit síly, 
pomáhat jeden druhému, ubránit se pronásledovatelům v čele s lovcem Vanem Peltem a 
dokončit nedobrovolnou dobrodružnou pouť. - Jake Kasdan podle svých slov chtěl tímto 
filmem představit prostředí Jumanji a zároveň vzdát poctu Robinu Williamsovi (1951-2014). 
Zajímavé je, že tvůrce knižní předlohy Chris van Allsburg zpracoval obdobné téma v knize 
Zathura (2002), podle které byl natočen film Zathura: Vesmírné dobrodružství (2005, 
Zathura: A Space Adventure; r. Jon Favreau). 
 
JAKE KASDAN (vl. jm. Jacob Kasdan, nar. 28.10.1974, Detroit, Michigan) je synem známého 
filmového režiséra Lawrence Kasdana. Už na střední škole režíroval vlastní divadelní texty 
a praktické zkušenosti čerpal při natáčení filmů svého otce, v nichž také vytvářel drobné 
role. Nedokončil dvě vysoké školy (massachusettská Hampshire College a Kalifornská 
univerzita v Santa Cruz) a raději se věnoval psaní. Jako režisér debutoval detektivkou Efekt 
nula, ale po jejím diváckém nezdaru přešel do televize. Díky příteli Juddu Apatowovi 
režíroval pilotní díl a další čtyři epizody sitcomu Freaks and Geeks (1999-2000, Machři a 
šprti; + spol. prod. – TV) a podílel se na režii dalších komediálních seriálů Grosse Pointe, 
Undeclared (Kolej, základ života – TV) a Cracking Up (Smíchy bez sebe). Se střídavými 
úspěchy se věnoval veselohernímu žánru v televizi i ve filmu. Za titulní píseň ze snímku 
Neuvěřitelný život rockera Coxe byl nominován na Zlatý glóbus i na Cenu Grammy a za 
režii pilotního dílu populárního sitcomu New Girl (2011-1?, Nová holka; + spol. prod. – TV) 
dostal nominaci na Cenu Emmy. Režíroval také epizody seriálů Californication (uveden v 
TV), Ben and Kate (Ben a Kate; + spol. prod. – TV), Fresh Off the Boat (Huangovi v Americe; 
+ spol. prod. – TV), Weird Loners (Podivínští samotáři) a The Grinder (Bourák). Z jeho 
filmové tvorby měla největší ohlas fantasy Jumanji: Vítejte v džungli! Mladší bratr Jon 
Kasdan (nar. 1979) se uplatnil jako scenárista, režisér a herec. – Filmografie: (herec, není-li 
uvedeno jinak) The Big Chill (1983, Velké rozčarování; r. Lawrence Kasdan – V), Silverado 
(1985; r. Lawrence Kasdan – V), Náhodný turista (1988, The Accidental Tourist; r. Lawrence 
Kasdan), Shades of Ray (2008, Rayovy odstíny; r. Jaffar Mahmood; + spol. prod.), Friends 
with Kids (2012, Svobodní se závazky; r. Jennifer Westfeldtová; spol. prod. – V); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kriminální případ vydíraného podnikatele Zero Effect (1997, Efekt 
nula; + sc., spol. písně, spol. prod., hlas – V) s Billem Pullmanem a Benem Stillerem jako 
dvojicí soukromých detektivů, komedie o mladíkovi z dysfunkční rodiny, jenž se chce stát 
spisovatelem, Orange County (2002 – V) s Colinem Hanksem, neprodaný pilot podle jeho 
prvotiny Zero Effect (TV-2002, Efekt nula; + spol. sc., spol. prod.), satira na televizní byznys 
The TV Set (2006, Televizní hrátky; + sc., spol. prod. – TV) s Davidem Duchovnym v roli 
příliš ambiciózního scenáristy, parodie na hudební životopisy Walk Hard: The Dewey Cox 
Story (2007, Neuvěřitelný život rockera Coxe; + spol. sc., spol. písně, spol. prod. – V) s 
pozoruhodným výkonem Johna C. Reillyho v titulní úloze, neprodaný komediální pilot ze 
světa módy Spring/Fall (TV-2011, Jaro/Podzim), školní komedie Zkažená úča (2011, Bad 
Teacher; + spol. prod.) s Cameron Diazovou, veselohra o manželské dvojici, snažící se získat 
zpět ztracenou intimní nahrávku, Sex Tape (2014, Sex Tape; + spol. prod.) s Cameron 
Diazovou a Jasonem Segelem, nové zpracování fantastické dobrodružné komedie Jumanji: 
Vítejte v džungli! (2017, Jumanji: Welcome to the Jungle; + spol. prod.) s Dwaynem 
Johnsonem. -mim- 
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Kinders 
barevný, hudební dokument, přístupný, 1:2,35, 2–D, BRD-K, DVD-K, MP4, Dolby SR, dlouhý 
– 95 min. 
 
Původní název: Kinders. Země původu: Rakousko. Výrobce: Golden Girls Filmproduktion, 
Servus TV (koprodukce), Österreichisches Filminstitut (podpora), FISA (podpora), Erste 
Stiftung (podpora), Hilti Foundation (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.4.2017. 
Mluveno: německy, bosensky, anglicky, turecky (titulky). – Film bratří Riahiů. 
 
Distribuce: Artcam (do 2.10.2023). Lokace: Rakousko: Vídeň. Turecko: Istanbul. Bosna a 
Hercegovina: Svojat, Srebrenica.  
 
AUTOŘI: Režie: Riahi Brothers (Arash T. Riahi, Arman T. Riahi). Scénář: Riahi Brothers. 
Dramaturgie: Michael Suber. Kamera: Mario Minichmayet, Riahi Brothers, Klemens Hufnagl 
(dodatečné záběry), Matthias Smycka (dodatečné záběry), Dominik Spritzendorfer 
(dodatečné záběry), Lukas Gnaiger (dodatečné záběry), David Wagner (dodatečné záběry), 
Georg Geutebrück (dodatečné záběry). Střih: David Arno Schwaiger. Zvuk: Claus Benischke, 
Hjalti Bager-Jonathansson, Gregor Rasek, Atanas Tcholakov (design zvuku). Výkonná 
produkce: Raphael Barth, Arash T. Riahi. Producent: Arash T. Riahi, Karin C. Berger /ž/. 
Hudba: Karwan Marouf. Použitá hudba: různé skladby a písně (interpret orchestr a sbor 
Superar).  
 
České titulky: Tomáš Pivoda (AZ Translation). 
 
Účinkují: Zarina Alizada /ž/, Melisa Antic /ž/, Gerda Auferhauser /ž/, Beyza Ayan, Enri Beran, 
Teresa Milana Brandis /ž/, Bruno Campo, Iris Alexia Chibac /ž/, Pavao Colic, Hanife Elalmis, 
Jessica Ferenzciova /ž/, Stefan Foidl, pan Geringer, Wilhelm Gong, Amraa Green /ž/, Ariunaa 
Green /ž/, Gülüzar Güven, Susanne Harringer /ž/, Nandu Hauswald, Anne Hauswald /ž/, Taib 
Selimović, Denise Lachmayer /ž/, Denizcan Toprak a další. 
 
Ceny: Festival rakouského filmu Diagonale 2016: Cena diváků. 
 
Po snímku Everyday Rebellion (2013, Každodenní vzpoura) o vlivu rapidně se rozvíjejících 
médií a technologií na formy novodobých protestů, jenž byl uveden na festivalu Jeden svět 
2014, sledují bratři íránského původu, žijící v Rakousku, Arash a Arman T. Riahiové ve svém 
druhém celovečerním dokumentu Kinders (česky Děti) časosběrnou metodou několik dětí a 
teenagerů z rozmanitých rodinných a kulturních zázemí, zapojených do hudebně 
vzdělávacího programu Superar. Cílem projektu, na němž se podílí rakouská Charita, 
Vídeňský koncertní dům a Vídeňský chlapecký sbor je rozvíjení kreativního potenciálu 
sociálně slabých talentovaných žáků z různých škol a zařízení. Společně s dalšími evropskými 
hudebními iniciativami Superar organizuje také letní tábory, aby se děti odlišných národností 
naučily překonávat kulturní a jazykové rozdíly. – Protagonisté Denizsan, Ariunaa, Amraa, 
Nandu, Denise, Taib a Zarina vyprávějí o svých pocitech, situacích a starostech (ztráta či 
nezájem rodičů, rozvrácená rodina, život v dětském domově, neuspokojivá ekonomická 
situace, těžkosti s národnostní odlišností, poválečné problémy, vážná nemoc, politická 
situace) či se baví v soukromí o přítomnosti a o plánech do budoucnosti. Když se adaptují v 
hudbou stmeleném kolektivu (např. na vokálním táboře Učení utváří školu v Dolním 
Rakousku), postupně ztrácejí zábrany. Hudba a prožívané emoce je mění; děti se osmělují, 
získávají zkušenosti a motivaci, učí se pospolitosti. Velkou část snímku tvoří nácvik zpěvu a 
hry na smyčcové nástroje během hudební výchovy v jednotlivých zařízeních za přítomnosti 
obětavých lektorů. - Dílnu klasické hudby provozuje Superar kromě Rakouska také na 
Bosporské univerzitě v Istanbulu a v bosenské Srebrenici, kam z Rakouska vycestují někteří 
členové sboru. Film vrcholí vystoupením velkého smyčcového orchestru a sboru ve 
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Vídeňském koncertním domě. V závěru tvůrci v titulcích uvádějí, jakým směrem se ubírají 
životy protagonistů po skončení natáčení. – Dokument, snímaný z velké části v pečlivě 
komponovaných statických záběrech, působí jako stylisticky uhlazenější variace česko-
slovenského filmu O čo ide Idě (2016; r. Tomáš Kudrna), který rovněž sleduje děti z 
neutěšených rodinných poměrů, jež pomocí hudby hledají svůj „hlas“ a zpracovávají složité 
emoce.  –mrš- 
 
ARASH T. RIAHI (nar. 22.8.1972, Írán) uprchl v roce 1982 s rodiči a s mladším bratrem, 
pozdějším filmařem Armanem T. Riahim (nar. 1981), z politických důvodů do Rakouska. 
Vyrůstal ve Vídni a pokoušel se o vlastní filmovou tvorbu. Po reálném gymnáziu studoval 
film a umění. V letech 1995–2002 natáčel pro rakouskou televizi ORF dokumenty, 
videoklipy a reklamy. Současně se věnoval videoartu a experimentálnímu filmu. S několika 
kolegy založil roku 1998 produkční společnost Golden Girls Filmproduktion. Nadále 
realizuje dokumentární a krátké snímky, reklamy, videoklipy, televizní projekty a pořady, 
mj. i sérii Momentum: What Drives You (Momentum: Co tě pohání). Působí též jako 
producent, scenárista a příležitostně i jako střihač, kameraman, zvukař, herec či účinkující. 
Jeho snímky byly oceněny na některých zahraničních festivalech (například Chicago, 
Lipsko, Montreal, Curych a další). Spolupracuje rovněž se svým bratrem; často pod jménem 
Riahi Brothers. – Filmografie: (výběrová; režie, scénář nebo spolupráce na něm, produkce, 
není–li uvedeno jinak) Die Souvenirs des Herrn X (2004, Suvenýry pánů X), Exile Family 
Movie (2006; + kam., zvuk, střih, účinkující), Na chvíli svobodní (2008, Ein Augenblick 
Freiheit), Nerven Bruch Zusammen (2012, Ne všechno dopadne dobře; + kam.), This 
Human World (2012, Tento lidský svět; spol. r. Arman T. Riahi; + kam.), Everyday Rebellion 
(2013, Každodenní vzpoura; spol. r. Arman T. Riahi; + nám., kam.), That Has Been 
Bothering Me the Whole Time (2013, Pořád mě to tíží; + nám., kam., střih), Kinders (2016; 
spol. r. Arman T. Riahi; + kam., prod.). –jl– 
 
ARMAN T. RIAHI (nar. 1981, Írán) uprchl v roce 1982 s rodiči a se starším bratrem, 
pozdějším režisérem Arashem T. Riahim (nar. 1972), z politických důvodů do Rakouska. 
Vyrůstal ve Vídni, kde jako student natočil několik krátkých filmů. Roku 2004 absolvoval 
mediální technologie na Odborné vysoké škole v St. Pöltenu a absolvoval jeden semestr 
stáže obrazového grafika a designéra v Londýně. Od roku 2005 působí jako režisér, 
scenárista a dokumentarista na volné noze. Pracuje též jako kameraman, střihač, zvukař, 
herec a producent. Tvoří rovněž pro televizi, mj. série Momentum: What Drives You 
(Momentum: Co tě pohání), Africa Race: Zwei Brüder zwischen Paris und Dakar (Africký 
závod: Dva bratři mezi Paříží a Dakarem), Bergwelten (Horské světy). Některé jeho snímky 
získaly ocenění na zahraničních festivalech (například Bejrút nebo Nashville). Spolupracuje 
rovněž se svým bratrem; často pod jménem Riahi Brothers. – Filmografie: (výběrová; režie 
a scénář nebo spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) Elektronikschrott (2005, 
Elektronický odpad; + prod.), Exile Family Movie (2006; r. Arash T. Riahi; kam., zvuk), 
Schwarzkopf (2011; + kam., prod.), This Human World (2012, Tento lidský svět; spol. r. 
Arash T. Riahi; + kam.), Everyday Rebellion (2013, Každodenní vzpoura; spol. r. Arash T. 
Riahi; + spol. kam.), Kinders (2016; spol. r. Arash T. Riahi; + kam.), Die Migrantigen (2017, 
Migranti; + střih).  –jl– 
  



108 
 

Kingsman: Zlatý kruh 
barevný, akční, špionážní, komiksový, komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,3, 2–D, IMAX 
2-D, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 141 min. 
 
Původní název: Kingsman: The Golden Circle. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: 
Cloudy, Twentieth Century Fox (zadavatel), Marv (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 21.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 21.3.2019). Lokace: Velká Británie: Anglie - Camberley. Itálie: Valle 
d’Aosta – Courmayeur. 
 
AUTOŘI: Režie: Matthew Vaughn. Pomocná režie: Bradley James Allan (II. režie). Předloha: 
Mark Millar, Dave Gibbons (komiks The Secret Service, 2012, Tajná služba). Scénář: Jane 
Goldman /ž/, Matthew Vaughn. Kamera: George Richmond. Druhá kamera: Tom Wooster. 
Architekt: Darren Gilford. Návrhy kostýmů: Arianne Phillips /ž/. Masky: Amanda Knight /ž/ 
(návrhy masek), Lisa Tomblin /ž/ (návrhy účesů). Střih: Eddie Hamilton. Zvuk: John Hayes, 
Matthew Collinge (design zvuku), Rob Prynne (design zvuku). Výkonná produkce: Mark 
Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Schiffer /ž/, Pierre LaGrange. Producent: 
Matthew Vaughn, David Reid, Adam Bohling. Vizuální efekty: Angus Bickerton (supervize), 
Sony Pictures Imageworks, Framestore, BUF, MPC, Milk VFX, The Senate VFX, Blind Ltd. 
Zvláštní efekty: Steven Warner (supervize). Hudba: Henry Jackman, Matthew Margeson, 
Alex Belcher (dodatečná hudba), Jason Soudah (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Ian Neil (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Bradley James Allan, Guillermo Grispo (souboje). 
 
Hrají: Colin Firth (Harry Hart/Galahad), Julianne Moore /ž/ (Poppy), Taron Egerton 
(Eggsy/Galahad), Mark Strong (Merlin), Halle Berry /ž/ (Ginger), Pedro Pascal (Whiskey), 
Elton John (Elton John), Channing Tatum (Tequila), Jeff Bridges (Champagne), Michael 
Gambon (Artuš), Edward Holcroft (Charlie), Bruce Greenwood (prezident USA), Emily Watson 
/ž/ (poradkyně Foxová), Poppy Delevingne /ž/ (Clara), Hanna Alström /ž/ (princezna Tilde), 
Calvin Demba (Brandon), Thomas Turgoose (Liam), Tobi Bakare (Jamal), Tom Benedict Knight 
(Angel), Sophie Cookson /ž/ (Roxy), Björn Granath (švédský král), Lena Endre /ž/ (švédská 
královna). 
 
České titulky: František Fuka. 
 
V roce 2015 natočil Matthew Vaughn podle komiksové předlohy úspěšnou akční komedii 
Kingsman: Tajná služba (Kingsman: The Secret Service) o prestižní, dokonale utajené 
nevládní špionážní organizaci Kingsman, maskované jako prvotřídní krejčovský salon, jejímž 
cílem je zachování míru na Zemi. Ta se nyní dočkala, opět pod taktovkou scenáristy, režiséra 
a producenta Matthewa Vaughna pokračování. Snímek Kingsman: Zlatý kruh navazuje na 
události jedničky. – Agent Kingsmanů Eggsy zdědil po svém zastřeleném mentoru Galahadovi 
jméno i dům a miluje švédskou princeznu Tilde. Na ulici ho přepadne neúspěšný kandidát na 
Kingsmana Charlie, který při rvačce „přijde“ o svou robotickou ruku. Ta nahackuje kontakt na 
všechny Kingsmany. Agenti jsou pak ve stejnou chvíli zabiti řízenými střelami. Zbude jen 
Eggsy a koordinátor Merlin. Za likvidací je psychopatická a sociopatická šéfka monopolního 
drogového kartelu Poppy, žijící ve střeženém sídle kdesi v Kambodži. Život jí zpestřuje Elton 
John, kterého unesla. Její agenti se poznají podle kosmetického tetování, zlatého kroužku. – 
Eggsy s Merlinem se spojí s americkou soukromou špionážní organizaci Statesman, 
maskovanou jako stejnojmenná palírna whiskey. Její agenti mají „alkoholická“ krycí jména a 
zachránili Harryho, který však přišel o oko a o paměť. - Poppy v televizním přenosu oznámí, 
že uživatele drog infikovala. Nemoc začne jako modrá vyrážka a končí smrtí. Má ji Statesman 
Tequila, Tilde i Charlieho přítelkyně Clara. Poppy požaduje po americkém prezidentovi 
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legalizaci drog. Pak vyšle do světa drony s protijedem. Vychytralý státník v tom však vidí 
příležitost jak se zbavit feťáků. Nechá nakažené internovat pod falešnou záminkou, že se 
dočkají záchrany. Harrymu se vrátí paměť. Vydá se s Merlinem, Eggsym a Whiskeym do akce. 
Musejí získat protijed. V horském středisku v Itálii, kde se Charlie sejde s Clarou a kde se 
látka vyrábí, to nevyjde, a tak vyrazí k Poppy. Poté, co se Merlin obětuje, Elton John prokáže 
odvahu, zrádný Whiskey, který nesnáší feťáky, najde smrt v mlýnku na maso a Eggsy 
přemůže Charlieho, prozradí umírající Poppy kód a spásné drony vyrazí do světa. Prezident je 
odvolán. Eggsy se ožení s Tilde. Kingsman a Statesman se shodnou na fúzi. – Kingsman: Zlatý 
kruh vychází z bondovek, z kontrastu mezi britskými tradicemi, humorem a upjatostí a 
americkým okázalým chlapáctvím. –kat-  
 
MATTHEW VAUGHN (vl. jm. Matthew Allard Robert Vaughn, nar. 7.3.1971, Paddington, 
Londýn) je potomkem dcery realitního magnáta Kathy Ceatonové, která se domnívala, že 
jeho otcem je známý americký herec Robert Vaughn, s nímž v té době žila. Pozdější testy 
však prokázaly, že jeho biologickým otcem byl anglický aristokrat George de Vere 
Drummond (kmotřenec krále Jiřího VI.), jehož jméno přijal v občanském životě (Matthew 
de Vere Drummond). Po maturitě na internátní škole Stowe School v anglickém 
Buckinghamu strávil Vaughn rok cestováním a nějaký čas působil v Los Angeles jako 
asistent režie. Po návratu do Anglie studoval antropologii a starověkou historii na 
londýnské University College, ale školu opustil a pokoušel se uplatnit jako producent. 
Prosadil se spoluprací s režisérem Guyem Ritchiem, zejména na jeho prvotině Sbal prachy 
a vypadni (nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film). Jako výkonný producent je 
podepsán i pod odvozeným TV seriálem Lock, Stock (2000) a pod dvěma reality show Make 
My Day (2003, Den na přání) a Swag (2003-2004, Kořist). Jako režisér navázal na své 
producentské počiny s Guyem Ritchiem a debutoval gangsterskou komedií Po krk v extázi 
(nominace na Cenu BAFTA pro nového tvůrce). Oceněn byl také za komiksový snímek Kick-
Ass (nominace na Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář a za režii), ale největší 
divácký ohlas mu přinesl jeden z dílů populární série X-Men: První třída. Často 
spolupracuje se scenáristkou Jane Goldmanovou. V květnu 2002 se oženil se známou 
modelkou Claudií Schifferovou (nar. 1970), s níž vychovává syna a dvě dcery. – Filmografie: 
(produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) The Innocent Sleep (1995, Nevinný spánek; 
r. Scott Michell – TV), Sbal prachy a vypadni (1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels; r. 
Guy Ritchie; + herec), podfu(c)k (2000, Snatch; r. Guy Ritchie), Mean Machine (2001, Fotbal 
za mřížemi; r. Barry Skolnick – V), Swept Away (2002, Trosečníci; r. Guy Ritchie – V), Harry 
Brown (2009; r. Daniel Barber – V), Dluh (2010, The Debt; r. John Madden; + spol. sc.), Kick-
Ass 2 (2013, Kick-Ass 2; r. Jeff Wadlow), X-Men: Budoucí minulost (2014, X-Men: Days of 
Future Past; r. Bryan Singer; spol. nám.), Fantastická čtyřka (2015, Fantastic Four; r. Josh 
Trank), Orel Eddie (2016, Eddie the Eagle; r. Dexter Fletcher); (režie, není-li uvedeno jinak) 
příběh drogového obchodníka Po krk v extázi (2004, Layer Cake; + spol. prod.) s Danielem 
Craigem, pohádková fantasy podle úspěšné knihy Neila Gaimona Hvězdný prach (2007, 
Stardust; + spol. sc., spol. prod.) s Claire Danesovou, akční komiksový snímek Kick-Ass 
(2009, Kick-Ass; + spol. sc., spol. prod.) s Aaronem Johnsonem v úloze titulního adepta 
superhrdinského řemesla, prequel úspěšné série X-Men: První třída (2011, X-Men: First 
Class; + spol. sc.) s Jamesem McAvoyem a Michaelem Fassbenderem, dobrodružná akční 
komedie Kingsman: Tajná služba (2015, Kingsman: The Secret Service; + spol. sc., spol. 
prod.) s Taronem Egertonem a Colinem Firthem a její pokračování Kingsman: Zlatý kruh 
(2017, Kingsman: The Golden Circle; + spol. sc., spol. prod.).  -mim- 
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KISS Rocks Vegas 
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: (původní jednodenní uvedení v ČR) 25.10.2016; 
(obnovená premiéra) 9.11.2017. Mluveno: anglicky. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment, Beverly Matous Distribution (původní uvedení 
25.10.2016), Pannonia Entertainment (do 31.12.2017). 
 
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.  
 
Záznam vystoupení legendární americké hardrockové skupiny Kiss v Hard Rock Hotel and 
Casino v nevadském Las Vegas ve dnech 5. až 23. listopadu 2014, pojmenovaný v originále 
podle názvu turné ke 40. výročí vzniku kapely Kiss Rocks Vegas byl ve světě promítán v jediný 
den 25. května 2016 a u nás byl ve více než ve stovce kin původně k vidění jen 25. října 2016 
pod názvem KISS. Kromě zachycení atmosféry samotného vystoupení včetně častých záběrů 
do publika, přináší TV snímek Devina Dehavena též pohledy ze zákulisí. – Pod původním 
názvem KISS Rocks Vegas byl titul uveden v listopadu až prosinci 2017 v českých kinech 
společností Pannonia Entertainment. 
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Klient 
barevný, psychologický, přístupný, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 124 min. 
 
Původní název: Forushande. The Salesman (mezinárodní název). Země původu: Francie, 
Írán. Výrobce: Memento Films Production, Asghar Farhadi Production, Arte France Cinéma 
(koprodukce), Memento Films Distribution (spolupráce), Doha Film Institute (spolupráce), 
Arte France (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.5.2017. Mluveno: persky 
(titulky). – Provokující, napínavý a prozíravý naturalistický snímek oceňovaného režiséra 
mistrně nahlíží do rozbouřených srdcí a duší hlavních postav. 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Írán: Teherán. 
 
AUTOŘI: Režie: Asghar Farhadi [Farhádí]. Scénář: Asghar Farhadi. Kamera: Hossein Jafarian. 
Architekt: Keyvan Moghadam. Návrhy kostýmů: Sara Samiee /ž/. Masky: Mehrdad Mirkiani. 
Střih: Hayedeh Safiyari. Zvuk: Mohamad Reza Delpak, Yadollah Najafi, Hossein Bashash. 
Producent: Alexandre Mallt-Guy, Asghar Farhadi. Koproducent: Olivier Père. Vizuální efekty: 
Javad Matoori. Hudba: Sattar Oraki. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Poznámka: Výňatky ze hry Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího.  
 
Hrají: Shahab Hosseini [Šaháb Hosejní] (Emád Etesámí), Taraneh Alidoosti [Tarané Alídaostí] 
/ž/ (Ráná), Babak Karimi (Bábak), Farid Sajjadihosseini (klient), Mina Sadati /ž/ (Sanam), 
Mehdi Kooshki /ž/ (Sijávaš), Shirin Aghakashi /ž/ (Esmat), Sahra Asadollahe /ž/ (Mojgan), 
Maral Bani Adam /ž/ (Kati), Emad Emami (Alí), Mojtaba Pirzadeh (Madžíd), Sam Valipour 
(Sadrá).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Cena za mužský herecký výkon (Shahab Hosseini), Cena za scénář 
(Asghar Farhadi). MFF v Chicagu 2016: Zvláštní cena poroty Stříbrný Hugo. Oscar: nejlepší 
cizojazyčný film. Cena NBR: nejlepší cizojazyčný film. - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší 
cizojazyčný film. 
 
Nejuznávanější současný íránský filmař Asghar Farhadi opakuje ve svém dalším oceňovaném 
snímku Klient formuli, s níž uspěl již v dramatu Rozchod Nadera a Simin (2011, Jodaeiye 
Nader az Simin), vyznamenaném na řadě festivalů a akcí. Opět se zabývá krizí teheránského 
manželského páru ze střední vrstvy, v níž se odrážejí závažné morální problémy. Znovu se 
opírá o realistické snímání všednodenních událostí s citem pro prostředí i pro charaktery 
postav. Tentokrát příběh rámuje výňatky ze hry Arthura Millera, v níž jeho protagonisté 
vystupují. – Manželé Emád a Ráná Etesámíovi se musejí v noci urychleně evakuovat z 
činžáku, jemuž hrozí zřícení. Oba hrají hlavní role v nové inscenaci hry Arthura Millera Smrt 
obchodního cestujícího. Emád zároveň učí na střední škole. Kolega z divadla Bábak jim 
nabídne svůj byt, v němž ještě zůstaly nějaké věci po dřívější nájemnici. Žena po telefonu 
tvrdí, že si je odveze, až najde nové bydlení. Ráná v novém bytě po zazvonění otevře vstupní 
dveře v domnění, že se vrací Emád. Ten pak najde na schodech i v bytě krev a zjistí, že 
manželka je v nemocnici. Kdosi ji v bytě přepadl a zachránili ji vstřícní sousedé. Zraněná žena 
po návratu domů odmítne jít na policii. Zároveň se tam bojí. Emád najde v bytě mobil, nějaké 
peníze a klíčky od dodávky, stojící před domem. Dozví se, že Bábakova nájemnice byla 
lehčích mravů, a vyčte kamarádovi, že je na to neupozornil. Domnívá se, že manželku napadl 
její klient, možná i na její popud. Mezi manžely narůstá napětí. Zároveň večer probíhají 
divadelní představení. Jednou je dodávka pryč. Emád zjistí, že patří majiteli pekařství a 
podezírá jeho syna Madžída. Přiměje ho, aby mu odvezl nějaké věci z evakuovaného bytu. 
Jenže místo něj přijede mladíkův nastávající tchán, starší muž, trpící srdeční slabostí. Emád 
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posléze vydedukuje, že manželku napadl právě on. Muž přizná, že byl klientem nájemnice, a 
později i to, že Ráná napadl ve sprše. Ona se pak zranila o rozbité sklo a on (rovněž lehce 
zraněný) utekl. Emád ho zavře do komory. Po představení se vrátí s Ráná do bytu. Trvá na 
tom, aby se muž přiznal před svou rodinou. Ten před nimi zkolabuje. Oni ho zachraňují a 
zavolají Madžídovi. Mladík dorazí i s nastávající tchyní a její dcerou. Ráná prosí manžela, aby 
se nemstil a aby rodině nic neříkal. Ten nakonec v ústraní vrátí mužovi jeho věci včetně 
peněz a vrazí mu facku. Odcházející klient na schodech znovu zkolabuje. Manželé pozorují, 
jak ho jeho blízcí zoufale oživují. Přijíždí sanitka. – Ráná odejde sama, Emád jde později za ní. 
V divadle při přípravě na další představení manželé mlčí... – Snímek, jejž ozvláštňují výňatky z 
inscenace, je postaven zejména na vynikajících hereckých výkonech. Původní název, jenž 
znamená Obchodník (klient totiž podomně prodává v ulicích šatstvo), koresponduje s titulem 
Millerovy hry.  -tbk-  
 
ASGHAR FARHADI [FARHÁDÍ] (nar. 1.1.1972, Chomejníšár, provincie Isfahán, Írán) začínal 
od roku 1986 v isfahánské pobočce Sdružení mladého íránského filmu, kde natáčel krátké 
snímky na formáty Super 8 a 16mm. Absolvoval obor divadelní režie na Teheránské 
univerzitě (1998) a o několik let později na Tarbiat Modarres University. Při studiích 
režíroval TV seriály a psal rozhlasové hry. Již slibným celovečerním debutem Tanec v 
prachu a následně i dalšími čtyřmi snímky rozšířil Farhadi řady íránských filmařů, jejichž 
díla jsou od začátku 90. let oceňována na mezinárodních fórech. Nejprestižnějšími 
trofejemi byly ověnčeny zejména jeho tituly Tanec v prachu (Cena pro nejlepšího herce 
Stříbrný sv. Jiří na MFF v Moskvě 2003), Ve středu bude ohňostroj (Zlatý Hugo na MFF v 
Chicagu 2006), O Elly (Stříbrný medvěd za režii na MFF v Berlíně 2009), Rozchod Nadera a 
Simin (Zlatý medvěd, Stříbrný medvěd pro herce a herečku a Cena ekumenické poroty na 
MFF v Berlíně 2011, Oscar, Zlatý glóbus, César, ISA Award, Cena NBR, Cena NYFCC, Cena 
NSFC, Britská nezávislá filmová cena a nominace na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný 
film, nominace na Oscara za scénář), Minulost (Cena ekumenické poroty na MFF v Cannes, 
Cena NBR a nominace na Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film, nominace na Césara za 
nejlepší film, režii a scénář) a Klient (Oscar, Cena NBR a nominace na Zlatý glóbus za 
cizojazyčný film, Cena za scénář na MFF v Cannes 2016, Zvláštní cena poroty Stříbrný Hugo 
na MFF v Chicagu 2016). Předností jeho tvorby jsou detailní psychologická kresba, přesná 
sociální analýza a zkoumání morálních dilemat. Filmové režii se věnuje i jeho manželka 
Parisa Bakhtavarová (nar. 1972), s níž má dvě dcery; jedna z nich, Sarina Farhadiová (nar. 
1998), se mj. objevila v dívčí roli v Rozchodu Nadera a Simin. – Filmografie: (režie a scénář 
či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Janali (1988), Radio (1989), Donyaye 
divarha (1990, Svět zdí), Majerahaye filmsaz (1991, Dobrodružství pana filmaře), kr. dok. 
Cheshm-ha (1992, Oči), kr. f. Sim (1998, Drát), Ertefae past (2002, Nízké výšiny; r. Ebrahim 
Hatamikia; spol. sc.), drama muže, který uteče do nitra pouště, Rags dar ghobar (2003, 
Tanec v prachu; + kostýmy), komorní drama mladistvého vraha, čekajícího na popravu, 
Shahr-e-ziba (2004, Krásné město), intimní příběh mladé služky, která u zaměstnavatelů 
poprvé nahlédne do světa erotických vztahů, Chaharshanbe soori (2006, Ve středu bude 
ohňostroj), mysteriózní drama, v němž skupinka přátel řeší během výletu na základě 
záhadného zmizení jedné dívky otázky zodpovědnosti a viny, Darbareye Elly (2009, O Elly; 
+ výprava, kostýmy, prod.), drama dvou manželských párů z různých společenských vrstev 
Rozchod Nadera a Simin (2011, Jodaeiye Nader az Simin; + prod.), drama Íránce, který 
přijíždí do Paříže dořešit rozvod s francouzskou manželkou a přitom narazí na dřívější 
tajemství, Le passé (2013, Minulost), drama manželů ze střední vrstvy, kteří se ocitnou v 
krizi poté, co byla žena v bytě napadena neznámým mužem, Klient (2016, Forushande; + 
spol. prod.). -fik- 
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Kluci 
barevný, fantastický, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, 
BRD-K, Dolby Digital, dlouhý - 106 min. 
 
Původní název: Pojkarna. Země původu: Švédsko, Finsko. Výrobce: Götafilm, Film i Väst 
(koprodukce), Periferia Productions (koprodukce), Sveriges Television (koprodukce), Oy 
Yleisradio (koprodukce), Stiftelsen Svenska Filminstitutet (podpora), Finlands Filmstiftelse 
(podpora), Nordisk Film- & TV Fond (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 12.1.2017. 
Mluveno: švédsky (titulky). – V kůži těch druhých. 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Alexandra-Therese Keiningová. Předloha: Jessica Schiefauerová (kniha 
Pojkarna, 2011, česky Kluci). Scénář: Alexandra-Therese Keiningová. Kamera: Ragna 
Jormingová. Architekt: Kaisa Mäkinenová. Návrhy kostýmů: Sara Pertmannová. Masky: 
Jessica Simonssonová (návrhy masek a účesů). Střih: Malin Lindströmová. Zvuk: Pertti 
Venetjoki, Pietari Koskinen (design zvuku). Výkonná produkce: Christer Nilson. Producent: 
Helena Wirenhedová, Olle Wirenhed. Koproducent: Jessica Asková, Markku Flink, Hanne 
Palmquistová. Vizuální efekty: Daniel Nielsen, Filmgate. Zvláštní efekty: David Peter 
(koordinátor). Hudba: Sophia Erssonová. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Martin Zetterlund. 
 
Hrají: Tuva Jagellová (Kim), Emrik Öhlander (Kim), Louise Nyvallová (Momo), Alexander 
Gustavsson (Momo), Wilma Holménová (Bella), Vilgot Ostwald Vesterlund (Bella/Mackan), 
Mandus Berg (Tony), Adam Dahlgren (Höken), Filip Vester (Jesper), Josefin Neldénová 
(tělocvikářka), Lars Väringer (Sten), Anette Nääsová (Kimina matka), Olle Wirenhed (Bellin 
otec), Simon Settergren (pokladní), Malin Erikssonová (Tonyho dívka).  
 
České titulky: Zbyněk Černík (Filmprint Digital). 
 
Snímek švédské režisérky a scenáristky Alexandry-Therese Keiningové Kluci vznikl podle 
stejnojmenného bestselleru pro teenagery Jessicy Schiefauerové. Ve filmu s fantastickými 
prvky se původní jednoduchá linie o třech dívkách, které se díky tajemné rostlině mohou 
proměňovat v chlapce, postupně láme v drama sexuální identity s nečekanými 
konsekvencemi. Zatímco samotná proměna je ztvárněna poměrně věrohodně, kombinace 
realistického popisu s vizuálním ozvláštněním včetně občasných thrillerových prvků nepůsobí 
tak, jak by patrně měla. – Čtrnáctileté dívky Kim, Momo a Bella jsou ve škole šikanovány 
zejména kluky. Proto se zvláště Kim netají tím, že by chtěla být chlapcem. To se jí splní, když 
Bella vysadí ve skleníku tajemná semínka, z nichž přes noc vyroste zvláštní černá květina. 
Dívky se napijí šťávy z jejích bobulí a promění se v kluky. První noc si to docela užívají. Kim se 
v této podobě setká s problémovým mladíkem Tonym. Ten ji přitahuje stále více. Ráno se 
všechny vrátí do svých těl. Když se promění podruhé, nechá Kim své „kamarády“ být a Tony ji 
přiměje ke krádeži. Momo, která Kim miluje, i Bella chtějí převtělování nechat (květina 
ostatně stále více uvadá), ale Kim se znovu napije. Je zamilovaná/zamilovaný do Tonyho. 
Dokonce se s ním políbí, ale mladík pak nového přítele zavrhne a vrátí se ke své dívce. 
Nešťastná Kim se svěří rovněž nešťastné Momo, že její pravá identita je mužská a navíc 
homosexuální (zoufalá kamarádka ji ani jako kluka nepřitahuje). Tony chlapce Kima 
definitivně odmítne a navíc zmlátí. Momo zapálí skleník. Bella je smutná. Dívka Kim se 
rozhodne utéct z domova. Nechá vzkaz matce a Momo a omluví se Belle. Pak zapálí Tonyho 
skrýš, odjede autem, v němž ji přítel učil jezdit a uvažuje o sebevraždě... -tbk- 
 
ALEXANDRA-THERESE KEININGOVÁ (nar. 16.12.1976, Lomma, Skåne, Švédsko) studovala 
film v Los Angeles a začínala jako nejmladší švédská režisérka snímkem Hot Dog. Mnohem 
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více na sebe ovšem upozornila lesbickým dramatem Líbej mě (uvedeným mj. na 
Febiofestu). Působila též jako castingová režisérka na TV seriálu Wallander (2009-2010 - 
TV). Vydala román pro mládež 14 (2014) a komiks Nour och den magiska drycken (Nour a 
kouzelný lektvar, 2015). – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) příběh 
milostného vztahu dvaadvacetileté dívky, přicházející z Malmö do Stockholmu za lepším 
životem, Hot Dog (2002; + spol. prod.), drama lesbického vztahu dvou mladých žen, které 
se mají stát nevlastními sestrami, Kyss mig (2011, Líbej mě), kr. f. Elegia (2011; + kam., 
prod.), psychologický příběh s fantastickými prvky o třech dívkách, které se díky kouzelné 
květině proměňují v chlapce, Kluci (2015, Pojkarna). -tbk- 
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Kong: Ostrov lebek 
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 
3-D, zvuk – 5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: Kong: Skull Island. Země původu: USA, Čína. Výrobce: Legendary Pictures, 
Warner Bros. (zadavatel), Legendary Pictures (zadavatel), Tencent Pictures (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 9.3.2017. Mluveno: anglicky, vietnamsky (titulky). – Všichni 
vítají krále. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Vietnam: Quang Ninh; USA: Havaj – Oahu; 
Kalifornie – Los Angeles. Austrálie: Queensland - Moreton Bay, Gold Coast, Mount 
Tamborine.  
 
AUTOŘI: Režie: Jordan Vogt-Roberts. Pomocná režie: Spiro Razatos (II. režie), Stephen 
Rosenbaum (II. režie). Námět: John Gatins. Scénář: Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek 
Connolly. Kamera: Larry Fong. Druhá kamera: James Haitkin. Architekt: Stefan Dechant. 
Návrhy kostýmů: Mary E. Vogt /ž/. Masky: Bill Corso, Miia Kovero /ž/ (účesy), Jason Baird 
(supervize zvláštních maskérských efektů). Střih: Richard Pearson. Zvuk: Guntis Sics. 
Výkonná produkce: Eric McLeod, Edward Cheng. Producent: Jon Jashni, Alex Garcia, Thomas 
Tull, Mary Parent /ž/. Koproducent: Jen Conroy /ž/, Tom Peitzman. Vizuální efekty: Stephen 
Rosenbaum (supervize), Jeff White (supervize), Industrial Light & Magic, Hybride, Shade VFX. 
Zvláštní efekty: Bruce Bright (supervize Austrálie), Mike Meinardus (koordinátor). Hudba: 
Henry Jackman, Alex Belcher (dodatečná hudba), Stephen Hilton (dodatečná hudba), 
Francesco Lupica (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Peter Afterman (hudební supervize), Margaret Yen /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: George Cottle, Ilram Choi (souboje). 
 
Hrají: Tom Hiddleston (James Conrad), Samuel L. Jackson (Preston Packard), John Goodman 
(Bill Randa), Brie Larson /ž/ (Mason Weaverová), John C. Reilly (Hank Marlow), Jing Tian 
(San), Toby Kebbell (Jack Chapman), John Ortiz (Victor Nieves), Corey Hawkins (Houston 
Brooks), Jason Mitchell (Mills), Shea Whigham (Cole), Thomas Mann (Slivko), Eugene 
Cordero (Reles), Richard Jenkins (senátor Willis).  
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott 
Benza, Mike Meinardus).  
 
Zatím poslední variaci na téma klasické filmové postavy, obřího lidoopa King Konga s názvem 
Kong: Ostrov lebek natočil málo známý americký režisér Jordan Vogt-Roberts jako výpravný 
akční dobrodružný spektákl, v němž ke King Kongovi přibyde značné kvantum dalších 
monster. – V roce 1973, když se Američané stáhli z Vietnamu, prosadí vědec Bill Randa 
expedici na neznámý tichomořský ostrov. K jejím členům patří stopař James Conrad a 
fotoreportérka Mason Weaverová, bezpečnost má na starosti plukovník Packard se svými 
muži. Na ostrově žije Kong, považující vstup lidí na své území za nebezpečí. Proto zlikviduje 
Packardovy helikoptéry i jeho vojáky. „Vetřelci“ se setkají s pilotem Marlowem, který zde žije 
už třicet let s místním kmenem. Podle něj udržuje Kong na ostrově rovnováhu, protože se 
dokáže postavit mnohem agresivnějším monstrům, jimž pilot říká lebkouni. Po mnoha bojích 
se z ostrova dostanou Marlow, Conrad a Mason, jíž Kong zachránil život. Oba mladí lidé 
začnou pracovat pro organizaci, zabývající se sledováním obřích monster.  
 
JORDAN VOGT-ROBERTS (vl. jm. Jordan Charles Vogt-Roberts, nar. 22.9.1984, Detroit, 
Michigan) vyrůstal v předměstském Royal Oak a vystudoval film na, Michigan chicagské 
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Columbia College. Založil webové stránky Blerds.com, pro něž natáčel ve spolupráci s 
chicagskou reklamní agenturou Tribal DDB skeče a scénky s různými komiky. Režíroval 
internetové komediální seriály Memoirs of a Manchild (2009, Paměti muže-dítěte; + spol. 
sc., spol. prod.), Single Dads (2009-10, Svobodní tátové) a Book Club (2009, Knižní klub; + 
spol. prod.), k němuž o tři roky později natočil v produkci Comedy Central další epizody. V 
té době už pracoval i pro další televizní stanice HBO, MTV a Adult Swim. S častým 
spolupracovníkem, komikem T.J. Millerem, měl výrobní společnost Miller Vote Roberts. 
Podílel se jako režisér na obdobných seriálech Funny or Die Presents… (2011, Funny or Die 
uvádí… – TV), Death Valley (2011, Údolí smrti), Mash Up (2012, Míchanice; + spol. nám., 
spol. prod.) a You’re the Worst (2014, Nejsem do tebe blázen – TV). Ve filmu se prosadil 
krátkou komedií Úspěšní alkoholici, uvedenou na FF Sundance a na dalších přehlídkách. 
Jeho celovečerní debut Králové léta byl uveden v soutěži FF Sundance (ještě pod názvem 
Toy’s House) a o rok později získal Zlatý střevíček na MFDF ve Zlíně. Vogt-Roberts byl 
pozván do Hollywoodu, kde natočil další variaci na téma oblíbeného obřího lidoopa Kong: 
Ostrov lebek, odehrávající se na sklonku vietnamské války a plnou odkazů na Coppolovu 
Apokalypsu i její předlohu. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. o dvojici, jíž 
pití komplikuje společenský, pracovní i milostný život, Successful Alcoholics (2010, Úspěšní 
alkoholici; + spol. nám., spol. prod.) s T.J. Millerem a Lizzy Caplanovou, komedie o třech 
dospívajících chlapcích, pokoušejících se o svobodný život v lesním úkrytu, The Kings of 
Summer (2013, Králové léta; + spol. prod.), filmový záznam divadelního vystoupení jeho 
častého herce Nick Offerman: American Ham (2014, Nick Offerman: Americká šmíra; + 
spol. prod.), neprodaný pilot o zbrojařské rodině Cocked (TV-2015, Nabito), dobrodružný 
snímek o výpravě na neprobádaný tichomořský ostrov Kong: Ostrov lebek (2017, Kong: 
Skull Island) s Timem Hiddlestonem, Samuelem L. Jacksonem a Brie Larsonovou. -
mim- 
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Král Artuš: Legenda o meči 
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby 5.1, 
dlouhý – 127 min. 
 
Původní název: King Arthur: Legend of the Sword. Země původu: Velká Británie, Austrálie, 
USA. Výrobce: Weed Road/Safehouse Pictures, Ritchie/Wigram, Warner Bros. (zadavatel), 
Village Roadshow Pictures (zadavatel – spolupráce), Ratpac-Dune Entertainment (zadavatel – 
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 11.5.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Zrozen být králem. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Velká Británie: Wales - Snowdonia, Gwynedd, 
Capel Curig, Conwy. 
 
AUTOŘI: Režie: Guy Ritchie. Námět: David Dobkin, Joby Harold. Scénář: Joby Harold, Guy 
Ritchie, Lionel Wigram. Kamera: John Mathieson. Druhá kamera: Alan Stewart. Architekt: 
Gemma Jackson /ž/. Návrhy kostýmů: Annie Symons /ž/. Masky: Christine Blundell /ž/ 
(návrhy masek, účesů). Střih: James Herbert. Zvuk: Simon Hayes, James Boyle (design). 
Výkonná produkce: David Dobkin, Bruce Berman, Steve Mnuchin. Producent: Akiva 
Goldsman, Joby Harold, Tory Tunnell, Steve Clark-Hall, Guy Ritchie, Lionel Wigram. Animace: 
Bernd Angerer. Vizuální efekty: Asregadoo Arundi (supervize), James D. Fleming (supervize), 
Method Studios, One of Us, Scanline VFX, Nvizible VFX, MPC, Stereo D, Framestore, Vitality 
Visual Effects, Legend 3D, Scanline VFX, Clear Angle Studio, Lipsync, Gener8. Zvláštní efekty: 
Mark Holt (supervize). Hudba: Daniel Pemberton, Vivita Zheng /ž/ (dodatečná hudba). 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Karen Elliott /ž/ (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Eunice Huthart /ž/, Mike Lambert (souboje). 
 
Hrají: Charlie Hunnam (Arthur), Astrid Bergès-Frisbey /ž/ (kouzelnice), Jude Law (Vortigern), 
Djimon Hounsou (Bedivere), Eric Bana (Uther), Aidan Gillen (Bill), Freddie Fox (Rubio), Craig 
McGinlay (Percival), Tom Wu (George), Kingsley Ben-Adir (Tyčka), Neil Maskell (Bourák), 
Annabelle Wallis /ž/ (Maggie), Poppy Delevingne /ž/ (Igraine), David Beckham (Trigger), 
(neuveden) Guy Ritchie (hospodský). 
 
České titulky: Petr Putna.  
 
Akční fantasy Král Artuš: Legenda o meči režiséra Guye Ritchieho je další z řady filmových 
variací pověstí o králi Artušovi. Prvky hrdinského eposu se střídají s rodinným dramatem, 
akčním filmem i příběhem o duševním dospívání a o převzetí zodpovědnosti nejen za svůj 
osud, ale i za úděl ostatních. – Král Uther zvítězí v bitvě nad černokněžníkem Mordredem 
díky svému meči Excaliburu, získanému od čaroděje Merlina. Po bitvě ho však i s manželkou 
zabije jeho ambiciózní bratr Vortigern. Jejich malý syn Artuš se zachrání v loďce. Vortigern 
získá království, ale ztratí legendární meč, který zaražený ve skále čeká na právoplatného 
dědice trůnu. Malého sirotka se ujmou nevěstky z města Londinia a on dospěje ve statného, 
v místním podsvětí poměrně vlivného muže. Krutovládce Vortigern mezitím zvětšuje svou 
magickou věž a obává se ztráty moci. Nutí proto všechny mladíky správného věku, aby se 
pokusili vytáhnout Excalibur ze skály. Artuš meč vytáhne a skončí v zajetí, odkud ho zachrání 
povstalci proti králi, mezi nimiž jsou i bývalí rytíři jeho otce, kouzelnice vyslaná Merlinem a 
přátelé z podsvětí. Artuš musí překonat mnohé zkoušky a naučit se ovládnout moc 
Excaliburu. Povstalcům se nepodaří zavraždit Vortigerna. Mnoho jich je zabito nebo zajato. 
Artuš chce nejprve boj vzdát, ale poté přijme svůj úděl a rozhodne se strýce porazit v bitvě. 
Ačkoliv Vortigern používá černou magii, Artuš ho pomocí Excaliburu porazí, zničí jeho 
magickou věž, stane se králem, shromáždí kolem sebe svou družinu a vypořádá se i s 
vikinskými bojovníky, s nimiž jeho zrádný předchůdce uzavíral dohody proti poddaným. – 
Snímek je typickým dílem Guye Ritchieho s množstvím dlouhých a efektních akčních 
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sekvencí, zpomalovaných záběrů, rychlého střihu a hudby kombinující moderní i historické 
prvky (což pomáhá udržovat rychlé tempo filmu). Jedná se o podobnou modernizaci příběhu, 
jakou jsou například Ritchieho adaptace Sherlocka Holmese (2009, Sherlock Holmes) a 
Sherlock Holmes: Hra stínů (2011, Sherlock Holmes: A Game of Shadows). Také zde jako v 
některých dalších filmech využívá motivů gangsterek, zejména v působivé střihové sekvenci 
znázorňující přerod Artuše z chlapce v muže. -miko-  
 
GUY RITCHIE (vl. jm. Guy Stuart Ritchie, nar. 10.9.1968, Hatfield, Hertfordshire) je synem 
reklamního pracovníka a modelky. Po jejich rozvodu vyrůstal s matkou, která se znovu 
provdala do aristokratické rodiny. Kvůli dyslexii vystřídal několik internátních škol a od 
patnácti let pracoval v několika zaměstnáních (zedník, barman apod.), než díky otcovým 
kontaktům mohl nastoupit do společnosti, vyrábějící reklamní snímky. Tam získal 
středoškolskou kvalifikaci (GCSE) v oboru filmu a po několika letech se dostal k režii spotů i 
videoklipů. Vydělané peníze investoval do výroby kriminálního filmu Kovový kufřík. Na 
jeho základě dostal díky Stingově manželce Trudii Stylerové a novopečenému 
producentovi Matthewu Vaughnovi prostředky na natočení celovečerního debutu se 
stejným námětem Sbal prachy a vypadni, který měl nejen mimořádný odborný ohlas (mj. 
Cena za režii na MFF v Tokiu, Cena londýnských filmových kritiků pro britský film a 
britského scenáristu roku, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film, nominace na 
Britskou nezávislou filmovou cenu pro nejlepší britský film, scenáristu i režiséra), ale také 
velký divácký úspěch v Británii i v zahraničí. Ritchie byl vyzdvihován především za oživení 
kriminálního žánru vynalézavou kombinací humoru a násilí a za cit pro jazyk nižších vrstev 
(z nichž ovšem navzdory svým častým tvrzením nepocházel). Ve spolupráci s Vaughnem 
natočil další černohumorný pohled na zločinecké podsvětí podfu(c)k, vykazující rovněž 
nadprůměrný komerční efekt, i když tentokrát spíš kvůli záštitě studia Columbia a 
prestižnímu hereckému obsazení než zásluhou vlastních kvalit. Na motivy filmu vznikl bez 
jeho přičinění stejnojmenný TV seriál (2017). Po nezdařeném remaku italského snímku Liny 
Wertmüllerové Trosečníci (pět Zlatých malin, včetně jedné pro nejhoršího režiséra), do 
nějž obsadil svou tehdejší manželku, zpěvačku Madonnu, jeho kariéra sice umělecky 
stagnovala, ale zručná realizace několika nákladných hollywoodských projektů ho zařadila 
mezi spolehlivé komerční tvůrce. Jako výkonný producent se podílel na TV seriálu Lock, 
Stock (2000; + spol. sc.), inspirovaném vlastní prvotinou, a jako režisér je podepsán na 
krátkém filmu Star (2001, Hvězda; + spol. sc.) z reklamní série pro automobilku BMW, 
nazvané The Hire (K pronajmutí). Po vztahu s Madonnou (2000-2008), s níž měl jednoho 
vlastního a jednoho adoptovaného syna, se v roce 2010 jeho partnerkou stala modelka 
Jacqui Ainsleyová, se kterou se v červenci 2015 oženil, když už byla matkou jeho tří dětí. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Hard Case (1995, Kovový kufřík; + sc.), 
kriminální komedie o mladících, kteří chtějí při pokeru oškubat zazobaného gangstera, ale 
jejich plán se zvrtne, Sbal prachy a vypadni (1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels; + 
sc., casting), v níž se objevili později známí herci Jason Flemyng, Jason Statham a Vinnie 
Jones, gangsterská komedie, točící se okolo ukradeného diamantu, podfu(c)k (2000, 
Snatch; + sc., herec) s Beniciem Del Torem, Dennisem Farinou a Bradem Pittem, komedie o 
nafoukané paničce a levicovém námořníkovi, kteří se ocitnou sami na opuštěném ostrově, 
Swept Away (2002, Trosečníci; + sc. – V), zmatený thriller o hazardním hráči propuštěném z 
vězení Revolver (2005; + spol. sc. – V) s Jasonem Stathamem, neprodaný pilot ke 
kriminálnímu seriálu Suspect (TV-2007, Podezřelý; + spol. prod.), další kriminální thriller z 
londýnského podsvětí RocknRolla (2008; + sc., spol. prod., herec – V) s Gerardem 
Butlerem, dvojice akčních snímků s postavou proslulého detektiva Sherlock Holmes (2009, 
Sherlock Holmes) a Sherlock Holmes: Hra stínů (2011, Sherlock Holmes: A Game of 
Shadows), oba s Robertem Downeym, Jr. a Judem Lawem v úloze dr. Watsona, 
dobrodružná akční retrokomedie podle stejnojmenného TV seriálu ze 60. let Krycí jméno 
U.N.C.L.E. (2015, The Man from U.N.C.L.E.; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.) s Henrym 
Cavillem, historický snímek Král Artuš: Legenda o meči (2017, King Arthur: Legend of the 
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Sword; + spol. sc., spol. prod.) s Charliem Hunnamem; (podíl na výkonné produkci) remake 
Aldrichova vězeňského snímku Nejtěžší yard pod titulem Mean Machine (2001, Fotbal za 
mřížemi; r. Barry Skolnick – V). -mim- 
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Král Belgičanů 
barevný, hořká komedie, road movie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 94 min. 
 
Původní název: King of the Belgians. Země původu: Belgie, Nizozemsko, Bulharsko. Výrobce: 
A Bo Films, Entre Chien et Loup, Topkapi Films, Art Fest, Eurimages (podpora), Kasa Kafka 
Pictures (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 4.6.2017. Mluveno: vlámsky, 
francouzsky, bulharsky, albánsky (titulky).  
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Belgie: Brusel. Turecko: Istanbul. Bulharsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Jessica Woodworth /ž/, Peter Brosens. Scénář: Jessica Woodworth /ž/, Peter 
Brosens. Kamera: Ton Peters. Architekt: Sabina Christova /ž/. Návrhy kostýmů: Eka 
Bichinashvili, Claudine Tychon /ž/. Masky: Petya Simeonova /ž/ (+ účesy). Střih: David 
Verdurme. Zvuk: Pepijn Aben. Producent: Peter Brosens, Jessica Woodworth /ž/. 
Koproducent: François Touwaide, Arnold Heslenfeld, Frans Van Gestel, Laurette Schillings 
/ž/, Mira Staleva /ž/, Stefan Kitanov. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Peter Van den Begin (Nicolas III.), Bruno Georis (Ludovic Moreau), Lucie Debay /ž/ 
(Louise Vancraeyenest), Titus De Voogdt (Carlos De Vos), Pieter van der Houwen (Duncan 
Lloyd), Goran Radaković (Dragan), Nina Nikolina /ž/ (Ana), Valentin Ganev (Kerim), Nathalie 
Laroche /ž/ (královna Ursula).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Cena: MFF v Rotterdamu 2017: Cena KNF.  
 
„Dokumentární“ road movie s nádechem hořké komedie a satiry Král Belgičanů je čtvrtým 
hraným filmem autorské dvojice Jessicy Woodworthové a Petera Brosense. – Bývalý válečný 
zpravodaj, britský filmař Duncan Lloyd, má za sebou alkoholické období. Filmový portrét 
belgického panovníka Nicolase III. Náš král, v němž má zakřiknutého čtyřicátníka zobrazit 
jako spontánního optimistu, chápe jako novou šanci. Louisa z PR oddělení dohlíží, aby se 
držel scénáře, což on nedělá. Král, šéf protokolu Ludovic, Louisa a bodyguard Carlos jsou 
právě v Turecku, když Valonsko nečekaně vyhlásí nezávislost. Kvůli solární bouři jsou lety 
zrušeny a telefony nefungují, ale král se chce hned vrátit do vlasti. Duncan požádá Anu ze 
souboru Sirény od Černého moře, zda by je za natočení videoklipu nepřibrala do autobusu. 
Kvůli tureckému činiteli Kerimovi, který chce krále zadržet v hotelu, se Nicolas převleče za 
ženu. Soubor na rozcestí odjede k moři a Belgičané ve vypůjčené sanitce do Sofie. Později 
kvůli želvě sjede král ze silnice a musejí pokračovat pěšky. Sveze je pěstitel melounů Angelo. 
Velvyslanectví v Sofii je zavřené, a tak skupinka zamíří do Bělehradu. Musí narychlo prchat 
před Kerimem, a zůstane kvůli tomu bez zavazadel. Vozem s nevidomými se dostanou do 
vesnice na jogurtovou soutěž. V Srbsku Duncan narazí na snajpra Dragana, o němž kdysi točil 
dokument. Z obavy o královu bezpečnost zalže, že se štábem natáčí pro EU. Po bujarém 
popíjení rakije s Draganem a jeho přáteli tam Ludovic při odjezdu zapomene všechny pasy. 
Jejich totožnost je tedy prozrazena. Podle Lloyda je teď pronásleduje i Dragan s vidinou 
tučného výkupného. Starým člunem pětice nedorazí do Itálie, nýbrž skončí v albánském 
přístavu ve vězení. Tam se na Louisin mobil dovolá královna a anabáze skončí. Natočený 
materiál bude podle paláce cenzurován. Panovník však prohlásí, že Duncan s ním smí naložit 
podle svého… - Přímočarý příběh, okořeněný filmařovým komentářem, přibližuje proměnu 
upozaděného panovníka v sebevědomějšího muže, který během šestidenní odysey náhle 
může být sám sebou, což platí i pro jeho „parťáky“. Bonusem je laskavý, mnohdy humorný a 
někdy ironický vhled do života obyvatel balkánského poloostrova. České distribuční premiéry 
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v pražském kině Pilotů se 4. června 2017 zúčastnili režisérka Jessica Woodworthová a herec 
Peter Van den Begin. –kat- 
 
JESSICA WOODWORTHOVÁ (též Jessica Hope Woodworth, nar. 1971, Washington) 
vyrůstala mezi Belgií, Švýcarskem a Spojenými státy. Studovala literaturu a klasické drama 
na Princetonské univerzitě (1993) a absolvovala studia dokumentárního filmu na 
Stanfordově univerzitě (1999). V rámci studia natočila v Mongolsku absolventský 
dokument Urga Song, uvedený na řadě festivalů. Pracovala pro televizní stanice v Paříži, v 
Hongkongu a v Pekingu a produkovala různé programy se vzdělávacími a 
environmentálními tématy. Při práci na dokumentu z Maroka Panenské poznámky, na nějž 
získala Fullbrightovo stipendium, se sblížila s belgickým nezávislým filmařem Peterem 
Brosensem, se kterým vytvořila filmařskou i manželskou dvojici. Jejich dokumenty i hrané 
filmy, opět s etnografickou tematikou a se zaměřením na postižení prostředí i života v 
nejrůznějších místech Země jsou často uváděny na mezinárodních festivalech. Z ocenění 
připomínáme Cenu Luigiho De Laurentiise na MFF v Benátkách 2006 za film Khadak, 
Zvláštní cenu poroty na MFF v Denveru 2013, Zvláštní cenu poroty, Cenu poroty mladých a 
Cenu FIPRESCI ex aequo na MFF ve Valladolidu 2012 za Pátou sezonu a Cenu KNF na MFF v 
Rotterdamu 2017 za Krále Belgičanů. V roce 2010 jim byla věnována Pocta Febiofestu, jíž 
se oba zúčastnili právě tak, jako se Jessica Woodworthová zúčastnila distribuční premiéry 
Krále Belgičanů 4.6.2017 v pražském kině Pilotů. V roce 2005 založili produkční firmu Bo 
Films. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dok. Urga Song (1999), střm. dok. The 
Virgin Diaries (2002, Panenské poznámky; + sc., střih); (společná filmografie s Peterem 
Brosensem; podíl na režii a scénáři) romantický příběh z Mongolska Khadak (2006), 
meditativní drama bývalé válečné fotografky a jejího manžela lékaře, odehrávající se v 
Peru, v Iráku i v Belgii, Altiplano (2009; + spol. prod.), experimentální snímek z prostředí 
zemědělské vesnice v Ardenách La cinquième saison (2012, Pátá sezona; + střih, spol. 
prod.), „balkánské“ road movie o putování panovníka a jeho malého doprovodu inkognito 
z Turecka domů Král Belgičanů (2016, King of the Belgians; + spol. prod.). -tbk- 
 
PETER BROSENS (nar. 1962, Lovaň, Vlámsko, Belgie) studoval geografii a postgraduálně též 
sociální a kulturní antropologii na Katolické univerzitě v Lovani (1985, 1988) a dále obor 
vizuální antropologie na Manchesterské univerzitě (1992). Je známým belgickým 
nezávislým filmařem, specializujícím se na snímky s entografickou problematikou. Než se v 
roce 1999 seznámil se svou blízkou spolupracovnicí a posléze i manželkou Jessicou 
Woodworthovou podílel se jako producent, spolurežisér a spoluscenárista na několika 
dokumentech. Známá je zejména jeho Mongolská trilogie (1993-1999). S Jessicou 
Woodworthovou se věnují dokumentům i hraným filmům, postihujících prostředí a život v 
nejrůznějších koutech Země. Jejich díla jsou často uváděna na mezinárodních festivalech. Z 
ocenění připomínáme Cenu za nejlepší dokument a Cenu FICC Don Quijote na MFF 
Molodist v Kyjevě 1999 za Stát psů, Cenu Luigiho De Laurentiise na MFF v Benátkách 2006 
za film Khadak, Zvláštní cenu poroty na MFF v Denveru 2013, Zvláštní cenu poroty, Cenu 
poroty mladých a Cenu FIPRESCI ex aequo na MFF ve Valladolidu 2012 za Pátou sezonu a 
Cenu KNF na MFF v Rotterdamu 2017 za Krále Belgičanů. V roce 2010 jim byla věnována 
Pocta Febiofestu, jíž se oba zúčastnili. V roce 2005 založili produkční firmu Bo Films. – 
Filmografie: (produkce, podíl na režii a scénáři, není-li uvedeno jinak) první část Mongolské 
trilogie střm. dok. City of the Steppes (1994, Město ve stepi; spol. r. Odo Haflans; + kam.), 
druhá část State of Dogs (1998, Stát psů; spol. r. Dorkjkhandyn Turmunkh) a třetí část střm. 
f. Poets of Mongolia (1999, Mongolští básníci; spol. r. Peter Krüger, Byamba Sakhya), střm. 
dok. The Eclipse of Sint-Gillis (2001, Úpadek v Sint-Gillis; spol. r. Peter Krüger, spol. sc.), 
dok. The Virgin Diaries (2002, Panenské poznámky; r. Jessica Woodworthová; prod.); 
(společná filmografie s Jessicou Woodworthovou; podíl na režii, scénáři a produkci) 
romantický příběh z Mongolska Khadak (2006), meditativní drama bývalé válečné 
fotografky a jejího manžela lékaře, odehrávající se v Peru, v Iráku i v Belgii, Altiplano 
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(2009), experimentální snímek z prostředí zemědělské vesnice v Ardenách La cinquième 
saison (2012, Pátá sezona), „balkánské“ road movie o putování panovníka a jeho malého 
doprovodu inkognito z Turecka domů Král Belgičanů (2016, King of the Belgians). 
 -tbk- 
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Královna Kristýna 
barevný, historický, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 
106 min. 
 
Původní název: The Girl King. Tyttökuningas (finský název). Země původu: Finsko, Kanada, 
SRN, Švédsko. Výrobce: Marianna Films, Starhaus Filmproduktion, Anagram Film & TV, 
Triptych Media, Galafilm Productions, BR/Arte (koprodukce), Movie Central (spolupráce), 
YLE (spolupráce), SVT (spolupráce), Bell Media (spolupráce), Telefilm Canada (podpora), 
Finnish Film Foundation (podpora), Eurimages (podpora), WFFC (podpora), Nordisk Film & 
TV Fond (podpora), Swedish Film Institute (porpora), Sodec Québec (podpora), FFFB 
(podpora), FFA (podpora), DFFF (podpora), The Harold Greenberg Fund (podpora). Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 19.1.2017. Mluveno: anglicky, francouzsky, německy, italsky 
(titulky). – Dívka, která změnila dějiny. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Finsko: Turku. SRN: Bavorsko – Eschenlohe, Farchant. 
 
AUTOŘI: Režie: Mika Kaurismäki. Scénář: Michel Marc Bouchard. Kamera: Guy Dufaux. 
Architekt: Petri Neuvonen, Markku Pätilä. Návrhy kostýmů: Marjatta Nissinenová. Masky: 
Marjut Samulinová (návrhy masek). Střih: Hans Funck. Zvuk: Joonas Jyrälä (production 
mixer). Výkonná produkce: Miira Paasilinnaová. Producent: Mika Kaurismäki, Anna 
Strattonová, Arnie Gelbart, Rainer Kölmel, Wasiliki Bleserová, Martin Persson. Vizuální 
efekty: Jon Campfens, Tuomo Hintikka, Switch VFX. Hudba: Anssi Tikanmäki, Eljak Tikanmäki 
(dodatečná hudba), Eemil Tikanmäki (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Jaakko Nuotio. 
 
Hrají: Malin Buskaová (královna Kristýna), Sarah Gadonová (komtesa Ebba Sparreová), 
Michael Nyqvist (kancléř Axel von Oxenstierna), Lucas Bryan (hrabě Johan von Oxenstierna), 
Laura Birnová (komtesa Erika Erkseinová), Hippolyte Girardot (vyslanec Pierre Hector 
Chanut), Peter Lohmeyer (stockholmský biskup), François Arnaud (Karl Gustav Kasimir), 
Patrick Bauchau (René Descartes), Jannis Niewöhner (hrabě Jakob de la Gardie), Martina 
Gedecková (Maria Eleonora von Brandenburg), Ville Virtanen (doktor Van Wullen), Mikko 
Leppilampi (hrabě Magnus de la Gardie), Samuli Edelmann (král Gustav II. Adolf).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Montrealu 2015: nejlepší herečka (Malin Buskaová), nejpopulárnější kanadský 
hraný film. Finská výroční cena Jussi: nejlepší kostýmy (Marjatta Nissinenová). 
 
V koprodukčním historickém dramatu Královna Kristýna vypráví finský režisér Mika 
Kaurismäki o osudu Kristýny I. Švédské (1626-1689). Po prologu z dětství panovnice se 
zaměřuje na dobu jejího skutečného vládnutí od korunovace v roce 1644 do roku 1654. K 
historickým faktům však s kanadským scenáristou Michelem Marcem Bouchardem přidávají 
jistou dávku fabulace, týkající se jak samotné postavy, tak jejího lesbického vztahu s dvorní 
dámou. Kristýna například byla ve skutečnosti 150 cm vysoká a měla po úrazu deformované 
tělo. – Švédsko 1632. Po smrti švédského krále Gustava II. Adolfa (1594-1632) se o jeho 
jedinou (šestiletou) dceru Kristýnu postará místo pološílené matky Marie Eleonory 
Braniborské (1599-1665) kancléř Axel von Oxenstierna. V roce 1644 je Kristýna korunována. 
Dívka byla v souladu s otcovým přáním vychovávána jako chlapec a má zálibu ve zbraních a v 
lovu. Chodí většinou v mužských šatech. Dvoří se jí kancléřův syn hrabě Johan von 
Oxenstierna a jeho přítel Karel Gustav Kasimir. K nelibosti dvořanů chce panovnice ukončit 
třicetiletou válku a má v plánu ve Švédsku podpořit vzdělanost. Dopisuje si s filozofem 
Reném Descartesem a je pod vlivem francouzského velvyslance, spjatého se stockholmským 
katolickým biskupem. Ve Švédsku je však oficiálním náboženstvím luteránství. Kristýna se 
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zamiluje do půvabné snoubenky hraběte Jakoba de La Gardie, Ebby Sparreové, a učiní z ní 
svou dvorní dámu. Mají spolu lesbický vztah. Kvůli slavné sbírce císaře Rudolfa přikáže 
královna napadnout Prahu (později se pomiluje s Ebbou u tzv. Ďáblovy bible) a uzavře 
Vestfálský mír (1648). Descartes přijede do Švédska, avšak když biskup zjistí, že vědec není 
ochoten přesvědčit svou obdivovatelku, aby změnila víru, otráví jej arsenikem. Žárlivý Johan 
von Oxenstierna se postará o to, aby se Ebba provdala za svého snoubence, čímž je 
panovnice těžce zasažena (stejně jako Descartovou smrtí), a začne se chovat jako šílená. 
Kristýna nakonec podlehne nátlaku a rozhodne se konvertovat. Ještě předtím adoptuje za 
syna Karla Gustava Kasimira, jmenuje ho svým nástupcem a po jeho korunovaci na krále 
Karla X. Gustava (1622-1660) opustí Švédsko. Přijme katolickou víru a zemře v roce 1689 v 
Římě. – Snímek s kvalitními hereckými výkony a se zvláštní stylizací kostýmů (z nichž značná 
část byla zapůjčena z barrandovského studia) je věnován památce střihače Hanse Funcka 
(1953-2014). -tbk- 
 
MIKA KAURISMÄKI (vl. jm. Mika Juhani Kaurismäki, nar. 21.9.1955, Orimattila, Päijät 
Häme) pracoval nějaký čas po maturitě na střední škole jako malíř pokojů a lakýrník, než se 
na základě knihy finského teoretika Petera von Bagha History of Cinema rozhodl stát se 
filmovým režisérem. Vystudoval Vysokou filmovou a televizní školu v Mnichově (1977-81), 
kterou absolvoval snímkem Lhář (1980). S mladším bratrem, slavným finským filmařem 
Akim Kaurismäkim (nar. 1957), založili produkční společnost Villealfa Filmproductions, v 
níž spolu úzce spolupracovali na různých projektech a v různých pozicích až do roku 1990, 
kdy se začali věnovat svým projektům každý zvlášť. Mika spoluzakládal Midnight Sun Film 
Festival (1986) a založil v roce 1987 společnost Marianna Films (pojmenovanou podle jeho 
dcer) a distribuční společnost Senso Films (1987). V 90. letech přesídlil do Brazílie, kde se 
nadále věnoval filmové tvorbě jako producent, scenárista a režisér. Natáčí i v rodném 
Finsku a v dalších zemích tituly různých žánrů, včetně řady dokumentů, zejména 
hudebních. Podobně jako jeho bratr Aki často spolupracuje s kameramanem Timem 
Salminenem. V roce 2002 otevřel v Rio de Janeiru na nějakou dobu hudební klub Mika’s 
Bar, ale záhy se vrátil k filmování. Byl také u vzniku legendárních helsinských barů 
Moskova a Corona. Získal finské výroční ceny Jussi za režii (Vyvrhelové, Zombie a vlak 
duchů), za scénář (Rosso), za produkci (Helsinki Napoli All Night Long), Cenu FIPRESCI na 
MFF v Berlíně 1994 (Tigrero: film, který nebyl nikdy natočen), Stříbrný klíč na MF Art Film v 
Trenčianských Teplicích 1995 (Tigrero: film, který nebyl nikdy natočen), Cenu diváků v sekci 
Panorama na MFF v Berlíně (Mama Africa). Obdržel také finské státní vyznamenání Pro 
Finlandia (1994) a francouzské státní vyznamenání Rytíř Čestné legie (2001). Na MFF 
Karlovy Vary 1995 a na LFŠ v Uherském Hradišti 2015 proběhly za jeho účasti retrospektivy 
jeho tvorby. – Filmografie: (hrané filmy; režie, není-li uvedeno jinak) střm. hořká komedie 
Valehtelija (1981, Lhář; + prod.), střm. f. Jackpot 2 (1982; + spol. sc.), baladické road movie 
Arvottomat (1982, Bezcenní; + spol. sc.), kriminální hořká komedie Klaani: Tarina 
sammakoitten suvusta (1984, Klan: Příběh o žábách; + spol. sc.), kriminální drama Rosso 
(1985; + spol. sc., prod.), napínavá komedie Helsinki Napoli All Night Long (1987; + spol. 
sc., spol. prod.), Yötyö (TV-1988, Noční práce; + spol. sc.), tragikomedie Cha Cha Cha (1989; 
+ spol. sc., spol. prod. - TV), psychologické drama Paperitähti (1989, Papírová hvězda; + 
spol. sc., spol. prod. - TV), akční dobrodružný příběh Amazon (1990; + spol. sc., spol. prod.), 
hudební road movie Zombie ja Kummitusjuna (1991, Zombie a vlak duchů; + spol. nám., 
sc., střih, prod. – TV), akční sci-fi The Last Border – viimeisellä rajalla (1993, Hranice smrti; 
+ spol. sc., střih, spol. prod. - V), akční thriller Condition Red (1995, Stav ohrožení; + spol. 
střih, spol. prod. – TV), pětiminutová epizoda Rytme (Rytmus; + sc., střih, prod.) z 
kolektivního filmu Danske piger viser alt (1996, Dánské dívky ukážou všechno), střm. f. 
Sambólico (1996; + sc., střih), hořká komedie L.A. Without a Map (1998, Ztracen v L.A./Jak 
se neztratit v L.A.; + spol. sc., spol. prod. - TV), kriminální komedie Highway Society (2000, 
Touha po Jackovi; + spol. sc., spol. prod.), romantické drama Honey Baby (2004; + spol. sc., 
spol. střih, spol. prod. - TV), příběh o setkání tří mužů v baru Kolme viisasta miestä (2008, 
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My tři králové; + spol. sc., prod. - TV), hořká komedie Dům košaté lásky (2009, 
Haarautuvan rakkauden talo; + prod.), psychologické drama Veljekset (2011, Bratři; + spol. 
sc., prod.), hořká komedie Tie pohjoiseen (2012, Cesta na sever; + spol. sc., prod. - TV), 
hořká komedie Elämältä kaiken sain (2015, Mám ze života všechno; + spol. sc., prod.), 
historické drama Královna Kristýna (2015, The Girl King/Tyttökuningas; + spol. prod.); 
(dokumentární filmy; režie, není-li uvedeno jinak) Saimaa-ilmiö (1981, Cesta kolem Saimy; 
spol. r. Aki Kaurismäki), hraný dok. se Samuelem Fullerem a Jimem Jarmuschem, nazvaný 
Tigrero: A Film That Was Never Made/Tigrero – elokuva joka ei valmistunut (1994, Tigrero: 
film, který nebyl nikdy natočen; + sc., prod.), Moro No Brasil (2002, Rytmy Brazílie; + spol. 
sc., spol. prod. - TV), segment Manha de domingo (V neděli ráno; + kam.) z dok. Bem-vindo 
a São Paulo (2004, Vítejte v São Paulu), Brasileirinho (2005; spol. sc., spol. prod. - TV), 
Sonic Mirror (2008; + spol. sc., spol. prod.), The Sound of Glarus (2009; + spol. sc.), Malê 
Debalê (2009; + spol. sc.), Vesku (2010; + sc., prod.), Mama Africa (2011; + spol. sc., spol. 
prod.); (produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) Zločin a trest (1983, Rikos ja 
rangaistus; r. Aki Kaurismäki), Pimeys odottaa (1985, Čekaní na tmu; r. Pauli Pentti), 
Varjoja paratiisissa (1986, Stíny v ráji; r. Aki Kaurismäki), střm. dok. The Final Kick (TV-
1995, Poslední kop; r. Andi Rogenhagen), Yemanján tyttäret (1995, Dcery bohyně Jemanjá; 
r. Pia Tikkaová), Vaiennut kylä (1997, Tichá vesnice; r. Kari Väänänen), Hiekkamorsian 
(1998, Písečná nevěsta; r. Pia Tikkaová), dok. Chabouka! (1998; r. Torgny Anderberg.), dok. 
Freddie Wadling - en släkting till älvorna (1999, Freddie Wadling – příbuzný řek; r. Kirsi 
Nevantiová), dok. Kuningas Litmanen (2012, Král Litmanen; r. Arto Koskinen); (střih, není-li 
uvedeno jinak) Huhtikuu on kuukausista julmin (1983, Duben je nejkrutější měsíc; r. Suvi-
Marja Korvenheimo), Kello (1984, Hodiny; Anssi Mänttäri; spol. střih). -fik- 
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Kráska a zvíře 
barevný, rodinný, pohádka, muzikál, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk - 5.1, Dolby 
Digital, dlouhý – 129 min. 
 
Původní název: Beauty and the Beast. Země původu: USA. Výrobce: Walt Disney Pictures, 
Mandeville Films. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: česky (dabováno – 
2-D, 3-D, IMAX), anglicky (titulky – 2-D). 
 
Distribuce: Falcon (do 15.3.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Bill Condon. Pomocná režie: Thomas Q. Napper (II. režie). Předloha: 
animovaný film Kráska a zvíře (1991, Beauty and the Beast; sc. Linda Woolvertonová, r. Gary 
Trousdale, Kirk Wise). Scénář: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos. Kamera: Tobias 
Schliessler. Druhá kamera: Dino Parks. Architekt: Sarah Greenwoodová. Návrhy kostýmů: 
Jacqueline Durranová. Masky: Jenny Shircoreová (návrhy masek, účesů), Dave Elsey (zvláštní 
maskérské efekty), Lou Elseyová (zvláštní maskérské efekty). Střih: Virginia Katzová. Zvuk: 
John Casali, Sean Garnhart (design zvuku), Stephen P. Robinson (design zvuku), Warren Shaw 
(design zvuku). Výkonná produkce: Don Hahn, Thomas Schumacher, Jeffrey Silver 
Producent: David Hoberman, Todd Lieberman. Koproducent: Steve Gaub, Jeremy Johns, Jack 
Morrisey, Greg Yolen, Alexander Young. Animace: Ian Blum (supervize), Dále Newton 
(supervize). Vizuální efekty: Richard R. Hoover (supervize), Kyle McCulloch (supervize), Kelly 
Port (supervize), Glen Pratt (supervize), Framestore, Gener8, Digital Domain, The Third Floor, 
Method Studios, Clear Angle Studios, Lola VFX. Zvláštní efekty: Paul Corbould (supervize). 
Hudba: Alan Menken, Christopher Benstead (dodatečná hudba). Písně: Alan Menken 
(hudba), Howard Ashman (texty), Tim Rice (texty). Choreografie: Anthony Van Laast. 
Koordinátor kaskadérů: Adam Kirley. 
 
Hrají: Emma Watsonová (Kráska), Dan Stevens (princ/zvíře), Luke Evans (Gaston), Kevin Kline 
(Maurice), Josh Gad (LeFou), Ewan McGregor (Lumière), Gugu Mbatha-Rawová (Plumette), 
Audra McDonaldová (madame de Garderobe), Ian McKellen (Cogsworth), Emma 
Thompsonová (paní Konvičková), Nathan Mack (Chip), Stanley Tucci (maestro Cadenza), 
Hattie Morahanová (Agáta/čarodějka).  
 
Dabing: Anežka Pohorská/zpěv Kateřina Jindrová Zítková (Kráska), Petr Lněnička/zpěv 
Vojtěch Dyk (princ/Zvíře), Roman Říčař (Gaston), Jiří Štěpnička (Maurice), Tomáš Savka 
(LeFou), Ondřej Gregor Brzobohatý (Lumière), Zuzana Ščerbová/zpěv Jana Koutová 
(Plumette), Anna Brousková/zpěv Andrea Řeháčková (madame de Garderobe), Pavel 
Šrom/zpěv Jaromír Adamec (Cogsworth), Simona Postlerová/zpěv Barbora Řeháčková (paní 
Konvičková), Matěj Havelka (Chip), Jan Vondráček (maestro Cadenza), Nikola Votočková 
(Agáta/čarodějka).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha, Eduard Krečmar (texty 
písní), Robin Král (texty písní), Kateřina Jindrová Zítková (texty písní). Režie české verze: Jiří 
Sádek, Lukáš Jindra (hudební režie) (Studio Virtual). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší výprava (Sarah Greenwoodová, Katie Spencerová).  
 
Animovaný muzikál společnosti Disney Kráska a zvíře (1991, Beauty and the Beast; r. Gary 
Trousdale, Kirk Wise) byl historicky prvním animovaným filmem, nominovaným na Oscara v 
kategorii nejlepší film a na svém kontě má řadu ocenění (mj. Oscara za hudbu a píseň nebo 
tři Zlaté glóby). Je také prvním animovaným filmem, podle něhož vznikl úspěšný divadelní 
muzikál, uváděný i u nás. Rodinná muzikálová podívaná Kráska a zvíře v režii Billa Condona je 
hranou adaptací animované podoby, původně staré francouzské pohádky, která se dočkala i 
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několika filmových přepisů včetně českého titulu Panna a netvor (1978; r. Juraj Herz). – Když 
mladý zpupný princ neposkytne na palácovém plese žebračce útočiště za růži, stařena se 
změní v čarodějku a zakleje ho do podoby mohutné rohaté bytosti. Pokud se mladík zamiluje 
a vzbudí lásku dřív, než z růže opadne poslední okvětní lístek, kouzlo pomine. Zámecké 
služebnictvo skončí jako oživlé domácí předměty či nábytek. V nedalekém městečku 
Villeneuve žije umělec Maurice s emancipovanou dcerou Kráskou (Belle), o niž marně usiluje 
samolibý vojenský kapitán Gaston. Maurice cestou z trhu najde za bouřky útočiště ve 
zdánlivě opuštěném zámku, jehož okolí je navzdory létu pod sněhem. Když utrhne růži pro 
dceru, objeví se zvíře a uvězní ho. Kráska díky otcovu uprchlému koni dojede k zámku. 
Pomůže mu k útěku a zůstane zde místo něj. Zakletí sloužící, čajník paní Konvičková se 
synkem, šálkem Chipem, svícen Lumière, hodiny Cogsworth, komorná Plumette, skříň 
madame de Garderobe a cemballo maestro Cadenza doufají, že dívka kouzlo zlomí, a 
nenápadně s ní i se svým pánem manipulují. Po počátečních karambolech dvojice zjistí, že 
má společné zájmy, a tak akce začíná vypadat nadějně. Když Kráska v kouzelném zrcadle vidí, 
že otci kvůli lstivému Gastonovi hrozí odvoz do blázince, pustí ji zamilovaný netvor domů. 
Odmítnutý nápadník zavře i ji a zorganizuje trestnou výpravu měšťanů na zámek. Tamní 
služebnictvo bojuje s dobyvateli, zatímco se zvíře utká s Gastonem poté, co se tu objeví 
Kráska, které otec pomohl utéci. Sok zvíře zákeřně smrtelně postřelí, ale pak se zřítí z 
cimbuří. Poslední lístek z růže spadne. Zvíře zemře Krásce v náručí. Když se plačící dívka 
vyzná z lásky k němu, ožije a získá lidskou podobu stejně jako služebnictvo. Velkolepé 
slavnosti už nic nestojí v cestě. – Původní scénář doznal několika změn, například Gaston 
není žádný primitivní tupec, ale vychytralý manipulátor a potencionální vrah, jeho přítel 
LeFou je gay, Maurice není vynálezce, ale umělec, navíc přibyl humor a ironie. Starosvětsky 
působící snímek plný triků je vizuálně působivou poctou animované předloze i klasickým 
hollywoodským muzikálům. –kat- 
 
BILL CONDON (vl. jm. William Patrick Condon, nar. 22.10.1955, New York) je synem 
detektiva a od dětství se zajímal o film. Navštěvoval jezuitskou školu a po studiích filozofie 
na místní Kolumbijské univerzitě pracoval jako novinář v Los Angeles. Přispíval mj. do 
odborných filmových měsíčníků American Film a Millimeter. Na začátku 80. let se seznámil 
s režisérem Michaelem Laughlinem, s nímž se podílel na scénářích thrillerů Podivné 
chování o sérii vražd na malém městě a UFO – tajemní návštěvníci, parafrázujícím sci-fi 
snímky 50. let. Jako režisér debutoval romantickým hororem Sestry. Po jeho komerčním 
propadu pracoval několik let v televizi. Překvapil až na konci tisíciletí působivým příběhem 
z hollywoodského zákulisí Bohové a monstra (mj. Cena za režii na MFF v Seattlu, Cena 
kritiků na FF v Deauville, Cena FIPRESCI a Cena diváků na Vlámském MFF v Gentu, Zvláštní 
cena poroty ex aequo na MFF v San Sebastiánu, Oscar a nominace na Cenu ISA za scénář), 
jehož homosexuální tematika mu byla blízká. Zaujal i dalším životopisným snímkem Kinsey 
(nominace na Cenu ISA za scénář). Napsal scénář oscarového muzikálu Chicago (nominace 
na Oscara a na Zlatý glóbus) a sám zfilmoval jiný úspěšný jevištní muzikál Dreamgirls 
(nominace na Cenu DGA). Režíroval jednu epizodu sci-fi seriálu The Others (Ti druzí – TV) a 
pilotní díl úspěšného seriálu The Big C (Ve znamení raka – TV). Byl také jedním ze 
scenáristů a producentů přímého přenosu udílení Oscarů za rok 2008, za nějž byl dvakrát 
nominován na Emmy. Nesmíme ho zaměňovat s australským dramatikem a autorem 
dětských knížek téhož jména (nar. 1949). – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) Strange Behavior (1981, Podivné chování; r. Michael Laughlin; + spol. prod., 
herec – TV), Strange Invaders (1983, UFO – tajemní návštěvníci; r. Michael Laughlin; + spol. 
nám., herec – V), F/X2 (1991, Smrtící triky 2; r. Richard Franklin – V), Chicago (2002, 
Chicago; r. Rob Marshall), Shortcut to Happiness (2003, Zkratky ke štěstí; r. Harry 
Kirkpatrick – V), dok. Making the Boys (2011, Vznik Kluků z party; r. Crayton Robey; spol. 
prod.); (režie, není-li uvedeno jinak) horor z jižanského aristokratického sídla Sestry (1987, 
Sister, Sister; + spol. sc., herec) s Ericem Stoltzem a Jennifer Jason Leighovou, thriller o 
profesorovi podezřelém z vraždy Murder 101 (TV-1991, Akademický zločin; + spol. sc. – TV) 



128 
 

s Piercem Brosnanem, drama Afroameričana, mstícího se za dávné lynčování svého otce, 
White Lie (TV-1991, Neškodná lež – V) s Gregorym Hinesem, kriminální thriller podle 
románu Harryho Whittingtona Dead in the Water (TV-1991, Mrtvá ve vodě – V) s Bryanem 
Brownem v úloze advokáta, plánujícího dokonalou vraždu, drama dominantního otce, 
terorizujícího čtyři dcery, Deadly Relations (TV-1993, Vražedné vztahy – V), natočené podle 
skutečné události, drama spisovatele, pronásledovaného uprchlým zločincem, jehož osudy 
zapracoval do své knihy, The Man Who Wouldn’t Die (TV-1994, Nesmrtelný; + spol. prod. – 
TV) s Rogerem Moorem a Malcolmem McDowellem, pokračování úspěšného hororu 
Candyman: Farewell to the Flesh (1995, Candyman II – V), drama posledních dnů slavného 
režiséra hororů Jamese Whalea Gods and Monsters (1998, Bohové a monstra; + sc. – TV) s 
vynikajícím výkonem Iana McKellena, životní příběh průkopníka výzkumů sexuálního 
chování a jeho spolupracovnice i manželky Kinsey (2004, Kinsey; + sc.) s Liamem Neesonem 
a Laurou Linneyovou, muzikál Dreamgirls (2006, Dreamgirls; + sc.), inspirovaný osudy 
populárního vokálního tria The Supremes, neprodaný pilot Tilda (TV-2011; + spol. sc., spol. 
prod.) s Diane Keatonovou v úloze hollywoodské novinářky, dvojdílná adaptace poslední 
knížky z populární série Stephenie Meyerové Twilight sága: Rozbřesk – 1. část (2011, The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1) a Twilight sága: Rozbřesk – 2. část (2012, The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2), skutečný příběh australského vydavatele Juliana 
Assange, nazvaný The Fifth Estate (2013, WikiLeaks – TV) s Benedictem Cumberbatchem, 
snímek s postavou slavného detektiva Mr. Holmes (2015 – TV) s Ianem McKellenem, hraný 
remake proslulého animovaného muzikálu Kráska a zvíře (2017, Beauty and the Beast) s 
Emmou Watsonovou. -mim- 
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Krotká 
barevný, psychologický, podobenství, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, délka – 143 min. 
 
Původní název: Krotkaja, A Gentle Creature (anglický název). Země původu: Francie, SRN, 
Nizozemsko, Litva. Výrobce: Slot Machine, Arte France Cinéma (koprodukce), GP Cinema 
Company (koprodukce), Looksfilm (koprodukce), Studio Uljana Kim (koprodukce), Wild at Art 
(koprodukce), Graniet Film (koprodukce), Solar Media Entertainment (koprodukce), Wild 
Bunch (spolupráce), Haut et Court (spolupráce), Potemkine Film (spolupráce), Atoms & Void 
(spolupráce), Film Angels Studio (spolupráce), Eurimages (podpora), Aide Aux Cinémas du 
Monde (podpora), Aide à la Coproduction Franco-allemande (podpora), CNC (podpora), 
Institut Française (podpora), Mitteldeutsche Medienförderung (podpora), 
Filmförderungsanstalt (podpora), Netherlands Film Fund (podpora), Netherlands Film 
Production Incentive (podpora), National Film Center of Latvia (podpora), Riga Film Fund 
(podpora), Lithuanian Film Centre (podpora), Lithuanian National Radio and Television 
(podpora), Programme Europe Créative Media. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 12.10.2017. 
Mluveno: rusky (titulky).  
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Lotyšsko: Daugavpils. 
 
AUTOŘI: Režie: Sergej Loznica. Scénář: Sergej Loznica. Kamera: Oleg Mutu. Architekt: Kirill 
Šuvalov. Návrhy kostýmů: Dorota Roqueplo /ž/. Masky: Tamara Frid /ž/. Střih: Danielius 
Kokanauskis. Zvuk: Vladimir Golovnickij. Výkonná produkce: Carine Leblanc /ž/. Producent: 
Marianne Slot /ž/. Koproducent: Valentina Michaljeva /ž/, Galina Semenceva /ž/, Lev 
Karachan, Gunnar Dedio, Uljana Kim /ž/, Peter Warnier, Marc Van Warmerdam, Serge 
Lavrenyuk, Sergej Loznica, Maria Čustova /ž/. Vizuální efekty: Dennis Kleyn (supervize), 
Albert Van Vuure (supervize), Planet X FX. Hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Arťom Grigorjev.  
 
Hrají: Vasilina Makovceva /ž/ (Krotká), Lia Achedžakova /ž/ (aktivistka lidských práv), Boris 
Kamorzin (muž s rukou v sádře), Marina Kleščeva /ž/ (soucitná), Valeriu Andriuta (modrá 
tvář), Sergej Kolesov (bezzubý), Irina Jegorova /ž/ (Petrovna), Vadim Dubovskij (baryton), 
Raisa Belaja /ž/ (Raisa), Alexandr Zamurajev (policejní poručík), Sergej Košonin (Petr 
Nikolajev), Sergej Russkin (generál).  
 
České titulky: Jan Machonin (Filmprint Digital). 
 
Uznávaný ukrajinský dokumentarista Sergej Loznica (nar. 1964), žijící od roku 2001 v 
Německu, přináší ve svém třetím hraném snímku Krotká sugestivní podobenství o stavu 
společnosti v současném Rusku. Inspirován literární klasikou (Dostojevskij, Gogol, Kafka) 
ukazuje devastaci mezilidských vztahů, způsobenou komunistickým režimem, i 
bezvýchodnost národních traumat Ruska, jež jsou přiživována dnešní vládou Vladimira 
Putina. – Obyčejné venkovance se vrátí balík, který poslala do vězení manželovi, 
odsouzenému za vraždu, již podle ní nespáchal. Žena se vydá na dlouhou cestu do věznice. I 
zde však odmítnou balík převzít a ona se marně snaží zjistit proč. Začnou se o ni zajímat 
místní mafiáni, pevně spjatí s vězeňskou správou i s policií. Zastání žena nenajde ani u 
neziskové organizace pro lidská práva. Ve snové vizi ji z nádraží odvede Zinka, která se 
přetvařuje jako její dobrodějka, a ona se ocitá na bizarním banketu, kde se objevují postavy, 
s nimiž se v průběhu svého marného putování setkala. Velitel věznice, který slavnost pořádá, 
jí v oslavovaném „Dnu sjednocení vězení a lidu“ povolí setkání s manželem. Když však 
nastoupí do policejního antonu, stane se obětí brutálního znásilnění skupinou mužů. Probere 
se z děsivého snu v čekárně na nádraží, odkud ji odvádí Zinka...  -tbk- 
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Kruhy 
barevný, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Rings. Země původu: USA. Výrobce: Parkes+MacDonald Imagenation, 
Paramount Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 2.2.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš. 
 
Distribuce: CinemArt (do 2.2.2020). Lokace: USA: Georgie - Atlanta, Decatur; Kalifornie – Los 
Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: F. Javier Gutiérrez. Pomocná režie: Keith Campbell (II. režie). Předloha: Koji 
Suzuki (román Ringu, 1991, česky Kruh, nakl. Euromedia 2004), film Kruh (2002, The Ring; r. 
Gore Verbinski), David Loucka, Jacob Estes. Scénář: David Loucka, Jacob Estes, Akiva 
Goldsman. Kamera: Sharone Meir. Druhá kamera: Bob Gorelick. Architekt: Kevin 
Kavanaugh. Návrhy kostýmů: Christopher Peterson. Masky: Arjen Tuiten (zvláštní maskérské 
efekty). Střih: Steven Mirkovich, Jeremiah OʹDriscoll. Zvuk: John Marquis (design). Výkonná 
produkce: Amy Sayresová, Ehren Kruger, Mike Macari, Neal Edelstein, Christopher Bender, 
J.C. Spink, Roy Lee. Producent: Walter F. Parkes, Laurie MacDonaldová. Koproducent: Riyoko 
Tanaka, Marc Resteghini. Vizuální efekty: Dan Charvit (supervize), Aidan Fraser (supervize). 
Hudba: Matthew Margeson, Hans Zimmer (hudební výkonný producent). Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Keith Campbell. 
 
Hrají: Matilda Lutzová (Julia), Alex Roe (Holt), Johnny Galecki (Gabriel), Aimee Teegardenová 
(Skye), Bonnie Morganová (Samara), Vincent DʹOnofrio (Burke), Jill Jane Clementsová 
(Karen), Zach Roerig (Carter).  
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Horor Ringu (1998, Ring - V) o vražedné videokazetě podle románu Kojiho Suzukiho a jeho 
pokračování Ringu 2 (1999, Ring 2 – V) natočil režisér Hideo Nakata. Později vznikl prequel 
Ringu 0 (2000, Ring 0; r. Norio Tsuruta – V), následoval americko-japonský remake Kruh 
(2002; The Ring; r. Gore Verbinski) a v americké produkci samostatné pokračování Kruh 2 
(2005, The Ring 2; r. Hideo Nakata). Teď se osudná kazeta, jejímž prostřednictvím zlovolná 
Samara zabíjí, vrací v druhém celovečerním filmu španělského režiséra F. Javiera Gutiérreze 
Kruhy. – V letadle vykládá vyděšený mladík své spolucestující o videokazetě, jež za sedm dnů 
zabije každého, kdo ji zhlédl. Pak zemře na toaletě. - O dva roky později si na blešáku koupí 
profesor Gabriel videopřehrávač z jeho pozůstalosti a kazetu si pustí. Objeví se černobílé 
záběry (venkovský dům, žena v černém, červi, studna, kruh…). V telefonu mu ženský hlas 
oznámí sedm dní… - Protože Juliin přítel Holt nebere mobil, rozjede se dívka do kampusu za 
ním. Vyjde najevo, že Gabriel „Samařinu“ videokazetu zdigitalizoval a zapojil studenty do 
výzkumu o „druhém břehu“. Každý, kdo ji po zhlédnutí zkopíruje a přehraje dalšímu divákovi 
(tzv. závěs), je v bezpečí. Jenže pro dívku Skye nedorazí závěs včas a zabije ji Samara, 
vystoupivší z monitoru. Holtovi zbývá dvanáct hodin. Julia se na kazetu podívá. Její soubor 
zkopírovat nelze; obsahuje totiž záběry navíc. Profesor dá dvojici rešerše o Samaře (tu hodila 
adoptivní matka, která se dítěte bála, do studny, kde holčička žila ještě sedm dní) a oni vyrazí 
do městečka, kde má Samara hrob. Zjistí, že tam žila Samařina matka Evelyn, která před 
třiceti lety zmizela. Julia, pronásledovaná vizemi, vypátrá, že Evelyn otěhotněla s místním 
(teď už bývalým a osleplým) knězem Burkem, ten ji uvěznil v kryptě kostela a po porodu ji 
zabil (chtěla dítě zavraždit). Julia objeví ženiny ostatky zazděné v jeho domě a jen tak tak 
knězi unikne. Muže zabije zjevivší se Samara. Dívka s Holtem spálí Evelyninu kostru. 
Domnívají se, že tím je vše napraveno, jenže Samara rozešle své video po internetu…. – 
Hororový příběh nemá tak děsivou atmosféru a vypointované hrůzné momenty jaké k žánru 
příslušejí a zároveň místy postrádá logiku.  -kat-  
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Který je ten pravý? 
barevný/černobílý, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Home Again. Země původu: USA. Výrobce: Waverly Films, Black Bicycle 
Entertainment, IMR (spolupráce), Open Road Films (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 14.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Začít znovu můžete kdykoliv. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: USA: Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Hallie Meyers-Shyer /ž/. Pomocná režie: Charles Shyer (II. režie). Scénář: 
Hallie Meyers-Shyer /ž/. Kamera: Dean Cundey. Architekt: Ellen J. Brill /ž/. Návrhy kostýmů: 
Kate Brien Kitz /ž/. Masky: David Forrest. Střih: David Bilow. Zvuk: William B. Kaplan. 
Výkonná produkce: Jeremiah Samuels. Producent: Nancy Meyers /ž/, Erika Olde /ž/. 
Koproducent: Paula Case /ž/. Vizuální efekty: Karina Beneš /ž/ (koordinátor). Hudba: John 
Debney. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Linda Cohen /ž/ 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Charles Croughwell, Clay Cullen, David 
Rowden. 
 
Hrají: Reese Witherspoon /ž/ (Alice Kinneyová), Pico Alexander (Harry), Nat Wolff (Teddy), 
Jon Rudnitsky (George), Michael Sheen (Austen), Candice Bergen /ž/ (Lillian Stewartová), 
Lake Bell /ž/ (Zoey), Eden Grace Redfield /ž/ (Rosie Kinneyová), Reid Scott (Justin Miller), P.J. 
Byrne (Paul), Lola Flanery /ž/ (Isabel Kinneyová), Dolly Wells /ž/ (Tracey), Josh Stamberg 
(Paul), Gaylinn Dean /ž/ (malá Alice). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Romantická komedie Který je ten pravý? (originální název je Home Again neboli Zase doma) 
je celovečerním debutem Hallie Meyers-Shyerové (nar. 1987), dcery (rozvedených) filmařů 
Nancy Meyersové (nar. 1949) a Charlese Shyera (nar. 1941); oba jsou úspěšnými scenáristy, 
režiséry i producenty a oba na filmu participovali - otec jako druhý režisér, matka jako 
spoluproducentka. – Alice Kinneyová opustí manžela Austena a odjede s přemoudřelou 
jedenáctiletou dcerou Isabel a mladší Rosie do Los Angeles. Má zde pěkný dům po zemřelém 
otci, oscarovém režisérovi Johnu Kinneym, a matku, bývalou herečku Lillian Stewartovou. 
Alice se v baru při oslavě svých čtyřicátin s kamarádkou Tracy seznámí s mladíky Harrym, 
Teddym a Georgem. Ti natočili krátký film a chtějí prorazit v branži. Parta skončí u Alice. 
Lillian ráno přesvědčí dceru, aby mladíky ubytovala v domku pro hosty. Rosie a Isabel si 
nájemníky oblíbí. Harry a Alice se stanou milenci, Teddy udělá Alici, která se chce prosadit 
jako interiérová designérka, webové stránky, George pomůže Isabel s psaním hry do školy. 
Mladíci vozí dcery na kroužky a vypomáhají v domácnosti. Alice získá práci u zhýčkané Zoey, 
ale ta ji později podrazí. Harry, Teddy a George absolvují nadějné setkání s producenty. Alice 
se s Harrym rozejde. Do Los Angeles dorazí Austen. Po jeho pěstním sporu s Teddym žena 
nájemníky vyhodí, ale rozhodnutí rozvést se nezmění. Usmíří se s Harrym. Mladíci se 
nepohodnou s producentem a na poslední chvíli dorazí na Isabelino školní představení. Pak 
všichni dívčin úspěch oslaví. –kat- 
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La La Land 
barevný, smutná komedie, milostný příběh, muzikál, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Zvuk 
– 5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 129 min. 
 
Původní název: La La Land. Země původu: USA. Výrobce: Summit Entertainment, Marc Platt 
Productions, Imposter Pictures, Gilbert Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 5.1.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Nebojte se snít. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Long Beach, Los Angeles, Hermosa Beach, 
Pasadena. 
 
AUTOŘI: Režie: Damien Chazelle. Scénář: Damien Chazelle. Kamera: Linus Sandgren. Druhá 
kamera: Davon Slininger. Architekt: David Wasco. Návrhy kostýmů: Mary Zophresová. 
Masky: Torsten Witte, Barbara Lorenzová (účesy). Střih: Tom Cross. Zvuk: Andy Nelson, 
Steven A. Morrow, Ai-Ling Lee  
(design zvuku). Výkonná produkce: Michael Beugg, Qiuyun Long, Molly Smithová, Thad 
Luckinbill, Trent Luckinbill (HR). Producent: Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt, Gary 
Gilbert. Koproducent: Bo Shen. Vizuální efekty: Chris LeDoux (supervize), Tim LeDoux 
(supervize), John L. Weckworth (supervize), Crafty Apes. Zvláštní efekty: Jeremy Hays 
(koordinátor). Hudba: Justin Hurwitz. Písně: Justin Hurwitz (hudba), Benj Pasek (texty), Justin 
Paul (texty). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Steven Gizicki 
(hudební supervize). Návrhy titulků: Michael Riley. Choreografie: Mandy Mooreová. 
Koordinátor kaskadérů: Charles Croughwell, Mark Kubr. 
 
Hrají: Ryan Gosling (Sebastian), Emma Stoneová (Mia), John Legend (Keith), Rosemarie 
DeWittová (Laura), J.K. Simmons (majitel klubu), Finn Wittrock (Greg), Meagan Fayová 
(Miina matka), Claudine Claudioová (Karen), Jason Fuchs (Carlo), Callie Hernandezová 
(Tracy), Sonoya Mizunoová (Caitlin), Jessica Rotheová (Alexis), Tom Everett Scott (David), 
Josh Pence (Josh), Damon Gupton (Harry), Zoë Hallová (Chelsea). 
 
Ceny (výběr): MFF v Benátkách 2016: Volpiho pohár za ženský herecký výkon (Emma 
Stoneová). MFF v Santa Barbaře 2016: Cena za výjimečný herecký výkon (Emma Stoneová, 
Ryan Gosling). MFF v Torontu 2016: Cena diváků. Oscar: nejlepší režie (Damien Chazelle), 
nejlepší herečka (Emma Stoneová), nejlepší původní hudba (Justin Hurwitz), nejlepší píseň 
City of Stars; Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul), nejlepší kamera (Linus Sandgren), 
nejlepší výprava (David Wasco, Sandy Reynolds-Wascoová), (nominace) nejlepší film (Fred 
Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt), nejlepší herec (Ryan Gosling), nejlepší původní scénář 
(Damien Chazelle), nejlepší původní píseň (Audition /The Fools Who Dream/ - Justin Hurwitz, 
Benj Pasek, Justin Paul), nejlepší kostýmy (Mary Zophresová), nejlepší střih (Tom Cross), 
nejlepší zvuk (Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow), nejlepší střih zvukových efektů 
(Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morganová). Zlaté glóby: nejlepší muzikál/komedie, nejlepší 
herečka v muzikálu/komedii (Emma Stoneová), nejlepší herec v muzikálu/komedii (Ryan 
Gosling), nejlepší režie (Damien Chazelle), nejlepší scénář (Damien Chazelle), nejlepší hudba 
(Justin Hurwitz), nejlepší původní píseň (City of Stars; Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul). 
Cena LAFCA: nejlepší hudba (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul). Cena NYFCC: nejlepší 
film. Cena BAFTA: nejlepší film (Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt), nejlepší režie 
(Damien Chazelle), nejlepší herečka (Emma Stoneová), nejlepší kamera (Linus Sandgren), 
nejlepší hudba (Justin Hurwitz); (nominace) nejlepší herec (Ryan Gossling), nejlepší původní 
scénář (Damien Chazelle), nejlepší střih (Tom Cross), nejlepší výprava (Sandy Reynolds-
Wascoová, David Wasco), nejlepší kostýmy (Mary Zophresová), nejlepší zvuk (Mildred Iatrou 
Morganová, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow, Andy Nelson). 
 
České titulky: Helena Čížková (Filmprint Digital). 
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Po oscarovém jazzovém psychologickém dramatu Whiplash (2014, Whiplash) natočil 
jedenatřicetiletý režisér a scenárista Damien Chazelle v odlehčenějším duchu další hudební 
film, velmi úspěšný muzikál La La Land, o mladé dvojici s uměleckými ambicemi. Klasický 
hollywoodský příběh, odkazující na tradice žánru, se kromě překvapivého epilogu odehrává 
během jednoho roku v Los Angeles. – Zima. Mia a Sebastián (Seb) se poprvé střetnou při 
dopravní zácpě na losangeleské dálnici. Mladá žena chce být herečkou, ale zatím pracuje na 
baru v kavárně ve studiích Warner Bros. a marně chodí na konkurzy. Seb miluje jazz a rád by 
rozjel hudební klub, přičemž ten jeho první zkrachoval. Mia ho osloví v restauraci, v níž hrál 
na klavír a z níž ho majitel právě vyhodil. Mladík se k ní zachová neurvale. – Jaro. Seb a Mia 
na sebe narazí na párty. Sdělí si, že si nejsou sympatičtí, ale hezky si popovídají. On ji později 
vyhledá v kavárně. Domluví si rande v kině Rialto, pak prožijí hezké chvíle v Griffithově 
hvězdárně. – Léto. Seb a Mia se milují. Ona na jeho popud píše monodrama, on přijme 
nabídku kamaráda Keitha (v podání známého muzikanta Johna Legenda, držitele devíti cen 
Grammy) a vyrazí s kapelou The Messengers na turné jako klávesista. – Podzim. Mia zkouší 
své monodrama ve zkrachovalém Rialtu. Stýská se jí po Sebovi. Ten nečekaně nakrátko 
dorazí z úspěšné šňůry. Místo romantické večeře, kterou připravil, se pohádají. Dívce vadí, že 
milenec bude kvůli úspěšné kapele pořád pryč a že ztrácí své ideály. Mladík jí vyčte, že ho 
měla ráda jen jako zoufalce. Na premiéru jejího monodramatu Seb dorazí kvůli focení kapely 
pozdě. Diváků bylo málo. Mia má pocit, že se ztrapnila. Rozejde se s milencem a odjede k 
rodičům do Boulder City. Když dívku později shání majitelka vlivné agentury, která viděla její 
hru, Seb se za ní rozjede. Přesvědčí ji, aby znovu zkusila štěstí. Mia uspěje: bude natáčet v 
Paříži. I když se milují, musejí podle Seba počkat, co s jejich vztahem bude dál. – Zima. Po 
pěti letech. Mia je známá herečka, má muže a dcerku. Seb žije sám a provozuje s Keithem (v 
podání známého muzikanta a držitele devíti cen Grammy Johna Legenda) oblíbený jazzový 
klub. Když se tu náhodou ocitne Mia s manželem, Seb zahraje jen pro ni a představuje si, jak 
dobře by jim spolu bylo... – Příběh začíná velkolepou muzikálovou scénou při dopravní zácpě. 
Pokračuje v lehkovážném a hravém duchu. Písní a nápaditých tanečních čísel ubývá 
souběžně s tím, jak se protagonistům nedaří. Značný prostor dostává poněkud překvapivě 
jazzová muzika a také melodické balady. Hořkosladký snímek čerpá z hollywoodských i 
francouzských muzikálů s novým pohledem na žánrová klišé a se zajímavou atmosférou Los 
Angeles.  –kat- 
 
DAMIEN CHAZELLE (vl. jm. Damien Sayre Chazelle, nar. 19.1.1985, Providence, Rhode 
Island) pochází z francouzsko-americké akademické rodiny a vyrůstal střídavě v New Jersey 
a ve Francii. Rezignoval na zamýšlenou hudební kariéru a vystudoval film na Harvardově 
univerzitě (2008). Svůj absolventský 16mm snímek Guy a Madeline na lavičce v parku 
rozšířil do celovečerní metráže a s velmi kladným ohlasem ho uvedl na několika festivalech 
(Tribeca, Mill Valley, Denver, Turín). Jeho druhý film s četnými autobiografickými prvky 
Whiplash, odehrávající se rovněž mezi hudebníky, vznikal s obtížemi. Kvůli zajištění 
rozpočtu Chazelle nejdřív realizoval jen část scénáře (mj. Cena poroty za krátký film na FF 
Sundance) a teprve potom mohl natočit jeho zamýšlenou dlouhometrážní podobu, jež 
nakonec získala z pěti nominací tři Oscary (výkon J.K. Simmonse ve vedlejší roli, střih, zvuk) 
a jemu samotnému přinesla mnoho dalších ocenění (mj. Velká cena poroty a Cena diváků 
na FF Sundance, nominace na Oscara, na Ceny BAFTA a WGA za scénář, nominace na Ceny 
ISA a BAFTA za režii). Ještě větší úspěch měl jeho muzikál La La Land, který dotal šest 
Oscarů (včetně sošky za nejlepší režii), výjimečných sedm Zlatých glóbů (včetně cen za 
nejlepší muzikál/komedii, za režii a za scénář), pět Cen BAFTA (včetně cen za nejlepší film a 
režii), Cenu NYFCC za nejlepší film a celou řadu dalších ocenění. Měl za manželku (2010-
2014) spolužačku z Harvardu Jasmine McGladeovou (nar. 1985), která působí jako 
producentka, scenáristka a režisérka) a která se také úspěšně věnovala sportovnímu šermu 
(několikanásobná juniorská šampionka). – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno 
jinak) romantický příběh Guy and Madeline on a Park Bench (2009, Guy a Madeline na 
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lavičce v parku; + kam., spol. písně, střih, spol. prod.), příběh ambiciózního jazzového 
bubeníka a jeho psychopatického učitele Whiplash (2013, Whiplash) s Milesem Tellerem a 
J.K. Simmonsem, hollywoodský muzikál o setkání servírky s hereckými ambicemi a 
jazzového pianisty La La Land (2016, La La Land; + spol. píseň) s Emmou Stoneovou a 
Ryanem Goslingem; (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Maria My Love (2011, 
Maria, má láska; r. Jasmine McGlade Chazelleová; spol. prod.), The Last Exorcism Part II 
(2013, Poslední vymítání ďábla II; r. Ed Gass-Donnelly), Grand Piano (2013; r. Eugenio 
Mora), Ulice Cloverfield 10 (2016, 10 Cloverfield Lane; r. Dan Trachtenberg).  -
mim- 
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Ladíme 3 
barevný, hudební komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1, dlouhý – 94 
min. 
 
Původní název: Pitch Perfect 3. Země původu: USA. Výrobce: Gold Circle Entertainment, 
Brownstone, Universal Pictures (zadavatel), Gold Circle Entertainment (zadavatel), Perfect 
World Pictures (spolupráce – zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 21.12.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Poslední jízda, pěvky! 
 
Distribuce: CinemArt (do 21.12.2020). Lokace: USA: Georgie - Atlanta. 
 
AUTOŘI: Režie: Trish Sie /ž/. Námět: Kay Cannon /ž/. Předloha: Mickey Rapkin (postavy z 
knihy Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Cappella Glory, 2008). Scénář: Kay Cannon /ž/, 
Mike White. Kamera: Matthew Clark. Architekt: Toby Corbett. Návrhy kostýmů: Salvador 
Pérez Jr. Masky: Judy Yonemoto /ž/, Cheryl Marks /ž/ (účesy). Střih: Craig Alpert, Colin 
Patton. Zvuk: Lee Orloff. Výkonná produkce: Jason Moore, Scott Niemeyer, David Nicksay. 
Producent: Paul Brooks, Max Handelman, Elizabeth Banks /ž/. Koproducent: Kay Cannon /ž/. 
Vizuální efekty: Pixomondo, Level 256 VFX, Exceptional Minds. Zvláštní efekty: Bob Shelley 
(koordinátor). Hudba: Christopher Lennertz, Dan DiPrima (dodatečná hudba), Alex Geringas 
(dodatečná hudba), Deke Sharon (vokální aranže a produkce), Ed Boyer (vokální aranže a 
produkce), Alana Da Fonseca /ž/ (vokální aranže a produkce). Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Choreografie: Aakomon Jones. Koordinátor kaskadérů: Jennifer Badger /ž/.  
 
Hrají: Anna Kendrick /ž/ (Beca), Rebel Wilson /ž/ (Tlustá Amy), Hailee Steinfeld /ž/ (Emily), 
Brittany Snow /ž/ (Chloe), Anna Camp /ž/ (Aubrey), Hana Mae Lee /ž/ (Lilly), Alexis Knapp /ž/ 
(Stacie), Ester Dean /ž/ (Cynthia-Rose), Chrissie Fit /ž/ (Flo), Kelley Jakle /ž/ (Jessica), Shelley 
Regner /ž/ (Ashley), Matt Lanter (Chicago), Troy Ian Hall (Zeke), Guy Burnet (Theo), John 
Michael Higgins (John), Elizabeth Banks /ž/ (Gail), John Lithgow (Fergus), DJ Khaled (DJ 
Khaled).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Po úspěšných snímcích Ladíme! (2012, Pitch Perfect; r. Jason Moore) a Ladíme 2 (2015, Pitch 
Perfect 2; r. Elizabeth Banksová) o univerzitní dívčí vokální skupině Bardenské pěnice, 
zpívající a cappella, vznikl údajně závěrečný díl trilogie Ladíme 3, tentokrát v režii Trish 
Sieové, od níž jsme viděli romantický taneční snímek Let’s Dance All In (2014, Step Up: All In). 
– Bardenské pěnice vyhrály před časem mistrovství univerzitních vokálních skupin, ale po 
studiích se každá živí po svém. Jenže nejsou příliš úspěšné. Dají se znovu dohromady s tím, že 
budou vystupovat s jinými kapelami na turné pro americké vojenské posádky v Evropě. 
Začínají na základně ve Španělsku, ale v konkurenci instrumentálních skupin a DJ Khaleda se 
jim nedaří. Navíc zažijí řadu nepříjemností i v soukromí. Stanou se dokonce na jachtě 
rukojmím zlotřilého otce Tlusté Amy, který se chce zmocnit peněz její matky. Ovšem Beca a 
Tlustá Amy se postarají o osvobození kamarádek a o Fergusovo zatčení. Beca má možnost 
vystupovat sama a přítelkyně ji v tom podpoří. Každá se chce znovu věnovat něčemu jinému. 
Na závěr si však s Becou všechny zazpívají a Pěnice tak mají znovu obrovský úspěch... 
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Lady Macbeth 
barevný, kriminální, historický, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 89 
min. 
 
Původní název: Lady Macbeth. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Sixty Six Pictures & 
iFeatures, Great Point Media (podpora), Creative England (podpora), BFI's Film Fund 
(podpora), BBC Films (podpora), Creative England (zadavatel) BBC Films (zadavatel), BFI 
(zadavatel), Oldgarth Media (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
11.5.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Natočeno podle novely Nikolaje A. Leskova Lady 
Macbeth Mcenského újezdu. 
 
Distribuce: CinemArt (do 30.11.2017). Lokace: Velká Británie: Anglie - Lambton Castle, 
Durham, Northumberland. 
 
AUTOŘI: Režie: William Oldroyd. Předloha: Nikolaj Semjonovič Leskov (román Ledi Makbet 
Mcenskogo ujezda, 1865, česky naposledy Lady Macbeth Mcenského újezdu, nakl. 
Československý spisovatel, Praha 1962). Scénář: Alice Birch /ž/. Kamera: Ari Wegner. Druhá 
kamera: David Pimm. Architekt: Jacqueline Abrahams /ž/. Návrhy kostýmů: Holly 
Waddington /ž/. Masky: Sian Wilson /ž/ (+ účesy). Střih: Nick Emerson. Zvuk: Steve 
Peckover, Dan Jones (design zvuku), Ben Baird (design zvuku). Výkonná produkce: 
Christopher Moll, Steve Jenkins, Lizzie Francke /ž/, Jim Reeve, Christopher Granier-Deferre. 
Producent: Fodhla Cronin O’Reilly /ž/. Vizuální efekty: Elin Plantin /ž/ (koordinátor), 
Filmgate. Hudba: Dan Jones. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Keith Wallis (souboje). 
 
Hrají: Florence Pugh /ž/ (Kateřina), Cosmo Jarvis (Sebastian), Paul Hilton (Alexandr), Naomi 
Ackie /ž/ (Anna), Christopher Fairbank (Boris), Anton Palmer (Teddy), Golda Rosheuvel /ž/ 
(Agnes), Cliff Burnett (páter Petr), Rebecca Manley /ž/ (Mary), Bill Fellows (dr. Burdon).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v San Sebastiánu 2016: Cena FIPRESCI. MFF v Soluni 2016: Cena FIPRESCI. 
Evropské filmové ceny 2017: Evropský objev roku – Cena FIPRESCI. Britské ceny nezávislého 
filmu 2017: nejlepší herečka (Florence Pugh), nejlepší začínající herečka (Naomi Ackieová), 
nejlepší scénář (Alice Birchová), nejlepší kamera (Ari Wegner), nejlepší kostýmy (Holly 
Waddingtonová). 
 
Filmový debut anglického divadelního režiséra Williama Oldroyda Lady Macbeth je adaptací 
novely ruského spisovatele Nikolaje Leskova, kterou mj. zfilmoval v jugoslávské produkci 
Andrzej Wajda jako Lady Macbeth z Mcenského újezdu (1961, Sibirska ledi Magbet) a kterou 
adaptoval jako stejnojmennou operu Dmitrij Šostakovič. Scenáristka a dramatička Alice 
Birchová přenesla příběh z Ruska do severoanglických vřesovišť, pozměnila motivaci hlavní 
hrdinky a zcela změnila závěr (v knize končí protagonistka s milencem po odsouzení v 
sibiřském vyhnanství). Většina filmu, který byl s malým rozpočtem natočen během 24 dnů, 
vznikla v panském sídle u Durhamu. - Severní Anglie, 1865. Sedmnáctiletá Kateřina žije po 
svatbě s mnohem starším obchodníkem Alexandrem a jeho otcem Borisem v odlehlém 
panském sídle. Panovačný manžel si jí nevšímá a nespí s ní. Když muži odcestují kvůli práci, 
znuděná žena si začne vášnivý románek s čeledínem Sebastianem. Mlčenlivou svědkyní 
proměny původní oběti v panovačnou a vášnivou mladou ženu je její černošská služka Anna. 
Boris po návratu podezírá Kateřinu z nevěry, ale dřív, než to dokáže, snacha jej otráví jídlem. 
Když se nečekaně vrátí Alexandr, který ví o manželčině nevěře, a napadne čeledína, Kateřina 
jej ubije. Milenec zahrabe mrtvolu v lese a žena tam zastřelí mužova koně. Na usedlost 
dorazí postarší Agnes; její asi šestiletý vnuk Teddy je Alexandrovým nemanželským dítětem a 
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v budoucnu se má stát pánem domu. Kateřina chlapce se Sebastianovou pomocí zadusí 
polštářem. Milenec neunese tíhu viny a přizná se. Jenže Kateřina ze všech vražd obviní právě 
jej a služebnou Annu, kteří jsou odvezeni v okovech. Těhotná žena zůstane v domě sama. – 
Vizuálně ponuré, naturalistické dobové drama o zhoubné vášni a ženské emancipaci, jež se 
vymknou kontrole, se opírá o přesné herecké výkony a o dramatické napětí, jež díky krátké 
stopáži, sugestivní syrové atmosféře a soustředěnému vyprávění nikdy nepoleví. 
 –mrš- 
 
WILLIAM OLDROYD (nar. 1979) vyrůstal v Guildfordu v anglickém hrabství Surrey. Po 
maturitě strávil jako stipendista jeden rok na umělecké škole v nedalekém Farnhamu, kde 
se naučil pracovat s videem. Vystudoval teologii na Durnhamské univerzitě (2002), ale 
začal se zajímat o divadlo. Absolvoval magisterský program divadelní režie a dramaturgie 
na londýnské Královské akademii dramatického umění (RADA). Začínal na jevišti jako 
asistent a rychle se vypracoval na režiséra. Na domovské scéně londýnského Young Vicu 
inscenoval většinou moderní klasiku, např. Ibsenovy Přízraky, ale působil i na dalších 
jevištích v Británii a v zahraničí, kde režíroval činohru (Scény z popraviště, Dva vznešení 
příbuzní, Bezvýznamná žena, Komedie marnivosti, Kean, Čekání na Godota) a také opery 
(Don Pasquale, Služka paní, Theseus, Do pekla a zpátky). Praktické filmové zkušenosti 
získal jako režisér krátkých snímků, z nichž je nejznámější Svatebčan, uvedený v soutěži na 
FF Sundance. V celovečerní tvorbě debutoval vyzrálou adaptací novely Nikolaje Leskova 
Lady Macbeth (mj. Cena FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu a na FF v Soluni), jejíž děj 
přenesl z carského Ruska na anglický venkov. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
kr. filmy Christ’s Dog (2011, Kristův pes; + spol. prod.), Best (2012, Svatebčan) a In Mid 
Wickedness (2013, Uprostřed špatnosti), drama mladé ženy, snažící se za každou cenu 
uniknout z vynuceného manželství, Lady Macbeth (2016, Lady Macbeth) s Florence 
Pughovou.  -mim- 
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LEGO® Batman film  
barevný, akční, rodinný, animovaný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, zvuk – 
5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: The LEGO Batman Movie. Země původu: USA. Výrobce: Warner Animation 
Group, DC Entertainment, RatPac-Dune Entertainment, LEGO System A/S, Vertigo 
Entertainment, Animal Logic, Lord Miller Productions. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
9.2.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D). – 
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Chris McKay. Námět: figurky stavebnice Lego. Scénář: Seth Grahame-Smith, 
Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern, John Whittington. Výtvarník: Grant Freckelton. 
Střih: David Burrows, John Venzon, Matt Villa. Zvuk: Gregg Landaker, Michael Semanick, 
Wayne Pashley (design). Výkonná produkce: Will Allegra, Matthew Ashton, Ryan Harris, 
Brad Lewis, Benjamin Melniker, John Powers Middleton, Zareh Nalbandian, Michael Uslan. 
Producent: Dan Lin, Roy Lee, Phil Lord, Christopher Miller. Koproducent: Jon Burton, Ryan 
Halprin, Amber Naismith /ž/. Animace: Rob Coleman (supervize), Behzad Mansoori-Dara 
(supervize animační přípravy). Vizuální efekty: Animal Logic. Hudba: Lorne Balfe. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Will Arnett (Batman/Bruce Wayne), Ralph Fiennes (Alfred), Rosario Dawson /ž/ 
(Batgirl/Barbara Gordonová), Zach Galifianakis (Joker), Jenny Slate /ž/ (Harley Quinnová), 
Michael Cera (Robin/Dick Crayson), Mariah Carey /ž/ (starostka McCaskillová), Billy Dee 
Williams (Two Face), Conan OʹBrien (Hádankář), Héctor Elizondo (Jim Gordon), Eddie Izzard 
(lord Valdemort), Zoë Krawitz /ž/ (Catwoman/Selina Kyleová), Lauren White /ž/ (OʹHarová), 
Adam Devine (Flash/Barry Allen), Seth Green (King Kong), Jemaine Clement (Oko Saurona), 
Channing Tatum (Superman/Clark Kent), Jonah Hill (Green Lantern).   
 
Dabing: David Novotný (Batman/Bruce Wayne), Igor Bareš (Alfred), Anna Brousková 
(Batgirl/Barbara Gordonová), Jiří Krejčí (Joker), Lucie Štěpánková (Harley Quinnová), Vojtěch 
Kotek (Robin/Dick Crayson), Zlata Adamovská (starostka McCaskillová), Petr Gelnar (Two 
Face), Libor Terš (Jim Gordon), Miroslav Táborský (lord Voldermort), Vanda Konečná 
(Catwoman/Selina Kyleová), René Slováčková (OʹHarová), Tomáš Borůvka (Flash/Barry Allen), 
Pavel Vondra (King Kong), Zbyšek Horák (Oko Saurona), Petr Gelnar (Superman/ Clark Kent), 
Chris McKay (pilot Bill).    
 
České titulky: Petr Putna. Překlad české verze: Petr Putna (+ texty písní). Dialogy české 
verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Po úspěšném snímku Lego příběh (2014, The Lego Movie, r. Phil Lord, Christopher Miller) 
přišel do kin další film, v němž se figurky ze stavebnice Lego opět pohybují rychle a zběsile. 
Debutující režisér Chris McKay natočil animovanou akční rodinnou komedii LEGO® Batman 
film, jejíž zápletka spočívá v tom, že samolibý ochránce gothamského pořádku Batman už 
nemá žádné soupeře. Poté, co urazil Jokerovy city sdělením, že nepotřebuje přátele ani 
nepřátele, se jeho protivník nechá se všemi ostatními padouchy zavřít do Arkhamského 
blázince. Roztržitý Batman spíše omylem na dobročinném večírku adoptuje sirotka Dicka, 
který jej pak po zbytek snímku doprovází. Společně použijí na Jokera Supermanovu 
fantomovou pistoli, čímž naplní zlosynův tajný plán, protože umožní všem superpadouchům 
únik z blázince. Porazit je Batman může pouze se svými přáteli, a tak pochopí, že se bez 
týmové spolupráce neobejde. Společně s nimi po četných peripetiích zachrání Gotham před 
jistou zkázou. – Film se nese v ještě zběsilejším tempu než Lego příběh. Jde však o opakování 
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jednou prověřeného modelu, a tak se původní originalita již vytratila. -adp- 
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LEGO® Ninjago® film 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: The LEGO Ninjago Movie. Země původu: USA, Dánsko. Výrobce: Warner 
Animatioon Group, Lin Pictures, Vertigo Entertainment, Animal Logic, Warner Bros. 
(zadavatel), Ratpac-Dune (zadavatel-spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
21.9.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Objev v sobě Nindžu. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. Námět: Hilary Winston /ž/, Bob Logan, 
Paul Fisher, William Wheeler, Tom Wheeler, Dan Hageman, Kevin Hageman. Předloha: 
figurky stavebnice Lego Ninjago společnosti Lego Group. Scénář: Bob Logan, Paul Fisher, 
William Wheeler, Tom Wheeler, Jared Stern, John Whittington. Kamera: Andrew Johnson 
(živé scény). Architekt: Annie Beauchamp /ž/ (živé scény). Výtvarník: Kim Taylor /ž/, Simon 
Whiteley. Střih: Julie Rogers /ž/, Garret Elkins, Ryan Folsey, John Venzon, David Burrows. 
Zvuk: Tim LeBlanc, Wayne Pashley (design zvuku). Výkonná produkce: Jill Wilfert /ž/, Keith 
Malone, Simon Lucas, Chris Leahy, Seth Grahame-Smith, Zareh Nalbandian, Brett Ratner. 
Producent: Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller, Chris McKay, Maryann Garger /ž/, Roy Lee. 
Animace: Matt Everitt (vedení animace). Vizuální efekty: Animal Logic, Legend 3D. Hudba: 
Mark Mothersbaugh, Alex Geringas (dodatečná hudba, téma, písně), Wataru Hokoyama 
(dodatečná hudba), Tim Jones (dodatečná hudba), Jeppe Riddervold (dodatečná hudba). 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Kier Lehman (hudební 
supervize).  
 
Mluví: Dave Franco (Lloyd), Justin Theroux (Garmadon), Michael Peña (Kai), Kumail Nanjiani 
(Jay), Abbi Jacobson /ž/ (Nya), Zach Woods (Zane), Fred Armisen (Cole), Olivia Munn /ž/ 
(Koko), Jackie Chan (Sensei Wu).  
 
Dabing: Petr Neskusil (Lloyd), Pavel Šrom (Garmadon), Martin Sobotka (Kai), Libor Bouček 
(Jay), Kateřina Březinová (Nya), Ladislav Cigánek (Zane), Petr Burian (Cole), Simona 
Postlerová (Koko), Marcel Vašinka (Mistr Wu).  
 
Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: 
Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Dobrodružná animovaná rodinná komedie trojice režisérů (Charlie Bean, Paul Fisher, Bob 
Logan) LEGO® Ninjago® film, inspirovaná seriálem Ninjago (2011–201?), se nese v duchu 
předchozích celovečerních filmů založených na figurkách stavebnice Lego. Avšak na rozdíl od 
filmů LEGO® příběh (2014, The Lego Movie; r. Phil Lord, Christopher Miller) a LEGO® Batman 
film (2017, The LEGO Batman Movie; r. Chris McKay) zde nevystupují postavy známých 
superhrdinů a příběh je zcela samostatný. - Město Ninjago již nějakou dobu sužuje padouch 
posedlý válkami a ničením Garmadon. Proti němu bojují odvážní ninjové, mezi nimiž je 
Garmadonův syn Lloyd, které trénuje Garmadonovův bratr Mistr Wu. Nedovoleným 
použitím totální zbraně Lloyd omylem přivede do města živou kočku a ta začne likvidovat 
celé město postavené z lega. Zvíře je potřeba zničit totálně totální zbraní a ninjové se pro ni 
vydají. Na konci strastiplné poutě zjistí, že nejsilnější zbraní jsou oni a jejich schopnosti. 
Garmadon a Lloyd se usmíří. – Většinu odkazů a vtipů pochopí spíše dospělí, zatímco 
předvídatelný příběh potěší spíše děti. -adp- 
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Lék na život 
barevný, thriller, horor, 15 přístupnosr, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 146 
min. 
 
Původní název: A Cure for Wellness. Země původu: USA, SRN. Výrobce: Blink Wink 
Productions, New Regency, Babelsberg Film, MFG Medien-und Filmgessellschaft Baden-
Württemberg (podpora), Mitteldeutche Medienförderung (podpora), Medien Board Berlin-
Brandenburg (podpora), Deutscher Filmförderfonds (podpora). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 16.2.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Jste připraven, pane Lockharte? Tak 
začínáme… 
 
Distribuce: CinemArt (do 16.8.2018). Lokace: SRN: Bádensko-Württembersko - zámek 
Hohenzoller (Hechingen); Braniborsko – Beelitz; Sasko-Anhaltsko - Schraplau. 
 
AUTOŘI: Režie: Gore Verbinski. Námět: Justin Haythe, Gore Verbinski. Scénář: Justin Haythe. 
Kamera: Bojan Bazelli. Architekt: Eve Stewartová. Návrhy kostýmů: Jenny Beavanová. 
Masky: Sharon Martinová (návrhy masek a účesů). Střih: Pete Beaudreau, Lance Pereira. 
Zvuk: Tim Gomillion, David Giammarco, Paul Massey, David Farmer (design zvuku). Výkonná 
produkce: Justin Haythe, Morgan Des Groseillersová. Producent: Arnon Milchan, David 
Crockett, Gore Verbinski. Koproducent: Christof Fisser, Henning Molfenter, Charlie 
Woebcken. Vizuální efekty: Double Negative, One Of Us, RISE Visual Effects Studio, Lola VFX. 
Zvláštní efekty: Gerd Nefzer (supervize). Hudba: Benjamin Wallfisch. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Joshue Grothe. 
 
Hrají: Jason Isaacs (dr. Volmer), Dane DeHaan (Lockhart), Mia Gothová (Hana), Celia 
Imrieová (paní Watkinsová), Adrian Schiller (zástupce ředitele), Harry Groener (Pembroke), 
Tomas Nörström (Frank Hill), Johannes Krisch (údržbář), Magnus Krepper (veterinář Pieter), 
Ashok Mandanna (Ron Nair), Judith Hoerschová (zdravotní sestra Gréta), Ivo Nandi (Enrico), 
Paul Benedict (konstábl), Craig Wrol (Morris), Lisa Banesová (Hollisová), Carl Lumbly 
(Wilson), Tom Flynn (Humprey). 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Americko-německý thriller, který se v závěru mění na horor, Lék na život, natočený v 
Německu, je desátým filmem scenáristy, režiséra a producenta Gorea Verbinského. 
Nepochybnou inspirací pro překombinovaný syžet bylo dílo Franze Kafky. – Makléřská 
společnost chystá fúzi, ale ta bez podpisu pana Pembrokea z vedení není možná. Rada pro 
něho pošle do lázní ve švýcarských Alpách mladého manažera Lockharta. Od chvíle, kdy 
mladík dorazí do zámku v horách, přebudovaného na sanatorium a opředeného zlovolnými 
pověstmi o posledním majiteli, baronu von Reichmerlovi, který se chtěl oženit s vlastní 
sestrou, naráží na záměrnou nevstřícnost. K Pembrokeovi se nedostane a cestou zpět najatý 
vůz havaruje. Mladík se probere v sanatoriu s nohou v sádře. Podle ředitele podniku pro 
bohatou klientelu, doktora Volmera, má pít zdejší léčivou vodu a brát pobyt jako vynucenou 
dovolenou. Lockhart vyhledá Pembrokea, ale ten odjet nechce. Seznámí se s jedinou mladou 
pacientkou, Hanou, nad níž bdí Volmer. Lockhart se znovu pídí po Pembrokeovi, po němž se 
slehla zem. Sblíží se s Hanou. Postupně odhaluje záhadné praktiky v lázních, od staré 
pacientky se dozví o jejich pohnuté historii, mizejících vesničanech, o baronově těhotné 
sestře (a manželce), jíž vesničané vyřízli z lůna plod a upálili ji. Má vidiny, přijde o zuby, najde 
ve sklepení starobylou laboratoř. Zjistí, že Volmer je onen poslední baron a že žije díky zdejší 
vodě, obývané údajně vyhynulým živočišným druhem, podobným úhořům. Ty aplikuje 
pacientům do těla a z jejich destilované krve získává životodárný lektvar. Zohavenou tvář 
skrývá pod maskou Volmera a chystá se oženit s Hanou, která je jeho dcera… Lockhart se 
zbaví sádry, svede po svatebním obřadu boj s Volmerem v laboratoři, do něhož zasáhne 
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Hana a otce zabije. Požár, který přitom vypukne, zachvátí celé sanatorium. Oba mladí lidé z 
místa zkázy ujedou na kole… - Tvůrce si ve vizuálně působivém, ale příliš komplikovaném a 
nesrozumitelném snímku pohrává s divákovou představivostí; hranice mezi skutečností a 
Lockhartovými vizemi nejsou jasně dané, příběh má ponurou atmosféru a zůstalo v něm 
hodně nedořečeného. –kat- 
 
GORE VERBINSKI (vl. jm. Gregor Verbinski, nar. 16.3.1964, Oak Ridge, Tennessee) je 
prostředním z pěti dětí jaderného fyzika polského původu a vyrůstal v jihokalifornském 
městě La Jolla. V roce 1987 absolvoval filmovou fakultu Kalifornské univerzity (UCLA). 
Během studia působil jako kytarista punkových kapel The Daredevils a Little Kings. Prosadil 
se jako režisér hudebních klipů (Bad Religion, Monster Magnet aj.) a zejména reklamních 
spotů (mj. Budweiser, Nike, Coca Cola, Skittles, 7-Up, Canon, United Airlines), za něž dostal 
čtyřikrát cenu Clio. V Hollywoodu se prosadil díky Stevenu Spielbergovi, který mu dal 
příležitost ve studiu DreamWorks. Celosvětový divácký úspěch měly první tři díly populární 
filmové série Piráti z Karibiku, natočené podle stejnojmenné atrakce v Disneylandu, ale 
jeho nejzdařilejším dílem je animovaný western Rango (mj. Oscar a Cena BAFTA za nejlepší 
animovaný film). V roce 2001 zaskočil za vyčerpaného Simona Wellse a režíroval některé 
scény sci-fi snímku Stroj času (2002, The Time Machine). O svém soukromí neposkytuje 
informace, žije s manželkou a dvěma syny v Los Angeles. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. The Ritual (1996; + sc.), bláznivá komedie Hon na myš (1997, 
Mousehunt) s Nathanem Lanem, dobrodružná romantická komedie Mexičan (2001, The 
Mexican) s Bradem Pittem a Julií Robertsovou, remake úspěšného japonského hororu Kruh 
(2002, The Ring) s Naomi Wattsovou, výpravný dobrodružný snímek Piráti z Karibiku: 
Prokletí Černé perly (2003, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) s 
Johnnym Deppem a Geoffreyem Rushem, drama úspěšného televizního moderátora The 
Weather Man (2004, Pan Rosnička – V) s Nicolasem Cagem, souběžně natáčená 
pokračování Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže (2006, Pirates of the Caribbean: Dead 
Man’s Chest) a Piráti z Karibiku: Na konci světa (2007, Pirates of the Caribbean: At World’s 
End) se stejným hereckým obsazením, anim. příběh z Divokého západu Rango (2011, 
Rango; + spol. nám., spol. písně, spol. prod., hlas), akční dobrodružný snímek na motivy 
populárního westernového TV seriálu o maskovaném hrdinovi a jeho indiánském 
partnerovi Osamělý jezdec (2013, The Lone Ranger; + spol. prod.) s Armiem Hammerem a 
Johnnym Deppem, horor z luxusního lázeňského střediska ve švýcarských Alpách Lék na 
život (2017, A Cure for Wellness; + spol. nám., spol. prod.) s Danem DeHaanem a Jasonem 
Isaacsem; (podíl na výkonné produkci) Walter Mitty a jeho tajný život (2013, The Secret 
Life of Walter Mitty; r. Ben Stiller). -mim- 
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Letíme! 
barevný, dobrodružný, komedie, rodinný, animovaný, přístupný 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 84 min. 
 
Původní název: Überflieger – Kleine Vögel, grosses Geklapper (německý název), A Stork’s 
Journey. Richard the Stork. Země původu: SRN, Norsko, Belgie, Lucembursko. Výrobce: 
Knudsen & Streuber, Ulysses Filmproduktion, Walking the Dog (koprodukce), Mélusine 
Productions (koprodukce), Den siste skilling (koprodukce), Senator Film Produktion 
(koprodukce), NDR (koprodukce), Mediefondet Zefyr (koprodukce), C More Entertaiment 
(spolupráce), BNP Paribas Fortis Film Finance (podpora), Medienboard Berlin-Brandenburg 
(podpora), Deutscher Filmförderfonds (podpora), Filmförderungsanstalt (podpora), 
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (podpora), Kuratorium Junger Deutscher Film 
(podpora), Eurimages EU (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 20.7.2017. Mluveno: 
česky (dabováno). – Vrabčákovo velké čapí dobrodružství. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Tobias Genkel, Reza Memari (spolurežie). Scénář: Reza Memari. Výtvarník: 
Stéphane LeCocq, Christian Puille (návrhy postav). Střih: Reza Memari. Zvuk: Espen Rønning, 
Bent Eric Holm (+ design zvuku). Výkonná produkce: Marc Gabizon, Thomas Weymar. 
Producent: Kristine Knudsen /ž/, Emely Christians /ž/, Eric Goossens, Anton Roebben, 
Stéphan Roelants. Koproducent: Tania Reichert-Facilides /ž/, David Claikens, Alex Verbaere, 
Lars Leegaard Marøy, Tom Streuber. Animace: Kenneth Vandel (vedení animace), Javier 
Perez Rodenas (supervize animace), Gilles Rudziaks (supervize animace). Vizuální efekty: 
Sven Pannicke (supervize), RISE Visual Effects Studio. Hudba: Éric Neveux, Jean-Pierre 
Ensuque (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Dabing: Matěj Havelka (Richard), Martin Zahálka (Claudius), Sabina Laurinová (Aurora), Jana 
Zenáhlíková (Olga), Roman Štabrňák (Kiki), David Gránský (Max). Překlad české verze: Martin 
Massaniec. Dialogy české verze: Veronika Veselá. Režie české verze: Veronika Veselá (Studio 
Budíkov).  
 
Dobrodružný rodinný animovaný snímek Tobiase Genkela a scenáristy, spolurežiséra a 
střihače Rezy Memariho Letíme! vypráví o nelehkém putování vrabce Richarda, 
přesvědčeného, že je čáp, a přerostlé samičky kulíška nejmenšího Olgy, k nimž  se přidá 
sebestředný domestikovaný papoušek Kiki. – Richard (Ríša) přijde o rodiče dřív, než se 
vyklube z vajíčka. Ptáčete se ujme soucitná čápice Aurora. Její synek Max je ze sourozence 
nadšen, na rozdíl od tatínka Claudia. Ten je ochoten vrabčáka tolerovat do podzimu, než 
jejich letka odletí do Afriky. Ríša si myslí, že je čáp, což mu působí četné potíže. Aurora a Max 
se marně snaží obměkčit Claudia, aby vzal Ríšu s sebou. Letka odletí bez něho. Vrabčák se 
vydá do Afriky za ní. Ví, že čápi mají namířeno přes Gibraltar... Cestou narazí na kulíška 
nejmenšího, sovičku Olgu. Té se rodina zřekla, protože moc vyrostla, a tak si vymyslela 
přítele Olega, kterého vidí jen ona. Střetnou se s nepřátelskými netopýry, kus se svezou na 
kapotě nákladního auta, osvobodí z klece papouška Kikiho, který je chytrý jako televize, 
protože žil v baru vedle kabelovky, a dorazí vlakem do San Rema. Trojice překoná 
Gibraltarský průliv a v Tangeru se od holubů, závislých na internetu, dozví, že se pohřešuje 
Max. Ríšův bráška spadl do nory medojeda. Vrabčák s přáteli ho zachrání a málem přijde o 
život. Pochopí, že z něho čáp nikdy nebude, ale už mu to nevadí; podle táty Claudia patří do 
rodiny. -kat- 
  

http://www.filmportal.de/en/node/1279032
http://www.filmportal.de/en/node/1282564
http://www.filmportal.de/en/node/1282564
http://www.filmportal.de/en/person/deutscher-filmfoerderfonds-dfff-berlin_2d50eaef16e74d95e040007f01001abb
http://www.filmportal.de/en/person/filmfoerderung-hamburg-schleswig-holstein-gmbh-ffhsh-hamburg_46b523e5ccb65d5ae040007f01007310
http://www.filmportal.de/en/person/kuratorium-junger-deutscher-film-wiesbaden_f3022026e7d545bde03053d50b373f41
http://www.filmportal.de/en/person/kuratorium-junger-deutscher-film-wiesbaden_f3022026e7d545bde03053d50b373f41
http://www.filmportal.de/en/person/eurimages-der-eu-strasbourg_f300d1953bfd2f77e03053d50b371d4a
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http://www.filmportal.de/en/person/alex-verbaere_
http://www.filmportal.de/en/person/lars-leegaard-maroy_
http://www.filmportal.de/en/person/tom-streuber_ef75a8fb7ebcd153e03053d50b370e84
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Liga spravedlnosti 
barevný, akční, komiksový, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, 4-DX, 
zvuk – 5.1, Dolby Atmos, dlouhý – 120 min. 
 
Původní název: Justice League. Země původu: USA. Výrobce: DC Films, RatPac 
Entertainment, Atlas Entertainment, Cruel and Unusual Films. Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 16.11.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D, 3-D, 
IMAX, 4-DX). – V jednotě je síla. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: USA: Los Angeles. Velká Británie: Londýn. Island: 
Djúpavík. 
 
AUTOŘI: Režie: Zack Snyder. Pomocná režie: Damon Caro. Námět: Chris Terrio, Zack Snyder. 
Předloha: Bob Kane (komiks Batman – postavy), Joe Shuster (komiks Superman – postavy), 
Jerry Siegel (komiks Superman – postavy), William Moutlon Marston (komiks Wonder 
Woman – postavy). Scénář: Chris Terrio, Joss Whedon. Kamera: Fabian Wagner. Druhá 
kamera: Jean-Philippe Gossard. Architekt: Patrick Tatopoulos. Návrhy kostýmů: Michael 
Wilkinson. Masky: Julie Dartnell /ž/ (+ účesy), Carmel Jackson /ž/ (účesy). Střih: David 
Brenner, Richard Pearson, Martin Walsh. Zvuk: John Casali, Bob Kellough (design zvuku), 
Chuck Michael (design zvuku). Výkonná produkce: Christopher Nolan, Emma Thomas /ž/, 
Jim Rowe, Ben Affleck, Wesley Coller, Curtis Kanemoto, Daniel S. Kaminsky, Chris Terrio. 
Producent: Charles Roven, Deborah Snyder /ž/, Jon Berg, Geoff Johns. Koproducent: 
Marianne Jenkins /ž/, Gregor Wilson. Vizuální efekty: John D.J. Desjardin (supervize), Double 
Negative, MPC, Scanline VFX, Weta Digital, Pixomondo, Shade VFX, Rodeo FX, Blind Ltd. 
Zvláštní efekty: Mark Holt (supervize). Hudba: Danny Elfman, T.J. Lindgren (dodatečná 
hudba), Pinar Toprak (dodatečná hudba), Geoff Zanelli (dodatečná hudba). Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Karen Elliott /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Damon Caro, Eunice Huthart /ž/, Wayne Dalglish (souboje), Allen Jo 
(souboje), Mike Lambert (souboje), Matthew Rugetti (souboje). 
 
Hrají: Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Henry Cavill (Clark Kent/Superman), Gal Gadot /ž/ 
(Diane Princeová/Wonder Woman), Amy Adams /ž/ (Lois Laneová), Ezra Miller (Barry 
Allen/Flash), Jason Monoa (Arthur Curry/Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg), 
Jeremy Irons (Alfred), Diane Lane /ž/ (Martha Kentová), Connie Nielsen /ž/ (královna 
Hippolyta), J.K. Simmons (policejní náčelník Gordon), Amber Heard /ž/ (Mera), David Thewlis 
(Ares), Joe Morton (dr. Silas Stone), (hlas) Ciarán Hinds (Steppenwolf), (neuveden) Robin 
Wright /ž/ (Antiope), (neuveden) Jesse Eisenberg (Lex Luthor), (neuveden) Billy Crudup 
(Barryho otec). 
 
Dabing: Lukáš Hlavica (Bruce Wayne/Batman), Ondřej Brzobohatý (Clark Kent/Superman), 
René Slováčková (Diane Princeová/Wonder Woman), Tereza Bebarová (Lois Laneová), 
Vojtěch Hájek (Barry Allen/Flash), Martin Zahálka (Arthur Curry/Aquaman), Jiří Krejčí (Victor 
Stone/Cyborg), Vladislav Beneš (Alfred), Nela Boudová (Martha Kentová), Simona Postlerová 
(královna Hippolyta), LXXX (policejní náčelník Gordon), Pavel Vondra (dr. Silas Stone), Marcel 
Vašinka (Steppenwolf). 
 
České titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: 
Ladislav Novák. Režie české verze: Ladislav Novák (LS Productions dabing).  
 
Režisér Zack Snyder nastartoval supermanovským dobrodružstvím Muž z oceli (2013, Man of 
Steel) sérii s hrdiny komiksů nakladatelství DC Entertainment, a tak po velkofilmu Batman vs. 
Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of Justice), v němž 
Superman zahynul, přichází (zatím) do třetice s neméně výpravným komiksovým 
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dobrodružstvím Liga spravedlnosti. - Po Supermanově smrti není nic jako dřív. Na Zemi 
vzrůstá násilí a Bruce Wayne zjistí, že z vesmíru přicházejí paradémoni – zvědové, živící se 
strachem, a že po Supermanově smrti má po tisíci letech vyhnanství ničitel planet 
Steppenwolf šanci vrátit se na Zemi a dokonat to, co se mu v dávnověku nepodařilo. K tomu 
potřebuje tři mateřské krychle, jež přenášel z planety na planetu. Jejich spojením vzniká 
apokalyptická síla, jež mění světy do pekelné podoby. Wonder Woman Bruce mu vysvětlí, že 
kdysi spojili proti Steppenwofovi své síly Atlanťané, Amazonky a lidé. Jeho krychle si rozdělili. 
Jenže ty po Supermanově smrti ožily. Steppenwolf se svými paradémony už vzal krychli 
Amazonkám a Atlanťanům a pátrá po té poslední. Bruce přizve do týmu mladičkého, 
superrychlého Barryho a kyborga Raye Fishera. Přibude i potomek Atlanťanů Aquaman s 
mocným trojzubcem. Pomocí krychle, již lidé po druhé světové válce nazvali změno-stroj a jež 
se až teď „probudila“, oživí Supermana. Pronásledování nepřítele, který se poté krychle 
zmocnil, skončí v severním Rusku. Tam mu šestice znemožní spojení krychlí, čímž zabrání 
apokalypse. Paradémoni zkázu svého vůdce dokonají. Vše se vrátí do normálních kolejí. - 
Snímek s rozpočtem 300 milionů dolarů trpí zdlouhavostí včetně akčních scén nebo 
prvoplánovou psychologií postav. Po závěrečných titulcích nechybí už tradiční upoutávka na 
pokračování. –kat- 
 
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 styl. 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 producentku Deborah Snyderovou (roz. 
Johnsonovou). Vychovávají spolu dvě adoptivní děti a s Wesleym Collerem založili výrobní 
společnost Cruel & Unusual Films. Z předchozích dvou vztahů má Snyder dalších šest 
potomků; čtyři z rozvedeného manželství s Denise Weberovou a dvě s producentkou 
reklam Kirsten Elinovou. Na jaře 2017 se potýkal s rodinnou tragédií, když jeho dvacetiletá 
dcera Autumn spáchala sebevraždu, a požádal Josse Whedona, aby za něho dokončil 
postprodukci snímku Liga spravedlnosti. – 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 Liga spravedlnosti (2017, Justice League; + spol. nám.), oba s 
Benem Affleckem a Henrym Cavillem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li 
uvedeno jinak) Sebevražedný oddíl (2016, Suicide Squad; r. David Ayer), Wonder Woman 
(2017, Wonder Woman; r. Patty Jenkinsová; + spol. nám., herec). -mim- 
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Lion 
barevný, psychologický, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: Lion. Země původu: Austrálie, USA, Velká Británie. Výrobce: See-Saw Film, 
Aquarius Films (spolupráce), Sunstar Entertainment (spolupráce), The Weinstein Company 
(zadavatel), Screen Australia (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
23.2.2017. Mluveno: anglicky, bengálsky, hindsky (titulky). – Dlouhá cesta domů. 6 nominací 
na Oscara včetně nominace za nejlepší film. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: Austrálie: Tasmánie; Victoria - Melbourne. Indie: 
Západní Bengálsko – Kalkata; Madhjapradéš - Ganesh Talai (Khandwa). 
 
AUTOŘI: Režie: Garth Davis. Předloha: Saroo Brierley (kniha A Long Way Home, 2013, 
Dlouhá cesta domů). Scénář: Luke Davies. Kamera: Greig Fraser. Architekt: Chris Kennedy. 
Návrhy kostýmů: Cappi Irelandová. Masky: Luize Joyce Margaretová (+ účesy). Střih: 
Alexandre de Franceschi. Zvuk: Nakul Kamte, Robert Mackenzie (design zvuku). Výkonná 
produkce: Bob Weinstein, Harvey Weinstein, David C. Glasser, Andrew Fraser, Shahen 
Mekertichian, Daniel Levin. Producent: Emile Sherman, Iain Canning, Angie Fiedlerová. 
Vizuální efekty: Sid Jayakar (supervize), Iloura. Hudba: Dustin O’Halloran, Hauschka [Volker 
Bertelmann]. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Jemma Burnsová 
(hudební supervize). 
 
Hrají: Dev Patel (Saroo Brierley), Rooney Maraová (Lucy), David Wenham (John Brierley), 
Nicole Kidmanová (Sue Brierleyová), Sunny Pawar (malý Saroo), Abhishek Bharate (Guddu), 
Nawazuddin Siddiqui (Rawa), Priyanka Boseová (Kamla), Tannishtha Chatterjeeová (Noor), 
Deepti Navalová (paní Soodová), Divian Ladwa (Mantoš Brierley), Sachin Joab (Bharat), 
Pallavi Shardaová (Prama), Arka Das (Sami); (neuvedeni) Saroo Brierley, John Brierley, Sue 
Brierleyová.  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: Camerimage, Bydhošť 2016: Zlatá žába. Cena BAFTA: nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Dev Patel), nejlepší scénář-adaptace (Luke Davies); (nominace) nejlepší herečka ve vedlejší 
roli (Nicole Kidmanová), nejlepší kamera (Greig Fraser), nejlepší původní hudba (Dustin 
O’Halloran Hauschka). – Oscar: (nominace) nejlepší film (Emile Sherman, Iain Canning, Angie 
Fiedlerová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Dev Patel), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Nicole 
Kidmanová), nejlepší scénář-adaptace (Luke Davies), nejlepší kamera (Greig Fraser), nejlepší 
původní hudba (Dustin O’Halloran, Hauschka). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší film-drama, 
nejlepší herec ve vedlejší roli (Dev Patel), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Nicole 
Kidmanová), nejlepší původní hudba (Dustin O’Halloran, Hauschka). 
 
Úspěšný tvůrce reklamních spotů Garth Davis, který se podílel s Jane Campionovou na TV 
seriálu Top of the Lake (2013, Stíny nad jezerem – TV), debutuje oceňovaným celovečerním 
filmem Lion, natočeným podle skutečného příběhu, který jeho protagonista Saroo Brierley 
(vl. jm. Sheru Munshi Khan) popsal v knize Dlouhá cesta domů. Snímek nejen svým námětem 
připomíná velmi úspěšný titul Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire (2008, Slumdog 
Millionaire; r. Danny Boyle); mj. v něm hlavní roli hraje Dev Patel, který se zmíněným filmem 
proslavil. – Rok 1981. Pětiletý indický chlapec Saroo se při shánění práce na nádraží odloučí 
od staršího bratra Guddua. Usne v odstaveném vlaku a probudí se až za jízdy. Skončí šestnáct 
set kilometrů od domova v Kalkatě, kde se svou hindštinou těžko dorozumívá. Přežívá na 
ulici, ale nakonec se dostane do sirotčince, odkud je o rok později převezen do Tasmánie a 
předán adoptivním australským rodičům Johnovi a Sue Brierleyovým. Ti o dva roky později 
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adoptují dalšího indického chlapce Mantoš. V roce 2010 se dospělý Saroo setká na škole, kde 
studuje hotelový management, s dívkou Lucy. Rozhodne se najít svou biologickou matku a 
dva roky se věnuje pátrání pomocí Google Earthu. Při hledání si vybavuje útržky vzpomínek, 
díky nimž nakonec objeví své rodné místo Ganesh Talai, což je předměstí města Khandwa ve 
státu Madhjapradéš. Vyrazí tam na cestu, jež jej z Kalkaty vede opačným směrem, než 
kterým jel před lety. Díky náhodě se skutečně potká s matkou Kamlou a se sestrou Shekilou a 
dozví se, že bratr Guddu je mrtvý (přejel ho vlak, když bratra hledal na nádraží). – Saroo 
Brierley je v současné době podnikatelem a za matkou, o niž se na stáří postaral, dojíždí z 
Austrálie do Indie. – Název Lion (česky Lev) je odvozen od Brierleyho skutečného jména (jež 
už v dětství zkomolil na Saroo), tedy Sheru, což znamená Lev. 
 
GARTH DAVIS (nar. 197?, Brisbane, Queensland) pochází z umělecky založené rodiny a 
vystudoval grafický design na Swinburneově univerzitě v Melbourne. Strávil jeden rok v 
Itálii jako malíř, ale nakonec se rozhodl pro film. Než přešel k hrané tvorbě, byl 
oceňovaným režisérem reklamních snímků (Schweppes, U.S. Cellular, Tooheys, Dulux, 
Coca-Cola, Smirnoff, Toyota, Sony). Podílel se na romantickém TV seriálu Love My Way 
(2004-07, Láska po mém) a prosadil se jako spolurežisér první řady kriminální minisérie z 
novozélandského venkova Stíny nad jezerem (mj. nominace na Ceny BAFTA a Emmy). Jeho 
celovečerní debut Lion získal divácké ceny na řadě festivalů (Chicago, Denver, Fort 
Lauderdale, Mill Valley, Hawaii aj.) a vzbudil ohlas i mezi jeho kolegy a novináři (Cena DGA 
pro debutujícího režiséra; šest nominací na Oscara, pět na Cenu BAFTA, čtyři na Zlatý 
glóbus). Jeho dlouholetým spolupracovníkem je kameraman Greig Fraser. Žije v 
Melbourne s manželkou a třemi dětmi. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dok. 
portrét tří parkovacích inspektorů P.I.N.S. (2000; + spol. kam.), kr. hraný film o mladém 
páru očekávajícím první dítě Alice (2003), sedmidílná minisérie o pátrání po zmizelé 
dvanáctileté dívce Top of the Lake (TV-2012, Stíny nad jezerem; spol. r. Jane Campionová - 
TV) s Elizabeth Mossovou v úloze zarputilé vyšetřovatelky, vyrovnávající se s vlastní 
minulostí, skutečný příběh adoptivního chlapce, který se po pětadvaceti letech vrací do 
Indie, aby našel svou biologickou rodinu, Lion (2016, Lion) s Devem Patelem a Nicole 
Kidmanovou, biblické drama Mary Magdalene (2017, Máří Magdalena) s Rooney 
Maraovou a Joaquinem Phoenixem jako Ježíšem.  -mim- 
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Loganovi parťáci 
barevný, kriminální komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý –119 
min. 
 
Původní název: Logan Lucky. Země původu: USA. Výrobce: Fingerprint Releasing, Bleecker 
Street (spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 31.8.2017. Mluveno: anglicky (titulky). 
– Nemají styl, ale mají plán. Od režiséra Dannyho parťáků a Bez kalhot.  
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: USA: Georgie: Douglasville, Clayton County; Severní Karolína 
- Charlotte. 
 
AUTOŘI: Režie: Steven Soderbergh. Scénář: Rebecca Blunt /ž/. Kamera: Peter Andrews 
[Steven Soderbergh]. Architekt: Howard Cummings. Návrhy kostýmů: Ellen Mirojnick /ž/. 
Masky: Elisa Marsh /ž/, Marie Larkin /ž/ (účesy), Justin Raleigh (design zvláštních 
maskérských efektů). Střih: Mary Ann Bernard /ž/ [Steven Soderbergh]. Zvuk: Larry Blake 
(design zvuku). Výkonná produkce: Michael Polaire, Dan Fellman, Zane Stoddard. 
Producent: Gregory Jacobs, Mark Johnson, Reid Carolin, Channing Tatum. Vizuální efekty: 
Christina Mitrotti /ž/ (supervize), Lesley Robson-Foster /ž/ (supervize), shade vfx, 
Phosphene. Zvláštní efekty: Josh Hakian (supervize). Hudba: David Holmes. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Season Kent /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: R.A. Rondell, Steve Kelso (závody). 
 
Hrají: Channing Tatum (Jimmy Logan), Adam Driver (Clyde Logan), Farrah Mackenzie /ž/ 
(Sadie Loganová), Riley Keough /ž/ (Mellie Loganová), Daniel Craig (Joe Bang), Katie Holmes 
/ž/ (Bobbie Jo Chapmanová), Charles Halford (Earl), Seth MacFarlane (Max Chilblain), Jack 
Quaid (Fish Bang), Brian Gleeson (Sam Bang), Katherine Waterston /ž/ (Sylvia Harrisonová), 
Dwight Yoakum (Burns), Sebastian Stan (Dayton White), PJ McDonnell (vězeň), Robert 
Fortner (vězeň), Hilary Swank /ž/ (zvláštní agentka Sarah Graysonová), Macon Blair (zvláštní 
agent Brad Noonan), David Denman (Moody). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Všestranný filmař Steven Soderbergh se po čtyřech letech vrací na filmová plátna kriminální 
komedií Loganovi parťáci, jež v českém názvu upomíná na jeho úspěšnou sérii Dannyho 
parťáci. – Bratři Jimmy a Clyde Loganovi žijí v zapadákově v Západní Virginii. Jejich rodina 
platí léta za ukázkové smolaře. Jimmy, rozvedený otec školačky Sadie, byl nadějným 
fotbalistou, dokud se neporanil. Clyde, který přišel v Iráku o ruku, pracuje jako barman. Když 
Jimmyho vyhodí z práce na opravě potrubí závodního okruhu NASCAR v Charlotte, rozhodne 
se vyloupit tamní trezor. Vypracuje podrobný plán, zapojí do akce Clydea, sestru Mellie i 
uvězněného kasaře Joea Banga, kvůli jehož útěku se Clyde dá zavřít; přiberou i jeho natvrdlé 
bratry Fishe a Sama. Loupež je naneštěstí třeba provést o týden dřív při nejnavštěvovanějším 
závodu roku Coca Cola 600. S několika zádrhely vše vyjde. Bang a Clyde se včas vrátí do 
nápravného zařízení, odkud si „odskočili“, a Jimmy dorazí kvůli alibi na soutěž, kde Sadie 
získá titul Malá miss krásy Západní Virginie. Vůz s odcizenými penězi se najde na základě 
anonymního telefonátu u benzinky. Jimmy není k nalezení. Agenti FBI Sarah a Brad jsou po 
půlroce bezvýsledného pátrání z případu odvoláni. Sarah sice odhadla, jak byla akce 
provedena, ale alibi podezřelých jsou neprůstřelná. Jimmy se vrátí, parťáci vyzvednou zbytek 
pytlů s penězi zasypané na skládce a u Clydea v baru to oslaví. Sarah, která je tu inkognito, 
osloví přátelsky Clydea… – Snímek lze vnímat jako sociální protipól k Soderberghově zmíněné 
sérii; odehrává se podle stejného schématu: naplánování loupeže, sehnání parťáků, 
provedení akce, rozuzlení. Protagonisté sice postrádají eleganci a uhlazenost Dannyho 
parťáků, zato mají zdravý rozum, sociální cítění, úctu k rodinným vazbám a lásku k místu, kde 
žijí, i když je to jen zapadákov. - Soderbergh se opět spojil s Channingem Tatumem (ten kvůli 
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roli přibral) a jako obvykle se pod pseudonymy Peter Andrews a Mary Ann Bernardová ujal 
kamery a střihu; a možná pod pseudonymem Rebecca Bluntová i scénáře, jak se spekuluje v 
americkém odborném tisku (mluví se ale i o jeho manželce Julii Asnerové). Vše je 
předkládáno s laskavým či drsným humorem i se sentimentem v sofistikované skládačce, v 
níž má opodstatnění i sebemenší detail. –kat- 
 
STEVEN SODERBERGH (vl. jm. Steven Andrew Soderbergh, nar. 14.1.1963, Atlanta, 
Georgia) pochází z šesti dětí a je po otci švédského původu. Vyrůstal v Louisianě a už od 
třinácti let natáčel 8mm filmy. Během středoškolských studií krátce navštěvoval kurzy 
animace na Louisianské státní univerzitě v Baton Rouge, kde byl jeho otec děkanem. V 
osmnácti letech se vydal do Hollywoodu a pracoval jako asistent a později střihač v 
televizi. U filmu se neuplatnil a po návratu do Louisiany zkoušel psát scénáře a natočil 
krátké filmy Rapid Eye Movement (Rychlý pohyb očí) a Winston, na jejichž základě získal 
práci ve společnosti, vyrábějící hudební videoklipy. Dostal příležitost režírovat 
dokumentární video z koncertního turné skupiny Yes, nazvané 9012 Live (1986), které bylo 
odvysíláno satelitní stanicí MTV (nominace na Cenu Grammy). Podle scénáře, 
vycházejícího z krátkého filmu Winston, natočil celovečerní hranou prvotinu Sex, lži a 
video (Cena diváků na FF Sundance, Zlatá palma a Cena FIPRESCI ex aequo na MFF v 
Cannes, Cena ISA za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář), 
jež mu přinesla nejen umělecký úspěch, ale předznamenala i nebývalý komerční rozkvět 
amerického nezávislého filmu. Ve své další tvorbě však zůstal hluboko ve stínu 
oceňovaného debutu. Teprve na sklonku 90. let nalezl potřebnou rovnováhu mezi 
ambicemi nezávislého filmaře a požadavky hollywoodské filmové výroby. Zaujal 
neobvyklou černou komedií Zakázané ovoce (Cena NSFC za režii), natočenou pro studio 
Universal, a vzápětí nezávislým thrillerem Angličan (nominace na Cenu ISA za režii). 
Nejúspěšnějším se pro něho stal rok 2000, kdy realizoval podle skutečných událostí 
psychologické drama Erin Brockovich (nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu 
BAFTA za režii) a pak polodokumentárně laděný pohled do světa drog Traffic – Nadvláda 
gangů (Oscar a Cena chicagských filmových kritiků za režii, nominace na Zlatý glóbus a na 
Cenu BAFTA za režii). V řadě výročních anket byl za režii obou snímků vyznamenán 
společnými cenami, mj. NYFCC, LAFCA, NSFC a NBR. Největšího diváckého ohlasu dosáhl 
trojicí kriminálních komedií Dannyho parťáci. Od počátku tisíciletí je u většiny svých 
snímků i kameramanem (pod pseudonymem Peter Andrews, vycházejícím z otcových 
křestních jmen) a někdy i střihačem (pod matčiným dívčím jménem Mary Ann 
Bernardová). Režíroval také epizody The Quiet Room (1993, Tragický přehmat) a The 
Professional Man (1995, Profesionální zabiják) z TV seriálu kriminálních příběhů Fallen 
Angels (Padlí andělé – TV). S častým představitelem svých děl Georgem Clooneym 
provozoval šest let výrobní společnost Section Eight, v níž kromě řady filmů produkovali 
také TV seriály, napůl improvizované politické drama K Street (2003; + režie, kam., střih) a 
polodokumentární komediální seriál o aspirujících hercích Unscripted (2005, Bez scénáře). 
Pro HBO natočil biografii Liberace! (Cena DGA a Emmy za režii a nominace na Emmy za 
kameru), uvedenou v některých zemích i v kinech, a seriál o lékařích newyorské chudinské 
nemocnice Knickerbocker na počátku 20. století The Knick (2014-2015, Lékaři bez hranic; + 
kam., střih, spol. prod. – TV), za nějž byl dvakrát nominován na Emmy za režii. Byl ještě 
výkonným producentem sitcomu z 80. let Red Oaks (2014-15) a seriálu podle vlastního 
filmu The Girlfriend Experience (2016, Já, společnice – TV). Za dokumentární speciály 
Roman Polanski: Pravdivý příběh a Po svém byl znovu nominován na Cenu Emmy. Je 
laureátem Ceny Roberta B. Aldriche (2013), udílené Cechem amerických režisérů (DGA). 
Vydal knihu rozhovorů s kolegou Richardem Lesterem, nazvanou Getting Away with It 
(1999, Jak to zvládnout), doplněnou vlastním deníkem z doby, kdy zanevřel na 
hollywoodský systém. V květnu 2013 zahájily provoz jeho webové stránky Extension 765 
(nazvané podle opakující se repliky Coppolova Rozhovoru), na nichž Soderbergh mj. 
prodává různé memorabilie a také nabízí vlastní sestřihy některých známých filmů jiných 
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režisérů, např. Psycho, Nebeská brána nebo Dobyvatelé ztracené archy. Jeho manželkou 
byla herečka Betsy Brantleyová (1988-94), s níž má dceru. V květnu 2003 se oženil s 
televizní novinářkou Jules Asnerovou. Nedávno přiznal existenci nemanželské dcery (nar. 
2010). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) komorní psychologická studie 
mezilidských vztahů Sex, lži a video (1989, Sex, Lies, and Videotape; + sc., střih) s Jamesem 
Spaderem, Andie MacDowellovou, Peterem Gallagherem a Laurou San Giacomoovou, 
životopis známého spisovatele, natočený černobíle v pražských exteriérech, Kafka (1991; + 
střih – TV) s Jeremym Ironsem, příběh dospívajícího chlapce v době hospodářské krize King 
of the Hill (1993, Král z vršku; + sc., střih), natočený podle memoárů A.E. Hotchnera, 
psychologický thriller Underneath (1994, Skryté zlo; + spol. sc. – V) s Peterem Gallagherem, 
filmový záznam dramatického monologu Spaldinga Graye, nazvaný Gray’s Anatomy (1996, 
Grayova anatomie), scientologická satira Schizopolis (1996; + sc., kam., spol. hudba, 
herec), v níž spolu s bývalou manželkou vytvořili hlavní role, adaptace románu Elmora 
Leonarda o dvojici na opačných stranách zákona Zakázané ovoce (1998, Out of Sight) s 
Georgem Clooneym a Jennifer Lopezovou, drama muže, který přichází do Los Angeles 
pomstít smrt své dcery, The Limey (1999, Angličan – V) s Terencem Stampem, příběh ženy, 
která vyhrála ekologickou soudní při s mamutím koncernem, Erin Brockovich (2000, Erin 
Brockovich) s oscarovým výkonem Julie Robertsové, působivé drama o vlivu narkotik na 
americkou společnost Traffic – Nadvláda gangů (2000, Traffic; + kam.) s Michaelem 
Douglasem, remake úspěšné kriminální komedie Dannyho parťáci (2001, Ocean’s Eleven; + 
kam., herec) s Georgem Clooneym, Julií Robertsovou a Bradem Pittem, hořká satira z 
filmového zákulisí Hollywood, Hollywood (2002, Full Frontal; + kam., herec), remake 
Tarkovského sci-fi Solaris (2002, Solaris; + sc., kam., střih) s Georgem Clooneym, povídka 
Rovnováha (Equilibrium; + sc., kam., střih) z filmu Eros (2004, Eros), pokračování 
úspěšného snímku Dannyho parťáci 2 (2004, Ocean’s Twelve; + kam.), komorní milostný 
příběh s neprofesionálními herci Bublina (2005, Bubble; + kam., střih), čtyřminutový 
nesrozumitelný experimentální snímek Building No. 7 (2006; Budova č. 7; + sc., kam., 
střih), drama amerického novináře v poválečném Berlíně The Good German (2006, 
Berlínské spiknutí; + kam., střih – V) s Georgem Clooneym a Cate Blanchettovou, závěr 
kriminální trilogie Dannyho parťáci 3 (2007, Ocean’s Thirteen; + kam.), dvoudílný příběh 
známého revolucionáře, nazvaný Che Guevara – Revoluce (2008, Che: Part One; + kam.) a 
Che: Part Two (2008, Che Guevara: Partyzánská válka; + kam. – V) s Beniciem Del Torem, 
dokumentárně laděný příběh luxusní manhattanské prostitutky The Girlfriend Experience 
(2009, Dívka na přání; + kam., střih – TV) s pornoherečkou Sashou Greyovou, kriminální 
drama The Informant! (2009, Informátor!; + kam. – V) s Mattem Damonem, dok. o mistrovi 
dramatických monologů Spaldingu Grayovi, nazvaný And Everything Is Going Fine (2010, A 
všechno jde skvěle), improvizovaná komedie o australských divadelnících a jejich inscenaci 
Čechovových Tří sester The Last Time I Saw Michael Gregg (2010, Když jsem naposledy 
viděl Michaela Gregga; + herec), která nebyla nikdy veřejně předváděna, katastrofický 
snímek Nákaza (2011, Contagion; + kam., hlas) s Mattem Damonem, akční špionážní 
thriller o specialistce na choulostivé operace, která se má stát obětí konspirace, Zkrat 
(2012, Haywire; + kam., střih) s debutující šampionkou bojových umění Ginou Caranoovou, 
komedie o začínajícím striptérovi Bez kalhot (2012, Magic Mike; + kam., střih) s 
Channingem Tatumem, střm. dok. o pozapomenutém filmu Arama Avakiana An Amazing 
Time: A Conversation About End of the Road (2012, Úžasná doba: Rozmluva o Konci cesty), 
komplikovaný kriminální thriller o psychiatrovi, jenž se málem stane obětí komplotu dvou 
žen, Vedlejší účinky (2013, Side Effects; + kam., střih) s Judem Lawem, Rooney Maraovou a 
Catherine Zeta-Jonesovou, životopis slavného pianisty Liberace! (TV-2013, Behind the 
Candelabra; + kam., střih) s Michaelem Douglasem v titulní roli, kriminální komedie 
Loganovi parťáci (2017, Logan Lucky; + kam., střih) s Channingem Tatumem a Adamem 
Driverem v rolích bratrské dvojice lupičů, horor Unsane (2018; + kam.), natočený iPhonem; 
(neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Suture (1993, 
Stehy na duši; r. Scott McGehee, David Siegel – TV), The Daytrippers (1995, Cesta do 
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města; r. Greg Mottola – TV), Nightwatch (1997, Hlídač mrtvých; r. Ole Bornedal; spol. sc. – 
V), Pleasantville: Městečko zázraků (1998, Pleasantville; r. Gary Ross), dok. Tribute (2001; 
r. Kris Curry, Rich Fox), Insomnie (2002, Insomnia; r. Christopher Nolan), Bombakšeft 
(2002, Welcome to Collinwood; r. Anthony Russo, Joe Russo), Daleko do nebe (2002, Far 
from Heaven; r. Todd Haynes), dok. Naqoyqatsi (2002, Naqoyqatsi; r. Godfrey Reggio), 
Milujte svého zabijáka (2002, Confessions of a Dangerous Mind; r. George Clooney), Able 
Edwards (2004, Schopný Edwards; r. Graham Robertson), Criminal (2004, Mistr zločinu; r. 
Gregory Jacobs; + spol. sc. – V), Keane (2004; r. Lodge Kerrigan – TV), Svěrací kazajka (2004, 
The Jacket; r. John Maybury), dok. Symbiopsychotaxiplasm: Take 2 ½ (2005; r. William 
Greaves), Dobrou noc a hodně štěstí (2005, Good Night, and Good Luck; r. George 
Clooney), kr. f. The Big Empty (2005, Velká prázdnota; r. Lisa Changová, Thomas Newton 
Sigel), Syriana (2005, Syriana; r. Stephen Gaghan), Co je šeptem… (2005, Rumor Has It…; r. 
Rob Reiner), A Scanner Darkly (2006, Temný obraz; r. Richard Linklater – V), The Half Life of 
Timofey Berezin (2006, Poločas rozpadu Timofeje Berezina; r. Scott Z. Burns – TV), Wind 
Chill (2007, Závan smrti; r. Gregory Jacobs – V), Michael Clayton (2007, Michael Clayton; r. 
Tony Gilroy), I’m Not There (2007, Beze mě: Šest tváří Boba Dylana; r. Todd Haynes – V), 
dok. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008, Roman Polanski: Pravdivý příběh; r. 
Marina Zenovichová – V), dok. Playground (2009, Hřiště; r. Libby Spearsová), Solitary Man 
(2009, Muž v pokušení; r. Brian Koppelman, David Levien – V), Rebecca H. (Return to the 
Dogs) (2010; r. Lodge Kerrigan), Musíme si promluvit o Kevinovi (2010, We Need to Talk 
About Kevin; r. Lynne Ramsayová), dok. His Way (TV-2011, Po svém; r. Douglas McGrath – 
TV), Hunger Games (2012, The Hunger Games; r. Gary Ross; II. režie), dok. Roman Polanski: 
Odd Man Out (2012, Roman Polanski: Štvanec; r. Marina Zenovichová – TV), dok. 
Citizenfour (2014, Citizenfour: Občan Snowden; r. Laura Poitrasová – TV), Bez kalhot XXL 
(2015, Magic Mike XXL; r. Gregory Jacobs; + kam., střih). -mim- 
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Logan: Wolverine 
barevný, akční, fantastický, komiksový, road movie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, IMAX, zvuk - 
7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 138 min. 
 
Původní název: Logan. Země původu: USA. Výrobce: Marvel Entertainment, Kinberg Genre, 
Hutch Parker Entertainment, Donnersʹ Company. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 2.3.2017. 
Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – Jeho čas nadešel. 
 
Distribuce: CinemArt (do 2.9.2018). Lokace: USA: Nové Mexiko - Rio Rancho; Kalifornie - 
Ferriday, Los Angeles, Golden Oak Ranch, Santa Clarita.  
 
AUTOŘI: Režie: James Mangold. Pomocná režie: Garrett Warren (II. režie). Námět: James 
Mangold. Scénář: James Mangold, Michael Green, Scott Frank. Kamera: John Mathieson. 
Druhá kamera: Lukasz Jogalla. Architekt: François Audouy. Návrhy kostýmů: Daniel Orlandi. 
Masky: Joel Harlow (návrhy masek), Gloria Pasqua Casnyová (účesy). Střih: Michael 
McCusker, Dirk Westervelt. Zvuk: Paul Ledford, Hamilton Sterling (design zvuku). Výkonná 
produkce: Joseph M. Caracciolo Jr., Stan Lee, Josh McLaglen. Producent: Hutch Parker, 
Simon Kinberg, Lauren Schuler Donnerová. Koproducent: Dana Robinová, Kurt Williams. 
Animace: Andrew McCartney. Vizuální efekty: Berj Bannayan (supervize), Richard Betts 
(supervize), Chaz Jarrett (supervize), Doug Spilatro (supervize), Chris Spry (supervize), Rising 
Sun Pictures, CreatureFX, Soho VFX, Image Engine. Zvláštní efekty: Garry Elmendorf 
(supervize). Hudba: Marco Beltrami, Brandon Roberts (dodatečná hudba). Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Ted Caplan (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Garrett Warren, Gary Hymes, Richard Burden (vozy), Steve Brown (choreografie 
soubojů). Poznámka: výňatek z filmu Shane (1953; r. George Stevens). 
 
Hrají: Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Charles), Dafne Keenová (Laura), Richard E. 
Grant (doktor Rice), Doris Morgadoová (Maria), Boyd Holbrook (Pierce), Stephen Merchant 
(Caliban), Eriq La Salle (Will Munson), Elise Nealová (Kathryn Munsonová), Elizabeth 
Rodriguezová (Gabriela). 
 
České titulky: František Fuka. 
 
James Logan alias Wolverine je postavou ze série komiksů o lidských mutantech s 
nadpřirozenými schopnostmi, která začala vycházet v nakladatelství Marvel Comics v roce 
1963. Její protagonisté se poprvé objevili v roce 2000 ve fantastickém snímku režiséra 
Bryana Singera X-Men, která 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 Mangold), prequel X-Men: První třída (2011, X-
Men: First Class; r. Matthew Vaughn), X-Men: Budoucí minulost (X-Men: Days of Future Past; 
r. Bryan Singer), odehrávající se v budoucnosti i v minulosti, a (opět v režii Bryana Singera) 
snímek X-Men: Apokalypsa (2016, X-Men: Apocalypse). Ve všech se objevuje postava 
samotářského, nerudného, nezničitelného rosomáčího muže (wolverine je anglicky rosomák) 
s vysunovacími adamantiovými drápy, zabijáckými instinkty šelmy a se schopností 
regenerace, Jamese Logana, v podání Hugha Jackmana. Snímek Logan: Wolverine režiséra 
Jamese Mangolda je labutí písní této postavy. - 2029. Už pětadvacet let se žádný mutant 
nenarodil. Logan pracuje jako řidič limuzíny. Stárne a pije, má deprese a adamantium v jeho 
těle se mění na jed. S albínským mutantem Calibanem na americko-mexické hranici udržují 
pod prášky ve staré tavírně nemocného někdejšího vůdce X-Menů, profesora Charlese 
Xaviera. Proti své vůli je Logan okolnostmi donucen ujmout se jedenáctileté mutantky Laury. 
Ta má také adamantiové drápy i zabijácké instinkty a je výsledkem genetického experimentu 
„pediatrické rakoviny“ doktora Rice, který použil Loganovu DNA. Ona a další děti „ze 
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zkumavky“ měly být v ústavu, kde vznikly, uspány, protože nedokázaly zabíjet na povel. 
Mexické ošetřovatelky si je však rozdělily a utekly s nimi. Mají namířeno do útočiště mutantů 
Edenu v Severní Dakotě, o kterém četly v komiksu o X-Menech a které podle Logana 
neexistuje. Trojici je v patách surový žoldák Pierce s ozbrojeným komandem, později se k nim 
přidá Rice s X-24 (Loganová omlazená, „vylepšená“ kopie), který zabije Charlese. Laura a 
Logan po bitce s pronásledovateli uniknou a dostanou se do Dakoty za ostatními dětmi. Eden 
je srub s hláskou vysoko na kopci. Logan zkolabuje a probere se za dva dny. Mladí mutanti, 
kteří ho ošetřili, odcházejí kamsi na bezpečné místo. On zůstane. Když z hlásky vidí blížit se 
pronásledovatele, vyrazí za nimi. V surové bitce ošklivě zhynou Rice i Pierce. X-24 Logana 
smrtelně zraní, než ho Laura zastřelí adamantiovou kulkou (tu si mutant nechával pro sebe). 
Wolverine v přítomnosti „dcery“ pokojně zemře. – Temný snímek s temným, sympaticky 
nesympatickým hrdinou, má dramaturgicky vycizelovaný příběh s promyšlenými dějovými 
zvraty a se závěrečnou katarzí. Je jediným filmem z x-menské série s přístupností od 15 let a 
jediným, který nemá pod závěrečnými titulky upoutávku na další díl. Hugh Jackman, jemuž 
tato role usnadnila kariéru, i Patrick Stewart se rozloučili se svými ikonickými postavami se 
záviděníhodným nasazením, s empatií a s úctou. S návštěvností 58 421 diváků a s tržbami 8 
635 751 byl snímek nejúspěšnějším víkendovým filmem u nás.  –kat- 
 
JAMES MANGOLD (vl. jm. James Allen Mangold, nar. 16.12.1963, New York) pochází z 
malířské rodiny a vyrůstal v Hudson Valley ve státě New York. Už jako dítě natáčel filmy 
8mm kamerou. V roce 1985 absolvoval Kalifornský umělecký institut (CalArts). Jeden z 
jeho studentských filmů Barn (Stodola) vzbudil zájem Disneyho studia, jež mu nabídlo 
jednoroční smlouvu. Podílel se na scénáři animované parafráze Dickensova Olivera Twista 
a měl podle vlastního scénáře režírovat jednu epizodu z dlouholeté antologie Disneyland. 
Po třech dnech natáčení byl však odvolán a později propuštěn. Zvažoval spisovatelskou 
dráhu, ale raději se vrátil do New Yorku a dokončil své filmové vzdělání na Kolumbijské 
univerzitě pod vedením Miloše Formana. V celovečerní hrané tvorbě se prosadil 
pozoruhodným nezávislým snímkem Tlouštík (Zvláštní cena poroty na FF Sundance, Velká 
cena Asturias a Cena za scénář na MFF v Gijónu). Zaujal ještě dramatem korupce mezi muži 
zákona Země policajtů, ale jeho další díla, natočená už v rámci hollywoodské studiové 
výroby, nepřekračují přes zjevnou profesionální zručnost meze běžné komerce. Režíroval 
pilotní díly TV seriálů Men in Trees (2006-08, Muži na stromech; + spol. prod. – TV), NYC 22 
(2012, Okrsek 22 – TV) a Vegas (2012-13; + spol. prod. – TV). Byl také výkonným 
producentem seriálu Zoo (2015-2016; uveden v TV). Od srpna 1998 je jeho manželkou a 
také častou spolupracovnicí producentka Cathy Konradová. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) příběh zamilovaného kuchaře, jenž se snaží vymanit z vlivu dominantní 
matky, Heavy (1995, Tlouštík; + sc. – TV) s Pruittem Taylorem Vincem, Shelley Wintersovou 
a Liv Tylerovou, drama maloměstského šerifa Země policajtů (1997, Cop Land; + sc.) se 
Sylvesterem Stallonem, psychologické drama z léčebny pro duševně choré Narušení (1999, 
Girl, Interrupted; + spol. sc.) s Winonou Ryderovou a Angelinou Jolieovou, romantická 
komedie Kate & Leopold (2001, Kate & Leopold; + spol. sc.) s Meg Ryanovou a Hughem 
Jackmanem, komplikovaný hitchcockovský thriller Identita (2003, Identity) s Johnem 
Cusackem, Rayem Liottou a Amandou Peetovou, životní příběh countryového zpěváka 
Johnnyho Cashe, nazvaný podle jedné z jeho písní, Walk the Line (2005, Walk the Line; + 
spol. sc.) s Joaquinem Phoenixem a Reese Witherspoonovou, remake klasického 
psychologického westernu 3:10 Vlak do Yumy (2007, 3:10 to Yuma) s Christianem Balem a 
Russellem Crowem, dobrodružná akční komedie Zatím spolu, zatím živi (2010, Knight and 
Day) s Tomem Cruisem a Cameron Diazovou, akční film Wolverine (2013, The Wolverine) s 
Hughem Jackmanem, postapokalyptická road movie, uzavírající osudy nejznámějšího 
mutanta, Logan: Wolverine (2017, Logan; + nám., spol. sc., spol. prod.), opět s Hughem 
Jackmanem; (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) anim. f. Oliver & Company (1988, 
Oliver a přátelé; r. George Scribner), Lift (2001, Zlodějka; r. DeMane Davisová, Khari 
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Streeter; spol. prod.), Prostě sexy (2002, The Sweetest Thing; r. Roger Kumble; herec).
 -mim- 
  



155 
 

Loupež ve velkém stylu 
barevný, kriminální komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), 
dlouhý - 97 min. 
 
Původní název: Going in Style. Země původu: USA. Výrobce: New Line Cinema, Village 
Roadshow Pictures, RatPac-Dune Entertainment, De Line Pictures. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 20.4.2017. Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – Na srovnání účtů není nikdy 
pozdě. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: USA: New York – Brooklyn, Queens. 
 
AUTOŘI: Režie: Zach Braff. Pomocná režie: G.A. Aguilar (II. režie). Námět: Edward Cannon. 
Předloha: (neuvedena) film Ve velkém stylu (1979, Going in Style; nám. Edward Cannon, sc. a 
r. Martin Brest). Scénář: Theodore Melfi. Kamera: Rodney Charters. Architekt: Anne Ross 
/ž/. Návrhy kostýmů: Gary Jones. Střih: Myron Kerstein. Zvuk: Danny Michael. Výkonná 
produkce: Toby Emmerich, Samuel J. Brown, Michael Disco, Steven Mnuchin, Andrew Haas, 
Jonathan McCoy, Tony Bill, Bruce Berman. Producent: Donald De Line. Vizuální efekty: 
Mitchell S. Drain (supervize), Shade VFX. Zvláštní efekty: Conrad V. Brink Jr. (supervize). 
Hudba: Rob Simonsen. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Andrea 
von Foerster /ž/ (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jeffrey Lee Gibson.  
 
Hrají: Morgan Freeman (Willie), Michael Caine (Joe), Alan Arkin (Albert), Ann-Margret /ž/ 
(Annie), Joey King /ž/ (Brooklyn), Christopher Lloyd (Milton), John Ortiz (Jesus), Matt Dillon 
(agent FBI Hamer), Peter Serafinowicz (Murphy), Siobhan Fallon Hogan /ž/ (Mitzi), Maria 
Dizzia /ž/ (Rachel Hardingová), Kenan Thompson (Keith), Josh Pais (Chuck Lofton), Annabelle 
Chow /ž/ (Lucy), Ashley Aufderheide /ž/ (Kanika), Jeremy Shinder (Ezra), Seth Barrish (dr. 
Helton).  
 
České titulky: Petr Zenkl (překlad). 
 
Remake kriminální tragikomedie z roku 1979 Ve velkém stylu (r. Martin Brest) natočil pod 
českým názvem Loupež ve velkém stylu jako svou třetí režijní práci herec Zach Braff. 
Scenárista Theodore Melfi (který měl původně také režírovat) příběh značně pozměnil (v 
původní látce např. dva protagonisté zemřeli a třetí skončil za mřížemi). Ve srovnání obou 
verzí je patrné, jak dnes svět vypadá jinak (první hrdinové loupili více méně z nudy, ti 
současní z nouze apod.). – New York. Osmdesátník Joe je v bance, kam si marně přišel 
stěžovat na navýšení splátek za hypotéku a na hrozící exekuci, svědkem loupeže. Přátelí se s 
vrstevníky Williem a Albertem (Alem), kteří bydlí spolu. Všichni tři se zúčastňují místního 
komunitního seniorského života. Když se dozví, že se továrna, v níž celý život pracovali, 
stěhuje do Vietnamu a že zrušila penzijní fond (a oni budou tudíž bez peněz), přijde Joe s 
nápadem vyloupit banku. Albert, kterému nadbíhá o něco mladší Annie, to zpočátku odmítá, 
ale pak souhlasí. Chtějí ukrást jen tolik, kolik by dělaly jejich penze za odhadnutý věk dožití. 
První nácvik, krádež v supermarketu, se nezdaří. Jsou chyceni, ale manažer je pustí bez 
trestu. Joe se přes feťáka Murphyho, exmanžela dcery a otce milované vnučky Brooklyn, 
dostane k profesionálu Jesusovi, jemuž slíbí 25 procent z loupeže. Ten po náročném tréninku 
připraví staříky na akci. Během loupeže v Joeově bance se Williemu, který kamarádům tají, že 
chodí na dialýzu a že nutně potřebuje transplantaci ledviny, udělá zle. Pak maskovaná trojice 
i s lupem uteče, i když po ní jeden úředník střílí. Brzy je však zadržena. Agent FBI Hamer je 
přesvědčen, že penzistům zločin dokáže, ale oni mají dobře připravené alibi; v 
inkriminovanou dobu byli na dobročinné seniorské pouti. Kritická chvíle nastane, když má 
holčička Lucy, před níž Willie zkolaboval a sundal si částečně masku, usvědčit pachatele. 
Dívenka muže sice pozná, ale neprozradí, a tak je Hamer musí pustit. – Albert daruje 
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Williemu svou ledvinu. Joe pak řeční jakoby na jeho pohřbu, ve skutečnosti však mluví na 
Alově a Anniině svatbě. Staříci jsou spokojení a štědří k lidem ve svém okolí.  -tbk- 
 
ZACH BRAFF (vl. jm. Zachary Israel Braff, nar. 6.4.1975, South Orange, New Jersey) pochází 
z židovské rodiny právníka a psycholožky. Hereckou průpravu získal na letním táboře pro 
mladé umělce Stagedoor Manor v Catskills. Bez většího úspěchu se pokoušel uplatnit v 
televizi, ale byl obsazen do malé úlohy syna ústřední dvojice amatérských detektivů v 
kriminální komedii Woodyho Allena Tajemná vražda na Manhattanu, a setkání s jejím 
tvůrcem vyústilo v celoživotní inspiraci allenovskými snímky. Vystudoval film na chicagské 
Severozápadní univerzitě (1997) a znovu se vrátil k herectví. Prosadil se hlavní rolí 
začínajícího lékaře Johna J.D. Doriana v úspěšném sitcomu Scrubs (2001-10, Doktůrci; + 
spol. režie, spol. prod. – TV), za niž byl třikrát nominován na Zlatý glóbus a jednou na 
Emmy a již si zopakoval i v jedné epizodě odvozeného seriálu Scrubs: Interns (2009, 
Doktůrci: Stážisté; + spol. prod.), uvedeného na internetu. Jako host se mj. objevil v 
seriálech The Baby-Sitter’s Club (Klub opatrovnic), Arrested Development (Opožděný 
vývoj), Cougar Town (Město žen – TV), The Exes (Bývalí partneři), Undateable (Neranditelní 
– TV) a účinkoval na jevišti, kde měl menší role v Shakespearových hrách Macbeth a Večer 
tříkrálový, hrál ve vlastní komedii Všichni noví lidé a vytvořil hlavní úlohu v broadwayské 
muzikálové adaptaci Allenova filmu Výstřely na Broadwayi. Namlouval také animované 
seriály a videohry. Hrál titulní roli rozhlasového novináře, který si chce otevřít vlastní 
byznys, v komediálním seriálu Alex, Inc. (2017; + spol. režie, spol. prod.). Před filmovou 
kamerou se kromě úlohy kouzelníkova asistenta Franka (a hlasu opičáka Finleyho) ve 
výpravné parafrázi Mocný vládce Oz výrazněji neuplatnil. Větší ohlas měla jeho režijní 
tvorba. Debutoval hořkou komedií Garden State (mj. Cena ISA a NBR za nejlepší prvotinu, 
Grammy za nejlepší filmový soundtrack), v níž vytvořil postavu herce, přijíždějícího na 
návštěvu do rodného města. Zaujal i svým druhým filmem Kéž bych byl tady, v němž znovu 
ztělesnil nepříliš úspěšného herce v životní krizi, který tentokrát hledá únik ve vlastní 
fantazii. Svůj třetí snímek, remake Loupež ve velkém stylu, už realizoval v rámci 
hollywoodské produkce. Oba jeho starší bratři se věnují psaní. Nejstarší Adam Braff, který 
u filmu dlouho působil jako asistent výtvarníka dekorací, s ním pracuje jako scenárista a 
Joshua Braff je spisovatelem. – Filmografie: (herec) Tajemná vražda na Manhattanu (1993, 
Manhattan Murder Mystery; r. Woody Allen), Getting to Know You (1999, Chci tě poznat; 
r. Lisanne Skylerová – TV), Blue Moon (2000, Modrý měsíc; r. John A. Gallagher), The 
Broken Hearts Club: A Romantic Comedy (2000, Klub zlomených srdcí; r. Greg Berlanti – 
TV), Endsville (2000; r. Steven Cantor), It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (TV-
2002, Vánoční příběh; r. Kirk R. Thatcher – TV), anim. f. Strašpytlík (2005, Chicken Little; r. 
Mark Dindal; hlas), The Last Kiss (2006, Poslední polibek; r. Tony Goldwyn – V), Fast Track 
(2006, Prodám šéfa. Zn. spěchá; r. Jesse Peretz – V), The High Cost of Living (2010, Vysoká 
cena za život; r. Deborah Chowová), The Color of Time/Tar (2012, C.K. Williams: Tar; r. 
Edna Luise Biesoldová, Sarah-Violet Blissová, Gabrielle Demeestereová, Alexis Gambis, 
Shruti Gangulyová, Brooke Goldfinchová, Shripriya Maheshová, Pamela Romanowská, 
Bruce Thierry Cheung, Tine Thomasenová, Virginia Urreiztietaová, Omar Zúñiga Hidalgo – 
TV), Mocný vládce Oz (2013, Oz the Great and Powerful; r. Sam Raimi), In Dubious Battle 
(2016, Bitva; r. James Franco); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní snímek Lionel on a 
Sunday (1997, Lionel v neděli; + sc.), příběh herce, který se díky novému vztahu dostává z 
životní letargie, Garden State (2003; + sc., herec – V), v němž hrál s Natalie Portmanovou, 
neprodaný pilot Night Life (TV-2008, Noční život; + spol. prod.), příběh herce, jehož 
rodinný život prochází krizí, Wish I Was Here (2014, Kéž bych byl tady; + spol. sc., spol. 
prod., herec), v němž byla jeho partnerkou Kate Hudsonová, neprodaný pilot Self 
Promotion (TV-2015, Povýšení z vlastní vůle), kriminální komedie o třech důchodcích, kteří 
se rozhodnou radikálně vyřešit svou tíživou finanční situaci, Loupež ve velkém stylu (2016, 
Going in Style) s Morganem Freemanem, Michaelem Cainem a Alanem Arkinem; (podíl na 
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) dok. The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron 
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Swartz (2014, Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze; r. Brian Knappenberger), 
dok. Video Games: The Movie (2014, Videohry: Film; r. Jeremy Snead; + účinkující). -
mim- 
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Lví žena 
barevný, psychologický, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Løvekvinnen. Země původu: Norsko, SRN, Dánsko, Švédsko. Výrobce: Tre 
Vänne Produktion, Zentropa Productions, Studios Köln, The Post Republic, Filmkameratene, 
Gifted Films West, Film-und Medien Stiftung NRW (podpora), Filmförderungsanstalt 
(podpora), Filmförderung Hamburg Schleswick-Holstein (podpora), Eurimages EU (podpora). 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.3.2017. Mluveno: norsky, francouzsky (titulky). – Podle 
úspěšného norského románu. 
 
Distribuce: Fénix Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Vibeke Idsøe /ž/. Předloha: Erik Fosnes Hansen (román Løvekvinnen, 2006, 
česky Lví žena). Scénář: Vibeke Idsøe /ž/. Kamera: Dan Laustsen. Architekt: Karl Júliusson. 
Výtvarník: Alexander Scherer. Návrhy kostýmů: Frauke Firl /ž/. Masky: Barbara Kreuzer /ž/ 
(návrhy masek a účesů), Alexandra Lebedynski /ž/, Bettina Stähle /ž/, Conor OʹSullivan 
(zvláštní masky), Creatures Inc. (zvláštní maskérské efekty). Střih: Per-Erik Eriksen. Zvuk: 
Tomas Naug, Noemi Hampel /ž/ (design zvuku). Výkonná produkce: Fredrik Wikström. 
Producent: Ali-Reza Bahar. Koproducent: Helen Ahlsson /ž/, Philip Borbély, Bastian Griese, 
Gustav Oldén. Vizuální efekty: Jean-Michel Boublil, Minimo Vfx. Zvláštní efekty: Kai Kolstadt 
Rødseth. Hudba: Uno Helmersson, Kristian Eidnes Andersen (dodatečná hudba). Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Aurora Lindseth Løkka /ž/ (sedmiletá Eva), Mathilde Thomine Storm /ž/ (čtrnáctiletá 
Eva), Ida Ursin-Holm /ž/ (třiadvacetiletá Eva), Rolf Lassgård (Gustav Arctander), Lisa Loven 
Kongsli /ž/ (Ruth), Kjersti Tveterås /ž/ (Hannah), Rolf Kristian Larsen (Sirka), Idun Aasheim 
Mykland (čtrnáctiletý Arvid), Henrik Mestad (Swammerdamm), Kåre Conradi (Jahnn), Ken 
Duken (Andrej), Burghart Klaussner (Johannes Joachim), Karen-Lise Mynster /ž/ (paní 
Birgersonová), John Sigurd Kristensen (pan Birgerson), Lars Knutzon (profesor Stroem), 
Connie Nielsen /ž/ (Eva Grjothornetová).  
 
České titulky: Ivan Kotmel (Datel Union). 
  
Adaptace románu Erika Fosnese Hansena Lví žena je třetím hraným snímkem režisérky a 
scenáristky Vibeke Idsøeové. – 1912. Při porodu zemře manželka postaršího přednosty 
maloměstské železniční stanice Ruth. Holčička, celá porostlá zlatavou srstí, se má k světu, ale 
novopečený otec Gustav Arctander se k ní staví odmítavě. O miminko Evu se stará porodní 
bába Birgersonová a pak sedmnáctiletá kojná Hannah, jejíž dítě po porodu zemřelo. Obě 
ženy k děcku přilnou. Od profesora Stroema se Gustav dozví, že dcerka má chorobu 
hypertrichózu a že se s jejím ochlupením nedá nic dělat. Otec drží děcko v ústraní, ale 
čumilům a drbům nezabrání. – 1919. Přísný a akurátní Gustav zavírá samotou trpící dcerku i 
za malé prohřešky do temného přístěnku. Jednou Gustav a Hannah vezmou Evu na vánoční 
slavnost, což skončí fiaskem. Později chůva prosadí, aby Eva začala chodit do školy. Dívenku 
tam šikanují, ale ona to doma tají. Kamarádí se s mladým zrzavým telegrafistou Sirkou, který 
pracuje na stanici, a se spolužákem Arvidem. Naučí se používat telegraf a baví ji také 
matematika. – 1926. Na dermatologickém kongresu v Kodani se Eva od Andreje se zvláštně 
znetvořenou kůží dozví o panoptiku Johannese Joachima s lidmi postiženými anomáliemi. 
Den nato při ponižujícím zkoumání lékařů omdlí a Gustav ji odveze. – V lázních, kam 
doprovází nemocného otce, se dívka sblíží s krásnou stárnoucí paní Grjothornetovou. Podle 
té je svobodný pohled na svět důležitější než pomíjivá fyzická krása. - Sirka přijde o místo, 
když kvůli Evě přistoupí na to, že bude krýt přednostovu defraudaci. Dcera proto na otce 
zanevře. Když do městečka dorazí Johannes Joachim se svým ansámblem, uteče k jeho 
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společnosti. - 1931. Eva na cestách s Joachimovým cirkusem netečně pózuje při 
představeních, píše si deník a šetří na vysněné studium... – 1936. Eva je profesorkou 
matematiky na Sorbonně. Po otcově pohřbu jí dá Hannah složku od Gustava. Až teď vyjde 
najevo, že otec, který stále kreslil železniční motivy, dceru od dětství zpodobňoval; nechtěl 
však, aby o tom věděla… - Tradičně pojatý příběh s inteligentní hrdinkou, čelící nepřízni 
osudu se vzdorem i s odvahou a doplněný jejími deníkovými komentáři, je obrazem doby a 
postoje tehdejší společnosti k člověku, jenž se vzhledem fatálně vymyká z normálu. 
Odehrává se v idylickém prostředí maloměstské stanice v nádherné norské přírodě. –kat- 
 
VIBEKE IDSØEOVÁ (nar. 8.10.1965, Norsko) studovala drama na Tischově umělecké škole 
při Newyorské univerzitě (NYU). Jako scenáristka a režisérka debutovala v roce 1996 
dětským snímkem Hon na ledvinové kameny, který natočila podle vlastního románu z roku 
1994. Snímek byl v Norsku velmi úspěšný; získal také norskou výroční cenu Amanda za 
debut a Cenu Drak za nejlepší severský film na FF v Göteborgu 1997 nebo Cenu poroty na 
MFDF v Chicagu 1997. Podílela se na scénáři nejúspěšnějšího norského animovaného filmu 
Solan, Ludvig a Gurin s liščím ocasem a sama pak natočila animovaný snímek Karkulín ze 
střechy. - Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) fantastický příběh chlapce, 
který se zmenšený dostane do těla svého dědečka a chce ho zbavit jeho zdravotních potíží, 
Jakten på nyresteinen (1996, Hon na ledvinové kameny), anim. snímek podle předlohy 
Astrid Lindgrenové o dobrodružství sedmiletého Bena a jeho nového neobyčejného 
kamaráda Karlsson på taket (2002, Karkulín na střeše; režie, spol. sc.), hořká komedie o 
třech přítelkyních, rozhodnutých splnit přání jedné z nich stát se novinářkou, 37 og et halvt 
(2005, 37 a půl), psychologický historický snímek podle stejnojmenného románu Erika 
Fosnese Hansena o dětství a mládí dívky, postižené dermatologickou anomálií, Lví žena 
(2016, Løvekvinnen); (podíl na scénáři) anim. f. Solan, Ludvig og Gurin med reverompa 
(1998, Solan, Ludvig a Gurin s liščím ocasem; r. John M. Jacobsen, Nille Tystad), rodinný 
dobrodružný film Asfaltenglene (2010, Andělé z Eastenu; r. Lars Berg - TV).  -tbk- 
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Madam služebná 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 90 
min. 
 
Původní název: Madame. Země původu: Francie. Výrobce: LGM Cinéma SAS, PM S.A., 
StudioCanal (koprodukce), Canal+ (účast), Ciné+ (účast), C8 (účast). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 30.11.2017. Mluveno: anglicky, francouzsky, španělsky (titulky). – Romantická 
komedie, kde je láska silnější než postavení. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Picture. Lokace: Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Amanda Sthers /ž/. Námět: Amanda Sthers /ž/. Scénář: Amanda Sthers /ž/, 
Matthew Robbins. Kamera: Régis Blondeau. Architekt: Hérald Najar. Návrhy kostýmů: 
Charlotte Betaillole /ž/. Masky: Pascale Bouquière /ž/, Fulvio Pozzabon (účesy). Střih: Nicolas 
Chaudeurge. Zvuk: Eddy Laurent. Výkonná produkce: Matthew Gledhill, Didier Lupfer. 
Producent: Cyril Colbeau-Justin, Jean-Baptiste Dupont, Alain Pancrazi, Laurent Bacri. Vizuální 
efekty: Stephane Bidault (supervize). Hudba: Matthieu Gonet. Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Hudební dramaturgie: Jeff Genie (hudební supervize).  
 
Hrají: Toni Collette /ž/ (Anne Fredericksová), Harvey Keitel (Bob Fredericks), Rossy de Palma 
/ž/ (Maria), Michael Smiley (David Reville), Tom Hughes (Steven Fredericks), Violaine 
Gillibert /ž/ (Hélène Bernardová), Stanislas Merhar (Antoine Bernard), Sue Cann /ž/ (Mandy), 
Ariane Séguillon /ž/ (Josiane), Beatrice Ecaterina Mujdei /ž/ (Rose), James Foley (Sean), 
Brendan Patricks (Toby), Tim Fellingham (Michael), Joséphine de la Baume /ž/ (Fanny), Sonia 
Rolland /ž/ (Marinette).  
 
České titulky: Miloš Sommer.  
 
Francouzská spisovatelka, dramatička a filmařka Amanda Sthersová (nar. 1978) natočila svůj 
druhý celovečerní film, romantickou komedii Madam služebná, podle vlastního námětu, s 
účastí hvězdného dua Toni Colletteovou a Harveym Keitelem a také s Almodóvarovou 
oblíbenou herečkou Rossy de Palmaovou. – Paříž, současnost. Čtyřicátnice Maria je 
španělská imigrantka a deset let pracuje jako služebná u amerického manželského páru Anne 
a Boba Fredericksových. Když Anne pořádá večeři pro londýnského starostu, naruší zasedací 
pořádek Bobův syn z prvního manželství Steven, autor jediné knihy (o otci, který si vzal svoji 
trenérku golfu Anne). Kvůli lichému počtu stolovníků se musí na příkaz paní zúčastnit večeře i 
Maria. Steven namluví nezadanému anglickému znalci umění Davidovi, jehož Maria zaujme, 
že žena je bohatá šlechtična ze starobylého rodu, ale tají to. Maria se nakonec k nelibosti 
zaměstnavatelů při upjatém večeru prosadí. David se s ní začne stýkat. Anne to trpce nese a 
Mariu varuje. Steven má téma na novou knihu. Zamilovaná žena je přesvědčená, že muž ví, 
kým ve skutečnosti je. Jenže Anne mu řekne pravdu a tím známost skončí. Maria pochopí, že 
jako služebná je pro milence vzhledem k jeho společenskému postavení „neviditelná“. Opustí 
domácnost Fredericksových. – Snímek na poněkud omšelé téma klopotně vrší různá klišé a 
překvapit může snad jen neromantickým zakončením. –kat- 
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Manželka a manžel 
barevný, fantastický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: Moglie e marito. Země původu: Itálie. Výrobce: Warner Bros Entertainment 
Italia, Picomedia, Groenlandia. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 14.12.2017. Mluveno: 
italsky (titulky). – Co když se jednoho dne vzbudíte v těle někoho jiného? 
 
Distribuce: Mirius Film Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Simone Godano. Námět: Giulia Steigerwalt /ž/, Carmen Danza /ž/, Daniele 
Grassetti (spolupráce). Scénář: Giulia Steigerwalt /ž/, Carmen Danza /ž/, Daniele Grassetti 
(spolupráce na scénáři). Kamera: Michele D’Attanasio. Architekt: Tonino Zera. Návrhy 
kostýmů: Cristina La Parola /ž/. Střih: Davide Vizzini. Zvuk: Paolo Giuliani. Producent: 
Matteo Rovere, Roberto Sessa. Vizuální efekty: Pasquale Di Viccario (supervize). Hudba: 
Andrea Farri. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Kasia Smutniak /ž/ (Sofia), Pierfrancesco Favino (Andrea), Valerio Aprea (Michele), 
Marta Gastini /ž/ (Maria), Andrea Bruschi (Brancati), Francesca Agostini /ž/ (Anna), Paola 
Calliari /ž/ (Angelica), Flavio Furno (Luca), Gaetano Bruno (Cristian), Sebastian Dimulescu 
(Tommaso). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Námět komedie debutujícícho Simoneho Godana Manželka a manžel těží ze známého 
motivu „výměny pohlaví“, kdy se po nezdařeném experimentu ocitá manžel, uznávaný 
neurochirurg Andrea, v těle manželky Sofie, televizní moderátorky, a naopak. Dvojice právě 
prožívá vztahovou krizi a uvažuje o rozvodu. Pokus, v němž mělo dojít jen k přenosu 
myšlenek, nevyšel, zato došlo ke zmíněné proměně, z níž vyplývá logicky řada nejrůznějších 
humorných, vážných i trapných situací, spjatých zejména s problémem, že každý musí 
vykonávat práci toho druhého a zároveň se dozvídá věci, o nichž netušil. Nakonec 
neplánovaná záměna splní svůj účel a manželé znovu naleznou vzájemnou lásku. 
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matka! 
barevný, psychologický, mysteriózní, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 
121 min. 
 
Původní název: mother! Země původu: USA. Výrobce: Paramount Pictures, Protazoa 
Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 19.10.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Nikdy 
nezapomenete, kdy jste tenhle film poprvé viděli. Od režiséra filmu Černá labuť. 
 
Distribuce: Cinemart. Lokace: Kanada: Montreal, Québec. 
 
AUTOŘI: Režie: Darren Aronofsky. Scénář: Darren Aronofsky. Kamera: Matthew Libatique. 
Druhá kamera: Chris Moseley. Architekt: Philip Messina. Návrhy kostýmů: Danny Glicker. 
Masky: Judy Chin /ž/, Félix Larivière (účesy), Adrien Morot (zvláštní maskérské efekty). Střih: 
Andrew Weisblum. Zvuk: Simon Poudrette, Craig Henighan (design zvuku), Paula Fairfield /ž/ 
(design zvuku). Výkonná produkce: Mark Heyman, Jeff G. Waxman. Producent: Darren 
Aronofsky, Scott Franklin, Ari Handel. Vizuální efekty: Dan Schrecker (supervize), Industrial 
Light & Magic, Raynault VFX. Zvláštní efekty: Mario Dumont (supervize). Hudba: Jóhann 
Jóhannsson. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Marc Désourdy. 
 
Hrají: Jennifer Lawrence /ž/ (matka), Javier Bardem (on), Ed Harris (muž), Michelle Pfeiffer 
/ž/ (žena), Domhnall Gleeson (starší syn), Brian Gleeson (mladší bratr), Stephen McHattie 
(fanatik), Kristen Wiig /ž/ (vydavatelka), Marcia Jean Kurtz /ž/ (zlodějka). 
  
České titulky: Kateřina Hámová.  
 
Scénář ke svému sedmému snímku matka! napsal Darren Aronofsky během pěti dnů. O svém 
filmu říká, že vše, co se v něm děje, souvisí s jeho chápáním „bláznivého času pro život“. – 
Muž (on) něžně vyjme z popela křehký krystal. Spáleniště se mění v osamělý dům… Žena 
(matka) a muž (on) se seznámili po požáru. Matka dokázala dům zrekonstruovat a 
milovanému muži připravit zázemí pro práci spisovatele. Zatímco jemu se inspirace vyhýbá, s 
ní dům, na němž stále pracuje, „komunikuje“. Samotu dvojice naruší smrtelně nemocný muž, 
který chce poznat svého oblíbeného autora. Za ním dorazí opilecká manželka. Hosté jsou drzí 
a neurvalí. Básník se k nim (na rozdíl od matky) chová vstřícně. Když mu návštěvnice 
nechtěně rozbije jeho drahocenný křišťál, zatluče dveře do pracovny. Pak se tu objeví dva 
synové nevítaných hostů a porvou se kvůli závěti. Jeden z nich zemře. On pak dovolí rodině 
uspořádat v domě kar. Po akci zbude nepořádek, manželé se pohádají, pak se pomilují a ráno 
matka už ví, že je těhotná. On ze setkání s cizími lidmi načerpal inspiraci a píše… - Matka 
připravuje dětský pokoj. - Po vydání knihy dům oblehnou obdivovatelé. Přes matčin odpor 
vtrhnou dovnitř a bez skrupulí berou či ničí vše, co jim přijde do ruky. Matka porodí s 
manželovou pomocí v pracovně. Bojí se o dítě, které on chce ukázat fanatickým 
obdivovatelům. Když žena usne, muž synka odnese. Samozvaný kněz děcku požehná a 
obdivovatelé je snědí. On hledá způsob jak jim odpustit. Matka pochopí, že miloval jen to, jak 
ho milovala. Zapálí sebe i dům… - On vyjme z popela křehký krystal (manželčino srdce). V 
domě se probudí jiná mladá žena… - V komplikovaném příběhu, viděném matčinýma očima, 
nenápadně začínající manželská krize přerůstá v apokalyptické peklo. Zkázu završí žena, když 
pochopí, že on ji nemiloval. Darren Aronofsky, který opět pracoval s kameramanem 
Matthewem Libatiquem, střihačem Andrewem Weisblumem a maskérkou Judy Chinovou, s 
přibývajícími minutami nadužívá nejednoznačnou symboliku i brutální davové scény a obešel 
se téměř bez hudby. –kat-  
 
DARREN ARONOFSKY (nar. 12.2.1969, Brooklyn, New York) pochází z rodiny židovských 
učitelů a vyrůstal v sousedství Manhattan Beach, rekreační oblasti Coney Islandu. V roce 
1987 nastoupil na Harvardovu univerzitu, kde studoval sociální antropologii. Brzy však 
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přešel na všeobecná studia a začal natáčet krátké snímky, mezi nimi několikrát oceněný 
Supermarket Sweep (mj. nominace na studentského Oscara). Pokračoval v postgraduálním 
studiu režie na Americkém filmovém institutu (AFI), kde vznikly krátké filmy Štístko a 
absolventský Protozoa, podle nějž později nazval svou výrobní společnost. V celovečerním 
hraném filmu debutoval surrealistickým thrillerem Pí (Cena za režii na festivalu Sundance, 
Cena ISA za nejlepší první scénář a nominace za nejlepší první režii), následovaným dalšími 
oceněnými snímky Rekviem za sen (Zlatý klas na MFF ve Valladolidu ex aequo, nominace 
na Cenu ISA za režii), Wrestler (Zlatý lev na MFF v Benátkách, Cena ISA za nejlepší film) a 
jeho nejlepším dílem Černá labuť (Cena ISA za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a 
na Cenu BAFTA za režii). Díky vlastnímu produkčnímu zázemí si i v rámci Hollywoodu 
udržuje značnou míru autonomie. V jeho filmech se často objevuje téma posedlosti, která 
ho provází i v uměleckém životě. Tvůrčímu procesu se věnuje naplno a velmi sebestředně, 
takže bývá občas obviňován z arogance vůči divákovi, jako v případě kontroverzně přijaté 
Fontány. Klíčový podíl na jeho vizuálně podmanivých snímcích má stálý kameraman 
Matthew Libatique (za svou souhru dostali Zvláštní cenu na MFF kameramanského umění 
v Bydhošti 2010), častými spolupracovníky jsou rovněž hudební skladatel Clint Mansell a 
střihač Andrew Weisblum. Aronofsky má syna z dlouholetého vztahu s britskou herečkou 
Rachel Weiszovou (2001-2010). Potom byla jeho přítelkyní kanadská producentka Brandi-
Ann Milbradtová a od roku 2016 herečka Jennifer Lawrenceová. – Filmografie: (režie, není-
li uvedeno jinak) kr. f. Supermarket Sweep (1990; + sc.), Fortune Cookie (1991, Štístko; + 
prod.), Protozoa (1993; + sc.) a No Time (1994, Není čas); příběh paranoidního matematika, 
jenž věří, že čísly lze vysvětlit cokoliv, Π (1997, Pí; + spol. nám., sc. – V), nemilosrdný 
portrét lidí propadlých drogám Rekviem za sen (2000, Requiem for a Dream; + spol. sc., 
herec) s vynikajícím výkonem Ellen Burstynové, ambiciózní sci-fi, odehrávající se ve třech 
časových rovinách, Fontána (2006, The Fountain; + spol. nám., sc.) s Hughem Jackmanem v 
úloze muže, hledajícího věčný život, realistické drama stárnoucího zápasníka Wrestler 
(2008, The Wrestler; + spol. prod.) s pozoruhodným hereckým návratem Mickeyho 
Rourkea, thriller z baletního prostředí Černá labuť (2010, Black Swan) s oscarovým 
výkonem Natalie Portmanové, výpravný biblický příběh Noe (2014, Noah; + spol. nám., 
spol. sc., spol. prod.) s Russellem Crowem, alegorické hororové drama manželského páru, 
žijícího v osamělém domě, matka! (2017, mother!; + sc., spol. prod.) s Jennifer 
Lawrenceovou, Javierem Bardemem, Edem Harrisem a Michelle Pfeifferovou; (podíl na 
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Hlubina (2002, Below; r. David Twohy; 
+ spol. sc.), Fighter (2010, The Fighter; r. David O. Russell), Zipper (2015, Probuzená 
posedlost; r. Mora Stephensová – TV), Jackie (2016, Jackie; r. Pablo Larraín), Aftermath 
(2016; r. Elliott Lester). -mim- 
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Matky na tahu o Vánocích 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: A Bad Moms Christmas. Země původu: USA, Čína. Výrobce: STX 
Entertainment, Huayi Brothers Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 7.12.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Nepeč a zapař. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: USA: Georgie - Atlanta. 
 
AUTOŘI: Režie: Jon Lucas, Scott Moore. Pomocná režie: Steven Ritzi (II. režie). Scénář: Jon 
Lucas, Scott Moore. Kamera: Mitchell Amundsen. Architekt: Marcia Hinds /ž/. Návrhy 
kostýmů: Julia Caston /ž/. Masky: Michelle Johnson /ž/ (účesy). Střih: James Thomas. Zvuk: 
Matthew Nicolay, Greg Orloff, Julian Slater. Výkonná produkce: Bill Block, Mark Kamine. 
Producent: Suzanne Todd /ž/. Vizuální efekty: Chris LeDoux (supervize), Crafty Apes. 
Zvláštní efekty: Durk Tyndall (supervize). Hudba: Christopher Lennertz, Matt Bowen 
(dodatečná hudba), Dara Taylor /ž/ (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Julia Michels /ž/ (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Steven Ritzi.  
 
Hrají: Mila Kunis /ž/ (Amy), Kristen Bell /ž/ (Kiki), Kathryn Hahn /ž/ (Carla), Cheryl Hines /ž/ 
(Sandy), Christine Baranski /ž/ (Ruth), Susan Sarandon /ž/ (Isis), Jay Hernandez (Jessie), Justin 
Hartley (Ty Swindel), Peter Gallagher (Hank), Oona Laurence /ž/ (Jane), Wanda Sykes /ž/ (dr. 
Karlová), Christina Applegate /ž/ (Gwendolyn).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Po úspěšné komedii Matky na tahu (2016, Bad Moms) o dámské partičce, která se rozhodne, 
že rezignuje na role dokonalých matek, natočila scenáristická a režisérská dvojice Jon Lucas a 
Scott Moore pokračování Matky na tahu o Vánocích. – Tentokrát se kamarádky Amy, Kiki a 
Carla chystají na Vánoce. Kromě stresu s přípravou na svátky mají rozepře se svými 
svéráznými matkami, které dorazily k jejich rodinám. Po řadě neshod a střetů se babičky, jež 
se sblížily podobně jako před časem jejich dcery, rozhodnou odjet na výlet do Las Vegas. 
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Matrix 
barevný, akční, sci-fi, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 136 
min. 
 
Původní název: The Matrix. Země původu: USA, Austrálie. Výrobce: Silver Pictures, Warner 
Bros. (zadavatel), Village Roadshow Pictures (zadavatel – spolupráce), Groucho II Film 
Partnership (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 1999. Premiéra: 5.8.1999 (původní), 
14.9.2017 (obnovená – Projekt 100-2017). Mluveno: anglicky (titulky). – Kultovní 
kyberpunková sci-fi jízda o černých brýlích a dírách v systému. 
 
Distribuce: AČFK (do 31.1.2018; Projekt 100-2017). Lokace: Austrálie: Nový Jižní Wales - 
Sydney. USA: Tennessee – Nashville; Kalifornie – San Francisco.  
 
AUTOŘI: Režie: bratři Wachowští (The Wachowski Brothers) [Andy Wachowski, Larry 
Wachowski, dnes Lilly Wachowski /ž/, Lana Wachowski /ž/]. Pomocná režie: Bruce Hunt (II. 
režie). Scénář: bratři Wachowští. Kamera: Bill Pope. Druhá kamera: Ross Emery. Architekt: 
Owen Paterson. Výtvarník: Geoffrey Darrow (výtvarná koncepce). Návrhy kostýmů: Kym 
Barrett /ž/. Masky: Bob McCarron (zvláštní maskérské efekty). Střih: Zach Staenberg. Zvuk: 
David Lee, Dane A. Davis (design). Výkonná produkce: Barrie M. Osborne, Andrew Mason, 
Andy Wachowski, Larry Wachowski, Erwin Stoff, Bruce Berman. Producent: Joel Silver. 
Koproducent: Dan Gracchiolo. Vizuální efekty: John Gaeta (supervize), Janek Sirrs 
(supervize), Manex Visual Effects, Bullet Time, DFilm Services, Animal Logic, Amalgamated 
Pixels (dodatečné VFX). Zvláštní efekty: Steve Courtley (supervize), Brian Cox (supervize), 
Paul Katte (animatronické protetické efekty), Nick Nicoalou (animatronické protetické 
efekty), Makeup Effects Group Studion (animatronické protetické efekty). Hudba: Don Davis. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Glenn Boswell, Yuen Woo-
ping (choreografie kung-fu).  
 
Hrají: Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morfeus), Carrie-Anne Moss /ž/ (Trinity), 
Hugo Weaving (agent Smith), Gloria Foster /ž/ (vědma), Joe Pantoliano (Cypher), Marcus 
Chong (Tank), Paul Goddard (agent Brown), Robert Taylor (agent Jones), Julian Arahanga 
(Apoc), Matt Doran (Mouse), Belinda McClory /ž/ (Switch), Anthony Ray Parker (Dozer), 
David Aston (Rhineheart), Marc Gray (Choi), Ada Nicodemus /ž/ (Dujour).  
 
České titulky: AČFK. 
 
Ceny: Oscar: nejlepší střih (Zach Staenberg), nejlepší zvuk (John T. Reitz, Gregg Rudloff, 
David E. Campbell, David Lee), nejlepší střih zvukových efektů (Dane A. Davis), nejlepší 
vizuální efekty (John Gaeta, Janek Sirrs, Steve Courtley, Jon Thum). Ceny BAFTA: nejlepší 
zvuk (John T. Reitz, Gregg Rudloff, David E. Campbell, David Lee), nejlepší vizuální efekty 
(John Gaeta, Janek Sirrs, Steve Courtley, Jon Thum); (nominace) nejlepší kamera (Bill Pope), 
nejlepší výprava (Owen Paterson), nejlepší střih (Zach Staenberg). Cena Saturn americké 
Akademie sci-fi, fantasy a hororových filmů: nejlepší sci-fi film, nejlepší režie (Andy 
Wachowski, Larry Wachowski). 
Velmi úspěšný akční sci-fi thriller Matrix (vzniklý na přelomu tisíciletí) je považován za 
stěžejní dílo postmoderního kyberpunkového filmu. Natočili jej jako svůj druhý snímek bratři 
Andy a Larry Wachowští, kteří později prodělali změny pohlaví a působí pod jmény Lilly a 
Lana Wachowské. Ve svém zásadním opusu spojují motiv virtuální reality s příběhovými 
archetypy klasických i novodobých pohádek a mýtů, přičemž využívají též různých motivů 
východní filozofie či židovsko-křesťanský motiv Spasitele. Jejich film je založen především na 
opulentní vizuální stránce s množstvím oslňujících triků. – Protagonistou je počítačový expert 
Thomas Anderson, který ilegálně působí jako hacker s přezdívkou Neo. Kontaktuje jej 
skupina rebelů, vedená černochem Morfeem. Mladík zjistí, že žije ve virtuálním světě 
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Matrixu (v překladu základní či matečná hmota nebo také kolébka), zřízeném umělou 
inteligencí, udržovanou v reálném světě energií odčerpávanou z bezvládných lidí. Po 
náročném výcviku Neo, jenž je podle Morfea Vyvoleným (ke spáse lidstva), v těžkých bojích s 
agenty Matrixu překoná s druhy všemožné nástrahy. Nakonec jej před smrtí zachrání rebelka 
Trinity, když ho po střetu s agentem Smithem oživí svým polibkem. Matrix je poražen... – 
Sourozenci Wachowští záhy dokončili svou trilogii úspěšnými pokračováními Matrix 
Reloaded (2003, The Matrix Reloaded) a Matrix Revolutions (2003, The Matrix Revolutions), 
přičemž vznikly ještě videohry, série krátkých animovaných filmů Animatrix a další 
merchandisingové produkty. 
 
LILLY WACHOWSKÁ (dříve Andy Wachowski, vl. jm. Andrew Paul Wachowski, nar. 
29.12.1967, Chicago, Illinois) a LANA WACHOWSKÁ (dříve Larry Wachowski, vl. jm. 
Laurence Wachowski, nar. 21.6.1965, Chicago, Illinois) pocházejí z polsko-americké rodiny. 
Andy studoval film na bostonské Emerson College a Larry navštěvoval Bard College ve 
státě New York. Ani jeden školu nedokončil. Založili společnou truhlářskou firmu, ale chtěli 
se prosadit v showbyznysu. Přes tvorbu komiksů se dostali ke scenáristické práci a jejich 
předloha k akčnímu snímku Nájemní vrazi jim otevřela dveře do Hollywoodu. Zaujali 
autorským režijním debutem Past, oceněným na několika menších festivalech, ve kterém 
klasický půdorys filmu noir oživili hutnou erotikou a lesbickým sexem. Největšího úspěchu 
dosáhli pozoruhodnou akční sci-fi o boji lidí s umělou inteligencí Matrix (mj. Cena Saturn za 
režii, čtyři Oscary v technických kategoriích), na niž později navázali již méně zdařilými 
pokračováními. Svět Matrixu exploatovali ještě sérií devíti krátkých animovaných filmů 
Animatrix (Osirisův poslední let, tvořící spojnici originálu s oběma sequely, byl u nás 
uveden v kinech, ostatní pouze na videu) a především videohrami a dalším 
merchandisingovým zbožím, což jim přineslo stamilionové zisky. Oba sourozenci si vždy 
drželi média od těla a neposkytovali prakticky žádné informace o svém soukromí. To 
posilovalo nejrůznější spekulace, např. o Larryho sklonech k sadomasochistickému 
transvestismu, jehož stopy pozorní diváci objevili i v jejich tvorbě. Po delší odmlce, 
vyplněné jen scénáristickou adaptací komiksu Alana Moorea V jako Vendeta, se vrátili k 
režii akčním filmem Speed Racer, čerpajícím z poetiky videoher a japonského anime. Do té 
doby svá díla podepisovali jako The Wachowski Brothers, ale v roce 2010 Larry potvrdil 
operativní změnu pohlaví a následně i křestního jména na Lana Wachowská, takže v 
titulcích jejich dalších počinů se objevuje zkrácený přídomek The Wachowskis. To se ještě 
nedotklo jejich spolupráce s Tomem Tykwerem, jíž byla ambiciózní adaptace románu 
Davida Mitchella Atlas mraků (v němž jeho autor zkoumal na několika příbězích v různých 
časových rovinách příčiny a následky lidského konání), ale platí to pro původní sci-fi Jupiter 
vychází. Ta však svůj pohádkový příběh o boji dobra se zlem pohřbila ve zmatených 
zápletkách a extravagantní výpravě, což vedlo k odmítavému přijetí u diváků i u odborné 
kritiky. V roce 2016 ohlásil změnu pohlaví i Andy Wachowski, z nějž se stala Lilly 
Wachowská. Oba sourozenci, do jejichž stálého tvůrčího týmu patří výtvarník Hugh 
Bateup, kostymérka Kym Barrettová, zvukař Dane Davis, producent Grant Hill či odborníci 
na vizuální efekty John Gaeta a Dan Glass, jsou také spolutvůrci a výkonnými producenty 
dramatického sci-fi seriálu Sense8 (2015; + spol. režie). Jejich strýcem je charakterní herec 
Laurence Luckinbill. – Společná filmografie: (scénář, není-li uvedeno jinak) Nájemní vrazi 
(1995, Assassins; r. Richard Donner; nám., spol. sc.), kr. anim. film Animatrix – Osirisův 
poslední let (2003, The Animatrix: The Final Flight of the Osiris; r. Andy Jones; + nám.), V 
jako Vendeta (2006, V for Vendetta; r. James McTeigue; + spol. prod.), Ninja Assassin 
(2009; r. James McTeigue; spol. prod. – V); (režie, scénář a podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Bound (1996, Past – V), Matrix (1999, The Matrix), Matrix Reloaded (2003, 
The Matrix Reloaded), Matrix Revolutions (2003, The Matrix Revolutions), Speed Racer 
(2008, Speed Racer), Atlas mraků (2012, Cloud Atlas; spol. r., spol. sc., spol. prod. Tom 
Tykwer), Jupiter vychází (2015, Jupiter Ascending).  -mim- 
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Maxinožka 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, zvuk - 5.1, 
dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: The Son of Bigfoot. Země původu: Belgie, Francie. Výrobce: nWave Pictures, 
StudioCanal, Belga Productiones, Illuminata Pictures, Waterman Entertainment. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 9.11.2017. Mluveno: česky (dabováno). – S touto rodinou vás 
čeká velká jízda. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Ben Stassen, Jeremy Degruson. Scénář: Bob Barlen, Cal Brunker. Kamera: 
Ben Stasen, Jeremy Degruson. Architekt: Sylvie Lacroix /ž/. Výtvarník: Charlotte Boisson /ž/, 
Olivier Senny, Edwin Rhemrev. Střih: neuvedeno. Zvuk: Jean-Stephane Garbe, Luc Thomas. 
Výkonná produkce: Bob Barlen, Cal Brunker, Olivier Courson, Eric Dillens. Producent: Gina 
Gallo /ž/, Mimi Maynard /ž/, Domonic Paris, Ben Stassen, Caroline Van Iseghem /ž/, Steve 
Waterman. Koproducent: Fabrice Delville, Christophe Toulemonde. Animace: Dirk de Loose 
(supervize). Vizuální efekty: Carlo Giessa (supervize efektů postav), Othman Haddi (svícení). 
Hudba: Puggy.  

Dabing: Jindřich Žampa (Adam), Filip Švarc (Maxinožka), Tomáš Borůvka (Wallace), Bohuslav 
Kalva (Billingsley), Adéla Kubačáková (Shelly), Libor Terš (traper), Pavel Tesař (Steve), Jiří 
Schwarz (Wilbur), Barbora Šedivá (Tina), Robin Pařík (Tony), Jan Battěk (Charlie), David 
Štěpán (Dale), Igor Bareš (expert), Zbyšek Horák (Tim), Pavel Rímský (Jones).  
 
Překlad české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: Jana Dotlačilová. Režie české 
verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Neúnavný belgický producent a režisér dokumentárních i animovaných filmů Ben Stassen se 
opět spojil s animátorem a spolurežisérem snímku Dům kouzel (2013, House of Magic) 
Jeremym Degrusonem a společné natočili rodinnou animovanou komedii Maxinožka. - 
Hrdinou dobrodružného příběhu je neobvykle vlasatý dospívající outsider Adam, který žije 
jen s maminkou a kterého šikanuje trojice spolužáků. Když hoch ve sklepě náhodou najde v 
krabici po zmizelém otci záhadný vzkaz, vydá se tátu hledat do lesa. Zjistí, že otec je lesní 
muž Maxinožka. Ten se skrývá, aby ochránil sebe i syna, jenž má také zvláštní schopnosti, 
před korporací HairCo hledající DNA proti plešatění. Otec a syn dohánějí ztracený čas, Adam 
se seznámí s otcovými zvířecími kamarády, užívá si pohodový lesní život a poznává i jeho 
stinné stránky (lovce). Do lesa však dorazí „komando“ z HairCo. Chce otce a syna odchytit a 
použít jejich DNA na vlasový elixír. A aby toho nebylo málo, vypukne požár… – Překotně 
vyprávěný „standardní“ příběh má neokoukanou ústřední dvojicí a zábavné zvířecí postavy.  
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Mazlíček 
barevný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby Digital, krátký – 5 min. 
 
Původní název: Puppy! Země původu: USA. Výrobce: Sony Pictures Animation. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 10.8.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D); anglicky 
(titulky – 2-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 9.8.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Genndy Tartakovsky. Námět: Craig Kellman (postavy). Scénář: Genndy 
Tartakovsky. Výtvarník: Craig Kellman (design postav). Střih: Steven Edwards (koordinátor 
střihu). Zvuk: jméno. Výkonná produkce: jméno. Producent: Michelle Murdocca /ž/. 
Animace: Alan Hawkins (supervize animace). Vizuální efekty: Michael Ford (supervize). 
Hudba: Mark Motherbaugh.  
 
Hlasy: Adam Sandler (Dracula), Andy Samberg (Jonathan), Selena Gomez /ž/ (Mavis), Asher 
Blinkoff (Dennis).  
 
Dabing: Petr Rychlý (Dracula), Ondřej Gregor Brzobohatý (Jonathan), Terezie Taberyová 
(Mavis), Klára Gibišová (Dennis).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (Studio Virtual).  
 
Režisér úspěšných animovaných hororových komedií Hotel Transylvánie (2012, Hotel 
Transylvania) a Hotel Transylvánie 2 (2015, Hotel Transylvania 2) Genndy Tartakovsky se ke 
svým protagonistům vrátil v animované grotesce Mazlíček. Jde zároveň o upoutávkou na 
Hotel Transylvania 3 (2018, Hotel Transylvánie 3), který právě natáčí. – Majitel hotelu 
Transylvánie Dracula by vnuku Dennisovi snesl modré z nebe. Navzdory jeho rodičům, 
Jonathanovi a upírce Mavis, přivede do rodiny velkého psa. Dennis je na rozdíl od rodičů a 
hostů nadšen. Nezvladatelný dárek jménem Slinta se chová jako slon v porcelánu. Dracula se 
snaží psí monstrum vycvičit. Jenže když do hotelu dorazí početná rodinka kostlivců, upírovo 
úsilí vmžiku přijde nazmar… - Svižný a vtipný snímek je uváděn před animovanou komedií 
Emoji ve filmu (2017, The Emoji Movie; r. Tony Leondis). -kat- 
 
GENNDY TARTAKOVSKY (vl. jm. Gennadij Borisovič Tartakovskij, nar. 17.1.1970, Moskva) 
pochází ze židovské rodiny (otec byl zubař, ošetřující mj. i sovětský hokejový tým), která se 
v jeho raném dětství vystěhovala nejdříve do Itálie, a když mu bylo sedm let, do 
amerického Chicaga. Dva roky studoval animaci na chicagské Columbia College a později 
na prestižním Kalifornském uměleckém institutu (CalArts). Jako animátor začínal ve 
Španělsku a pak ve firmě Hanna-Barbera, pro jejíž televizní kanál Cartoon Network vytvořil 
úspěšnou sérii Dexter’s Laboratory (1995-2003, Dexterova laboratoř - TV), vycházející z 
jeho krátkého studentského filmu a oceněnou cenou Annie (1995). Po ní následovaly 
neméně úspěšné seriály The Powerpuff Girls (1998-2005, Neporazitelné dívky) a Samurai 
Jack (2001-2017, Samuraj Jack), jenž získal ceny Emmy (2004) a Annie (2005). George Lucas 
mu svěřil projekt animovaného seriálu Star Wars: Clone Wars (2003-2005, Star Wars: 
Klonové války - TV), oceněný dvakrát cenou Emmy (2004, 2005) a cenou Annie (2006), po 
němž následoval seriál Sym-Bionic Titan (2010-2011). V celovečerní animované tvorbě se 
prosadil snímkem studia Sony Pictures Animation Hotel Transylvánie, který ovšem převzal 
už v rozpracovaném stádiu; film byl nominován na Zlatý glóbus za animovaný film. Za svou 
dosavadní tvorbu získal prestižní Cenu Winsora McCaye (2007). – Filmografie: (režie, není-
li uvedeno jinak) kr. f. The Big Sister (1995, Velká sestra; + sc.), Samurai Jack: The Premiere 
Movie (TV-2001, Samuraj Jack: První film; + spol. sc.), kr. f. Korgoth of Barbaria (TV-2006, 
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Korgoth z Barbarie; spol. r. Aaron Springer), hororová komedie o upíru Draculovi, 
provozujícím podnik pro příšery, Hotel Transylvánie (2012, Hotel Transylvania), kr. f. 
Goodnight, Mr. Foot (2012, Dobrou noc, pane Noho), vycházející z postav Hotelu 
Transylvánie, pokračování úspěšného titulu, v němž má Dracula starost o to, zda jeho vnuk 
bude člověkem nebo upírem, Hotel Transylvánie 2 (2015, Hotel Transylvania 2), kr. f. 
Mazlíček (2017, Puppy!; + sc.), uvedený jako předfilm u animované komedie Emoji ve filmu 
(2017, The Emoji Movie; r. Tony Leondis) a představující zároveň upoutávku na 
připravovaný Hotel Transylvania 3 (2018, Hotel Transylvánie 3; + spol. sc.).  -tbk- 
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METALLICA Quebec Magnetic 
barevný, hudební dokument, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 135 min. 
 
Původní název: Metallica: Quebec Magnetic. Země původu: USA. Výrobce: Blackened 
Recordings. Rok copyrightu: 2012. Premiéra: 1.12.2017 (jednorázové uvedení). Mluveno: 
anglicky. – Jeden večer sto kin v ČR. 
 
Distribuce: Beverly Matous Distribution (Atlantis Entertainment) (do 1.12.2017). 
 
AUTOŘI: Režie: Wayne Isham. Kamera: Ramsey Nickell. Střih: Guy Harding, Héctor López. 
Zvuk: Greg Fidelman, Damian Reynolds. Výkonná produkce: Joseph Uliano, skupina 
Metallica. Producent: Dana Marshall /ž/.  
 
Účinkují: skupina Metallica: Kirk Hammett, James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich. 
 
Záznam legendární show známé metalové kapely Metallica z její World Magnetic Tour 
pořízený v kanadském Quebecu z koncertů z 31. října a 1. listopadu 2009. Snímek METALLICA 
Quebec Magnetic natočil režisér Wayne Isham a byl uveden v roce 2012. U nás vyšel též na 
DVD jako Metallica: Quebec Magnetic. Kapela uvolnila tento záznam výjimečně pro jediný 
večer (1.12.2017) na plátna stovky českých kin. Distributor tak dále pokračuje v úspěšném 
jednorázovém uvádění hudebních záznamů či dokumentů, především z oblasti rockové 
hudby. 
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Milovník po přechodu 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 115 min. 
 
Původní název: How to Be a Latin Lover. Země původu: USA. Výrobce: 3Pas Studios, 
Lionsgate, Pantelion, Videocine. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: 
anglicky, španělsky (titulky). – Držte si plavky, přichází. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: USA: Kalifornie – Santa Clarita. 
 
AUTOŘI: Režie: Ken Marino. Pomocná režie: Steven Ritzi (II. režie). Scénář: Jon Zack, Chris 
Spain. Kamera: John Bailey. Druhá kamera: Frank Barrera. Architekt: Marcia Hinds /ž/. 
Návrhy kostýmů: Molly Grundman /ž/. Masky: Melanie Hughes /ž/, Michael White (účesy). 
Střih: John Daigle. Zvuk: Thomas Curley, Kami Asgar (design zvuku). Výkonná produkce: 
Mike Upton. Producent: Eugenio Derbez, Benjamin Odell. Hudba: Craig Wedren, Matt 
Novack (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: 
Howard Paar (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Steven Ritzi.  
 
Hrají: Eugenio Derbez (Maximo), Salma Hayek /ž/ (Sara), Rob Lowe (Rick), Kristen Bell /ž/ 
(Cindy), Raphael Alejandro (Hugo), Michael Cera (Remy), Rob Corddry (Quincy), Mckenna 
Grace /ž/ (Arden), Rob Huebel (Nick), Rob Riggle (Scott), Raquel Welch /ž/ (Celeste), Linda 
Lavin /ž/ (Millicent), Mather Zickel (James), Renée Taylor /ž/ (Peggy), Vadhir Derbez 
(dvaadvacetiletý Maximo), Michaela Watkins /ž/ (Gwen).  
 
České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital). 
 
Celovečerní režijní debut amerického televizního herce a režiséra Kena Marina (nar. 1968) 
Milovník po přechodu je triviální komedií o trablech stárnoucího gigola, vypuzeného po 
čtvrtstoletí z luxusního sídla bohaté staré manželky. Protagonistou i spoluproducentem je 
populární mexický herec, režisér i producent Eugenio Derbez, lákadlem na diváky má být 
účast hvězd Salmy Hayekové a Raquel Welchové. – Hispánec Maximo vzpomíná na dětství. 
Tvrdě pracující otec přišel o život, když při řízení cisterny usnul za volantem, projel vlastním 
domkem a jeho kamion explodoval. Tehdy si Maximo řekl, že nikdy nebude pracovat. O 
deset let později si jako bazénový gigolo ve žlutých plavkách vytipoval starou a bohatou 
Peggy a strávil s ní pětadvacet let manželství v přepychu. Jenže žena ho vyhodí, když se jí 
vnutí dotěrný prodejce aut Remy. Maximovi nepomůže ani přítel a kolega Rick, žijící s 
bohatou a náročnou Millicent. Muž tak skončí u své sestry Sary, která před časem ovdověla a 
stará se o desetiletého vědátorského synka Huga. Maximo náhle poznává obyčejný život, ale 
rychle si vytipuje bohatou vdovu Celeste, babičku Hugovy spolužačky Arden, po níž synovec 
marně pokukuje. Proto ho začne „vychovávat“, a získá tak možnost jít s ním na oslavu 
dívčiných narozenin. Saře na ten den zařídí rande se sousedem Jamesem. Mezitím musí řešit 
problémy s dvěma muži, jimž dluží peníze. Začne proto pracovat v cukrárně vstřícné Cindy, 
ochránkyně opuštěných koček a zoufalců. Na oslavě se před Celeste ztrapní kvůli Rickovi, 
který mu dal o ženě záměrně špatné reference, protože ji chce získat sám pro sebe (Millicent 
ho zatěžuje až příliš). Vyjde najevo, že Celeste je bezruká. Oba muži se o ni přetahují, 
utrhnou jí protézy a poperou se. Hugo se dovtípí, že ho strýček jen využil, a zanevře na něj. 
Kvůli němu se ani nemůže zúčastnit vědecké soutěže, protože mu Maximovi věřitelé zabavili 
do zástavy kameru. Tu strýc s Rickovou pomocí sice kameru ukradne zpět, ale už je pozdě. 
Muž, jehož sestra vyhodila z bytu, najde útulek u Cindy. S výčitkami svědomí napíše za Huga 
milostný dopis Arden, a dívka se díky tomu s chlapcem skamarádí. Sara, která dosud 
pracovala jako pomocná architektka, dostane konečně vlastní zakázku na projekt vily. Při 
setkání s investorkou vystoupí z vrtulníku Millicent a Maximo, který nahradil Ricka a sestře 
dohodil kšeft. Rodina se usmíří. Rick teď pracuje pro Maximovy věřitele. Celeste se dá 
dohromady se svým oddaným řidičem Quincym a stará Peggy konečně zemře.  -tbk-  
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Mimi šéf 
barevný, komedie, rodinný, adaptace, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 
7.1 (Dolby Atmos, Datasat Digital, Auro 11.1), dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: The Boss Baby. Země původu: USA. Výrobce: DreamWorks Animation. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 20.4.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Rozený vůdce. 
 
AUTOŘI: Režie: Tom McGrath. Předloha: Marla Frazee /ž/ (kniha The Boss Baby, 2010, Mimi 
šéf). Scénář: Michael McCullers. Výtvarník: David James. Střih: James Ryan. Zvuk: Paul N.J. 
Ottosson (+ design). Producent: Ramsey Naito /ž/. Animace: Benjamin Willis (supervize 
animace), Jason Schleifer (vedení animace postav). Vizuální efekty: Ken Bielenberg 
(supervize). Hudba: Hans Zimmer, Steve Mazzaro, Conrad Pope (dodatečná hudba). Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Alec Baldwin (Boss Baby), Miles Bakshi (Tim), Tobey Maguire (dospělý Tim/vypravěč), 
Jimmy Kimmel (otec), Lisa Kudrow /ž/ (matka), Steve Buscemi (Francis Francis), Conrad 
Vernon (Eugene), ViviAnn Yee /ž/ (Stacy), Eric Bell Jr. (trojčata), David Soren (Jimbo), James 
McGrath (Wizzie/Elvis), Tom McGrath (kuchař v TV). 
 
Dabing: Zdeněk Maryška (Boss Baby), Matěj Převrátil (Tim), Jan Maxián (dospělý 
Tim/vypravěč), Petr Lněnička (otec), René Slováčková (matka), Libor Terš (Francis Francis), 
Svatopluk Schuller (Eugene), Michala Skalníková (Stacy), Matěj Havelka (trojčata), Michal 
Holán (Jimbo), Ondřej Gregor Brzobohatý (Elvis), Bohuslav Kalva (Wizzie).  
 
Překlad české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: Jana Dotlačilová. Režie české 
verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film.  
 
Animovaný rodinný dobrodružný snímek režiséra Toma McGratha vznikl podle útlé dětské 
knížky americké spisovatelky a ilustrátorky Marly Frazeeové. – Dospělý Tim vypráví. Jeho 
rodiče tvrdě pracovali jako manažeři společnosti Štěně, ale na něj si vždy našli čas. K jeho 
nelibosti však do rodiny přibyde nový sourozenec. Sedmiletému Timovi je malý tyran (jehož 
jméno se divák nedozví) podezřelý; přijel taxíkem, nosí oblek (což rodiče nevidí), má aktovku, 
umí telefonovat a mluví hlubokým hlasem. Tim přijde na to, že bráška je ze společnosti 
BabyCorp, která vyrábí děti. Má zjistit, proč jsou v kurzu čtyřnozí mazlíčci společnosti Štěně, 
zatímco poptávka po miminkách klesá. Uspěje-li, získá svou kancelář a zlatý nočník. 
Neuspěje-li do dvou dnů, dojde mu speciální sunar, stane se obyčejným miminem a zůstane 
u nich. „Přírůstek“ vezme Tima na virtuální prohlídku BabyCorpu. - Timovi rodiče dorazí se 
synky, kteří začali urputně předstírat vzájemnou náklonnost, na firemní „pracovní den s 
dětmi“. Kluci zjistí, že majitel Štěněte Francis Francis je bývalým šéfem BabyCorpu. Jenže 
kvůli alergii na laktózu stárnul, a tak byl poslán do rodiny. Jako pomstu hodlá na trh uvést 
Věčné štěně. To zůstane na rozdíl od dětí malé a roztomilé a o miminka tím pádem nebude 
zájem. Timovi rodiče s ním odletí do Vegas na sjezd chovatelů. Kluky dostane na starost 
Francisův bratr Eugene. Svěřenci utečou a s ním v patách doletí do Vegas, kde překazí 
prezentaci. Spojenectví je sblíží. Z Francise se díky dudlíku z BabyCorpu stane mimino a 
Eugene slíbí, že ho lépe vychovají. – Timův „sourozenec“ odjede taxíkem, stopy jeho 
přítomnosti z domácnosti i z myslí Timových rodičů jsou vymazány. Jenže ani zlatý nočník 
neumenší jeho stesk. Vrátí se tedy jako pravé miminko a Tim ho tentokrát nadšeně přivítá... - 
Dospělý Tim příběh vyprávěl dcerce, která bude mít sestřičku... – Snímek má připravit malé 
děti na sourozenectví, i když „velkovýroba miminek“ jim dost dobře může zamotat hlavu. 
Tvůrci využívají počítačovou 3D animaci i klasické způsoby animace, když Tim přetváří realitu 
(domácí vězení změní pokoj v ponurou celu, z rodinných výletů jsou pohádková 
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dobrodružství, leporelo ožije...). Dospělácké mimino sourozenci sekunduje vtipnými i 
cynickými hláškami.  -kat- 
 
TOM McGRATH (vl. jm. Thomas McGrath, nar. 2.8.1964, Lynnwood, stát Washington) 
nedokončil studia průmyslového designu na Washingtonské univerzitě v Seattlu a 
absolvoval program animace postav na Kalifornském uměleckém institutu ve Valencii 
(CalArts). Začal pracovat v televizi, kde se podílel na animační přípravě, byl výtvarníkem 
pozadí a později i režisérem animovaného seriálu The Ren & Stimpy Show (1993-95, Ren a 
Stimpy – TV). Spolupracoval i na dalších seriálech a také na několika filmech jako animátor 
(Senzační svět, Space Jam) a tvůrce storyboardů (Grinch, Jako kočky a psi). Prosadil se jako 
jeden z autorů a spolurežisér úspěšného snímku Madagaskar, s jehož postavami zatím 
vznikly dvě přímá a jedno odvozené pokračování, čtyři videohry, tři krátké speciály a TV 
seriály The Penguins of Madagascar (2008-15, Tučňáci z Madagaskaru; spol. nám., hlas – 
TV) a bez jeho účasti All Hail King Julien (2014-16, Ať žije král Julien). V „madagaskarské“ 
sérii a jejích odvozeninách namluvil postavu tučňáka Skippera a jako hlasový umělec se 
uplatnil i v jiných animovaných snímcích studia DreamWorks. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) dobrodružná rodinná komedie o čtveřici zvířat, jež se ze zoologické zahrady 
dostanou do volné přírody, Madagaskar (2005, Madagascar; spol. r. Eric Darnell; + spol. sc., 
hlas) a její pokračování Madagaskar 2 (2008, Madagascar: Escape 2 Africa; spol. r. Eric 
Darnell; + spol. sc., hlas), komedie o zneuznaném zloduchovi Megamysl (2010, Megamind; 
+ hlas), třetí film z populární série Madagaskar 3 (2012, Madagascar 3: Europe’s Most 
Wanted; spol. režie Eric Darnell, Conrad Vernon; + hlas), veselohra podle knížky Marly 
Frazeeové Mimi šéf (2017, The Baby Boss; + hlas); (hlas, není-li uvedeno jinak) Spláchnutej 
(2006, Flushed Away; r. David Bowers, Sam Fell), Shrek Třetí (2007, Shrek the Third; r. Chris 
Miller), Monstra vs. Vetřelci (2009, Monsters vs Aliens; r. Rob Letterman, Conrad Vernon), 
Kocour v botách (2011, Puss in Boots; r. Chris Miller), Dobrodružství pana Peabodyho a 
Shermana (2014, Mr. Peabody & Sherman; r. Rob Minkoff), Tučňáci z Madagaskaru (2014, 
Penguins of Madagascar; r. Eric Darnell, Simon J. Smith; + spol. prod.). -mim- 
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Místo splněných přání 
barevný, psychologický, fantastický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: The Place. Země původu: Itálie. Výrobce: Lotus Production, Leone Film 
Group (spolupráce), Medusa Films (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 7.12.2017. 
Mluveno: italsky (titulky). – …jak daleko jste ochotni zajít? Novinka autora komediálního hitu 
Naprostí cizinci. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Paolo Genovese. Námět: Christopher Kubasik, Paolo Genovese. Scénář: 
Isabella Aguilar /ž/, Paolo Genovese. Kamera: Fabrizio Lucci. Architekt: Chiara Balducci /ž/. 
Návrhy kostýmů: Camilla Giuliani /ž/. Masky: Vasco Bruno Tarallo, Fabrizio Nanni (účesy). 
Střih: Consuelo Catucci /ž/. Zvuk: Francesco Tumminello. Výkonná produkce: Noel Bright, 
Steven A. Cohen. Producent: Marco Belardi. Vizuální efekty: Bruno Albi Marini (supervize), 
Amedeo Califano (supervize). Zvláštní efekty: Franco Galiano (supervize). Hudba: Maurizio 
Filardo, Stag (titulní píseň). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Valerio Mastandrea (záhadný muž), Marco Giallini (Ettore), Alessandro Borghi (Fulvio), 
Silvio Muccino (Alex), Alba Rohrwacher /ž/ (jeptiška Chiara), Vittoria Puccini /ž/ (Azzurra), 
Sabrina Ferilli /ž/ (Angela), Silvia D’Amico (Martina), Rocco Papaleo (Odoacre), Giulia 
Lazzarini /ž/ (Marcella), Vinicio Marchioni (Gigi).  
 
České titulky: Pavlína Müllerová (Filmprint Digital).  
 
Režisér a scenárista Paolo Genovese po hořké komedii Naprostí cizinci (2016, Perfetti 
sconosciuti) natočil psychologický příběh s mysteriózními prvky Místo splněných přání. – 
Záhadný nemluvný muž vysedává den co den v bistru The Place. K jeho stolu přicházejí lidé s 
různými přáními. Ta se splní, až když zdárně dovedou do konce úkoly, které jim muž (poté, co 
nahlédne do tlustého sešitu) dává. Stará dáma Marcella chce uzdravit manžela z 
Alzheimerovy choroby. Má sestrojit bombu a nechat ji vybuchnout na frekventovaném 
místě. Bankéř Gigi musí kvůli záchraně smrtelně nemocného synka zabít jiné dítě. Vyhlédl si 
už děvčátko, ale netuší, že automechanik Odoacre, toužící po noci s dívkou z kalendáře 
Amandou, má děcko chránit. Martina, aby byla krásnější, má loupit, jeptiška Chiara musí 
otěhotnět, pak opět uslyší Boha. Když slepý Fulvio znásilní ženu, získá zrak. Azzurra má zničit 
jiný vztah a být nevěrná, pak ji prý bude manžel bezmezně milovat. Policista Ettore zase musí 
někoho ošklivě zmlátit… Stálý zákazník budí zájem servírky Angely, ale je vůči ní odtažitý. 
Jednotlivé úkoly na sebe prostřednictvím osudových náhod navazují, zdánlivě si protiřečí, ale 
vždy aktéry donutí k zamýšlení nad jejich důsledky, ovlivňují jejich další chování a někdy 
vedou k nečekaným zvratům. Vše se odehrává v dialozích u stolu v bistru. Jen někteří si 
uvědomí, že je lepší nechat věci osudu… Stále unavenější muž bistro opustí s Angelou. Jeho 
sešit zůstane na stole. – Snímek postrádá dynamiku a monotónním prostředím a převážně 
statickými záběry připomíná záznam divadelní hry. –kat- 
 
PAOLO GENOVESE (nar. 20.8.1966, Řím) vystudoval ekonomii a obchodní vědy na Římské 
univerzitě. Po studiích pracoval v reklamní společnosti McCann Erickson, pro niž natáčel 
spoty a propagační snímky. Od druhé poloviny 90. let se podílel na různých kulturních 
programech a zábavních pořadech pro rozhlas a televizi Rai a natáčel krátké filmy ve 
spolupráci s Lucou Minierem; jejich snímek Walterův objev byl nominován na Donatellova 
Davida za krátký film. Spolu pokračovali i v celovečerní tvorbě, již zahájili společenskou 
komedií Neapolské okouzlení, vycházející z jejich stejnojmenného krátkého filmu z roku 
1997. Realizovali též epizody z TV seriálů Nati ieri (2006-2007, Včera narození) a Amiche 
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mie (2008, Přítelkyně – TV). Samostatně začal Genovese pracovat až v roce 2010 od 
vánoční komedie Banda Santa Clausů. Svým zaměřením je představitelem žánru commedia 
all’italiana (komedie po italsku), zabývajícím se problémy současné italské společnosti, 
zejména partnerskými a mezilidskými vztahy. Z filmových ocenění připomínáme 
Donatellova Davida za nejlepší film a za scénář a Stříbrnou stuhu Italského národního 
syndikátu filmových novinářů za nejlepší komedii pro Naprosté cizince. – Filmografie 
(režie, podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) (krátké filmy) Incantesimo napoletano 
(1997, Neapolské okouzlení; spol. r. Luca Miniero), La scoperta di Walter (1998, Walterův 
objev; spol. r. Luca Miniero), Piccole cose di valore non quantificabile (1999, Nezměřitelné 
malé cennosti; spol. r. Luca Miniero), Coppia o Le misure dell’amore (2002, Pár aneb Meze 
lásky; spol. r. Luca Miniero), Per sempre (2016, Navždy); (dlouhé filmy; režie, podíl na 
scénáři) společenská komedie o neapolské rodině, jejíž tradice naruší děvčátko mluvící 
milánským dialektem, Incantesimo napoletano (2002, Neapolské okouzlení; spol. r. Luca 
Miniero), společenská komedie o důchodci, který vyhledá autora novinového článku, 
poukazujícího na penzisty jako osoby nevhodné pro práci, Nessun messaggio in segreteria 
(2005, Žádný vzkaz u sekretářky; spol. r. Luca Miniero), komediální road movie o 
odloučeném manželském páru, cestujícím na dceřinu svatbu, Viaggio in Italia: Una favola 
vera (TV-2007, Cesta po Itálii: Skutečná pohádka; spol. r. Luca Miniero), komedie o 
frontmanovi rockové kapely, který se snaží přesvědčit čínskou dívku, aby se stala jejich 
zpěvačkou Questa notte è ancora nostra (2008, Tato noc je ještě naše; spol. r. Luca 
Miniero), situační vánoční komedie o třech starých mužích, kteří jsou na Štědrý den policií 
omylem považováni za zloděje, La banda dei Babbi Natale (2010, Banda Santa Clausů), 
komedie o skupině čtyřicátníků, kteří nejsou schopni chovat se adekvátně svému věku, 
Immaturi (2011, Nedospělí; + sc.) a její pokračování Immaturi: Il viaggio (2012, Nedospělí: 
Cesta), italský remake španělského filmu Familia (1996, Rodina; r. Fernando León de 
Aranoa) o osamělém bohatém muži, který si najme herce, aby mu hráli šťastně fungující 
rodinu, Una famiglia perfetta (2013, Dokonalá rodina), společenská komedie o 
psychoanalytikovi, který podporuje dceřin vztah s mužem jeho věku, aby mohl udržovat 
milostný poměr s jeho ženou, Tutta colpa di Freud (2014, Za všechno může Freud), 
romantická komedie o ženě pracující pro módní časopis, která se zamiluje do farmáře, Sei 
mai stata sulla Luna? (2015, Byla jsi někdy na Měsíci?), hořká komedie o přátelích, kteří se 
rozhodnou při společné večeři „veřejně“ sdílet svou soukromou komunikaci na mobilech, 
Naprostí cizinci (2016, Perfetti sconosciuti), podle níž vznikl španělský remake Perfectos 
desconocidos (2017, Dokonalí neznámí; r. Álex de la Iglesia), mysteriózní psychologický 
příběh o lidech, kteří jsou kvůli svým přáním ochotni plnit svérázné úkoly od záhadného 
muže, Místo splněných přání (2017, The Place); (podíl na scénáři) Un fantastico via vai 
(2013, Běž skvělou cestou; r. Leonardo Pieraccioni), Ti ricordi di me? (2014, Vzpomínáš si?; 
r. Rolando Ravello – TV), Un fidanzato per mia moglie (2014, Snoubenec pro mou ženu; r. 
Davide Marengo), Se mi lasci non vale (2016, Pokud mě opustíš, tak to nemá cenu; r. 
Vincenzo Salemme).  -jš- 
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Místo u moře 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 138 
min. 
 
Původní název: Manchester by the Sea. Země původu: USA. Výrobce: Pearl Street Films, 
Media Farm, K Period Media, A/Middleton Project, B Story. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
2.2.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Film Kennetha Lonergana. 
 
Distribuce: Falcon (do 1.2.2019). Lokace: USA: Massachusetts – Manchester-by-the-Sea, 
Beverly, Lynn, Essex, Rockport, Gloucester, Salem, Cape Ann, Quincy. 
 
AUTOŘI: Režie: Kenneth Lonergan. Scénář: Kenneth Lonergan. Kamera: Jody Lee Lipes. 
Architekt: Ruth De Jongová. Návrhy kostýmů: Melissa Tothová. Masky: Liz Bernstromová. 
Střih: Jennifer Lameová. Zvuk: Kevin Parker, Jacob Ribicoff (design). Výkonná produkce: Josh 
Godfrey, John Krasinski, Declan Baldwin, Bill Migliore. Producent: Matt Damon, Kimberly 
Stewardová, Chris Moore, Lauren Becková, Kevin J. Walsh. Vizuální efekty: Julius Horsthuis 
(supervize). Zvláštní efekty: Michael Ricci. Hudba: Lesley Barberová. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Linda Cohenová (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Paul Marini, Patrick M. Walsh. 
 
Hrají: Casey Affleck (Lee Chandler), Michelle Williamsová (Randi Chandlerová), Kyle Chandler 
(Joe Chandler), Lucas Hedges (Patrick), Gretchen Molová (Elise Chandlerová), C.J. Wilson 
(George), Heather Burnsová (Jill), Josh Hamilton (advokát Wes), Anna Baryshnikovová 
(Sandy), Mary Mallewová (Sharon), Matthew Broderick (Jeffrey), Ben O’Brien (malý Patrick), 
Robert Sella (dr. Muller), Susan Pourfarová (sestra Irene), Kara Haywardová (Silvie), Tom 
Kemp (Stan Chandler), Tate Donovan (hokejový trenér), Jami Tennille Mingoová (Janine), 
Kenneth Lonergan (chodec).  
 
České titulky: Filmprint Digital. 
 
Ceny: MFF v Gijónu 2016: nejlepší herec (Casey Affleck), Zvláštní cena poroty (Kenneth 
Lonergan). Oscar: nejlepší herec (Casey Affleck), nejlepší původní scénář (Kenneth 
Lonergan); (nominace) nejlepší film (Lauren Becková, Matt Damon, Kimberly Stewardová, 
Chris Moore, Kevin J. Walsh), nejlepší režie (Kenneth Lonergan), nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Lucas Hedges), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Michelle Williamsová). Zlatý glóbus: nejlepší 
herec v dramatu (Casey Affleck); (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší režie (Kenneth 
Lonergan), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Michelle Williamsová), nejlepší scénář (Kenneth 
Lonergan). Cena BAFTA: nejlepší herec (Casey Affleck), nejlepší původní scénář (Kenneth 
Lonergan); (nominace) nejlepší film (Lauren Becková, Matt Damon, Kimberly Stewardová, 
Chris Moore, Kevin J. Walsh), nejlepší režie (Kenneth Lonergan), nejlepší herečka ve vedlejší 
roli (Michelle Williamsová), nejlepší střih (Jennifer Lameová). Cena NBR: nejlepší film, 
nejlepší herec (Casey Affleck), nejlepší objevný herecký výkon (Lucas Hedges), nejlepší 
původní scénář (Kenneth Lonergan). Cena NSFC: nejlepší herec (Casey Affleck), nejlepší 
herečka ve vedlejší roli (Michelle Williamsová), nejlepší scénář (Kenneth Lonergan). Cena 
NYFCC: nejlepší herec (Casey Affleck), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Michelle Williamsová; 
spol. s filmem Certain Women), nejlepší scénář (Kenneth Lonergan). Cena ISA: nejlepší herec 
(Casey Affleck). – César: (nominace) nejlepší zahraniční film. 
 
Třetí snímek Kennetha Lonergana, psychologické drama Místo u moře, je jedním z 
nejoceňovanějších titulů roku 2016. V pozadí celého projektu stál od počátku Matt Damon, 
který chtěl film režírovat a hrát v něm hlavní roli. Kvůli zaneprázdnění angažoval jako 
scenáristu Kennetha Lonergana, jenž pojal původní syžet jinak a jenž se stal i režisérem. Ve 
snímku, těžícího z dobře propracovaného příběhu a z vynikajících hereckých výkonů, hraje 
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důležitou roli atmosféra novoanglického rybářského městečka Manchester-by-the-Sea v 
období zimy a počátku jara. – Zamlklý Lee Chandler pracuje jako údržbář v několika domech 
v Bostonu. Odjede do rodného města, když se dozví, že jeho milovaný bratr Joe, trpící 
srdečním onemocněním, náhle zemřel. Muž si v krátkých vzpomínkách vybavuje minulost. – 
Joe se živil jako rybář a po odchodu alkoholické manželky Elise sám vychovával syna Patricka. 
Lee pracoval s ním a měl za ženu půvabnou Randi a tři malé děti. – Lee zjistí, že ho Joe 
ustanovil jako Patrickova poručníka. Odmítá to však. Vyjde najevo, že před lety podnapilý Lee 
zavinil požár domku, při němž uhořely jeho děti. Chtěl se zastřelit, ale zabránili mu v tom. 
Rozešel se s Randi a odstěhoval se do Bostonu. - Patnáctiletý Patrick hraje hokej, je 
kytaristou ve studentské rockové kapele, spí s přítelkyní Silvií a má „v záloze“ další dívku 
Sandy. S odmítavým strýcem, s nímž si kdysi dobře rozuměl, se po otcově smrti neshodne. Po 
obřadu v kostele a po smuteční hostině Lee chce, aby s ním synovec odjel do Bostonu. Ale 
mladík, kterého trápí, že otec bude moci být kvůli zmrzlé zemi uložen do hrobu až na jaře, to 
rezolutně odmítne. Oba se však postupně sbližují. Randi, která žije s jiným mužem, porodí 
dítě, ale svěří se Leemu, jenž už byl rozhodnutý vrátit se, že ho stále miluje. Muž pochopí, že 
kvůli tomu nemůže v rodném městě zůstat. – Patrick mezitím navštíví matku Elise, která žije 
s pobožným Jeffreym, a uvědomí si, že u ní by být nemohl. – Lee si v Bostonu sežene novou 
práci. Zůstane Patrickovým poručníkem. Chlapce po vzájemné dohodě adoptuje Joeův 
nejlepší kamarád George s tím, že strýc bude s mladíkem v kontaktu. Všichni tři opraví 
Joeovu rybářskou loď... -tbk- 
 
KENNETH LONERGAN (nar. 16.10.1962, New York) pochází z manželství psychiatričky 
židovského původu a irského lékaře a vyrůstal s bratrem na Manhattanu. Po maturitě na 
progresivní newyorské Waldenově škole vystudoval dramatické psaní na Newyorské 
univerzitě (NYU; 1985). Živil se tvorbou textů tzv. industriálních show (prodloužené formy 
reklamních spotů) pro různé klienty (např. Weight Watchers, Fujifilm) a také připravoval 
projevy funkcionářům americké Agentury pro životní prostředí. Stal se členem 
mimobroadwayského jevištního souboru Naked Angels a pokoušel se psát divadelní hry. 
Profesionálního nastudování jednoho ze svých textů, dramatu This Is Our Youth (To je naše 
mládí), se dočkal až v roce 1996 (jeho opožděné broadwayské uvedení mu přineslo 
nominaci na Cenu Tony 2015 v kategorii revivalů). Následovaly další hry The Waverley 
Gallery (Galerie Waverly, 1999), inspirovaná životem jeho babičky, Lobby Hero (Domácí 
hrdina, 2001), vyznamenaný po londýnském uvedení nominací na Olivierovu cenu v 
kategorii nových komedií, a The Starry Messenger (Hvězdný posel (2009) s Matthewem 
Broderickem a Lonerganovou ženou v hlavních rolích. Od konce 90. let se uplatnil také jako 
hollywoodský scenárista zejména spoluprací na úspěšné komedii Přeber si to a na 
historickém snímku Gangy New Yorku (nominace na Oscara a na Cenu BAFTA a WGA). Jako 
režisér získal velké uznání prvotinou Na mě se můžeš spolehnout (mj. Velká cena poroty a 
Cena Walda Salta za scénář na FF Sundance, Zvláštní cena NBR za filmový počin, Cena ISA 
za nejlepší první film a za scénář, Ceny NYFCC, NSFC, LAFCA, WGA a nominace na Oscara a 
na Zlatý glóbus za scénář). Lonerganův následující snímek Margaret, odehrávající se ve 
stínu teroristických útoků na New York, měl komplikovanou historii; postprodukce se 
protáhla na několik let kvůli sporům režiséra se studiem Fox Searchlight ohledně konečné 
podoby filmu, jenž se nakonec objevil až v roce 2011 v omezené distribuci a pak na 
některých filmových přehlídkách, mj. za účasti svého tvůrce na MFF v Karlových Varech 
2012. Jednoznačný úspěch mu přinesl třetí režijní počin Místo u moře, který se zařadil k 
nejdiskutovanějším dílům roku 2016 a získal řadu významných ocenění (mj. Oscar, Ceny 
NYFCC, NSFC, NBR, BAFTA za původní scénář, nominace na Zlatý glóbus a na Ceny ISA a 
WGA za scénář, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na ceny BAFTA a DGA za režii). K 
jeho častým spolupracovníkům patří kostymérka Melissa Tothová a blízcí přátelé, herci 
Mark Ruffalo a Matthew Broderick. Od roku 2000 je ženatý s herečkou J. Smith-
Cameronovou, s níž vychovává dceru. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) Přeber si to (1999, Analyze This; r. Harold Ramis; + spol. nám.), The 
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Adventures of Rocky and Bullwinkle (2000, Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla; r. Des 
McAnuff – V), Gangy New Yorku (2002, Gangs of New York; r. Martin Scorsese), Marie and 
Bruce (2004, Marie & Bruce; r. Tom Cairns; herec – V); (scénář, režie a herec) příběh 
svobodné matky, která se musí potýkat v soukromém životě s návratem nezodpovědného 
bratra a v práci s nesnesitelným šéfem, You Can Count on Me (2000, Na mě se můžeš 
spolehnout – TV) s Laurou Linneyovou, Markem Ruffalem a Matthewem Broderickem, 
drama studentky, která nechtěně způsobí nehodu autobusu s tragickými následky, 
Margaret (2008 – TV) s Annou Paquinovou, drama traumatizovaného muže, jenž se má 
postarat o dospívajícího syna zemřelého bratra, Místo u moře (2016, Manchester by the 
Sea) s oscarovým výkonem Caseyho Afflecka.  -mim- 
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Mlčení 
barevný, psychologický, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý - 162 min. 
 
Původní název: Silence. Země původu: USA, Tchaj-wan, Mexiko. Výrobce: EFO Films, YLK, 
G&G, Sikelia, Fabrica de Cine. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.2.2017. Mluveno: 
anglicky, japonsky, latinsky (titulky). 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Tchaj-wan. Čína: Macao. 
 
AUTOŘI: Režie: Martin Scorsese. Pomocná režie: G.A. Aguilar (II. režie). Předloha: Shusaku 
Endo (román Chinmoku, 1966, česky naposledy Mlčení, nakl. Vyšehrad, Praha 2017). Scénář: 
Jay Cocks, Martin Scorsese. Kamera: Rodrigo Prieto. Druhá kamera: Lukasz Jogalla. 
Architekt: Dante Ferretti. Návrhy kostýmů: Dante Ferretti. Masky: Noriko Watanabeová. 
Střih: Thelma Schoonmakerová. Zvuk: Guntis Sies. Výkonná produkce: Dale A. Brown, 
Matthew Maleck, Manu Gargi, Tyler Zacharia, Ken Kao, Dan Kao, Niels Juul, Chad A. Verdi, 
Len Blavatnik, Aviv Giladi, Lawrence Bender, Stuart Ford. Producent: Martin Scorsese, Emma 
Tillinger Koskoffová, Randall Emmett, Barbara De Finaová, Gaston Pavlovich, Irwin Winkler, 
Vittorio Cecchi Gori, David Lee. Koproducent: Marianne Bowerová, Eriko Miyagawaová, 
Diane L. Sabatiniová, David Web. Vizuální efekty: Pablo Helman (supervize), Rodeo FX, Base 
FX, Industrial Light & Magic. Zvláštní efekty: R. Bruce Steinheimer (supervize). Hudba: Kim 
Allen Kluge, Kathryn Klugeová, Francesco Lupica (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Randall Poster (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: G.A. Aguilar. 
 
Hrají: Adam Garfield (Sebastião Rodrigues), Adam Driver (Francisco Garupe), Liam Neeson 
(Ferreira), Tadanobu Asano (Tlumočník), Ciarán Hinds (otec Valignano), Issei Ogata (Inoue), 
Shinya Tsukamoto (Mokiči), Yoshi Oida (Ičizo), Yosuke Kubozuka (Kičidžiro), Kaoru Endo 
(Uneme), Ryo Kase (Čokiči), Nana Komatsuová (Haru), Shi Liang (čínský obchodník).  
 
České titulky: Petr Zenkl, Libuše Boháčková (s přihlédnutím k překladu knihy) (PO.ET.A.). 
 
Ceny: Cena NBR: nejlepší scénář-adaptace (Jay Cocks, Martin Scorsese). - Oscar: (nominace) 
nejlepší kamera (Rodrigo Prieto). 
 
Martin Scorsese konečně realizoval svůj dlouholetý projekt, přepis románu japonského 
spisovatele Shusaka Endoa Mlčení, na němž pracoval od osmdesátých let. Knihu před ním 
adaptoval již v roce 1971 klasik japonské kinematografie Masahiro Shinoda – jeho film byl u 
nás uveden v roce 2002 pod názvem Ticho (1971, Chinmoku). V krutém historickém dramatu 
se na pozadí příběhu dvou misionářů v Japonsku popisují závažná dilemata morálky a 
náboženské víry. Mladí kněží se tváří v tvář realitě, tedy drastickému vymítání křesťanství v 
Japonsku, musejí vyrovnávat s „mlčením“ svého Boha. – Křesťanství přišlo do Japonska v 
polovině 16. Století. Na počátku 17. století tam bylo dvě stě až tři sta tisíc katolíků. V té době 
také vznikly protikřesťanské edikty, jejichž důsledkem bylo pronásledování misionářů i 
věřících. – Japonsko, 1633. Kněz Ferreira je svědkem drastického mučení svých spolubratří. – 
V roce 1640 se s pomocí japonského rybáře Kičidžira přepraví z Macaa na břeh u Nagasaki 
dva mladí portugalští jezuité, Sebastião Rodrigues a Francisco Garupe. Mají najít otce 
Ferreiru, který se údajně zřekl křesťanství. Mniši se dostanou do katolické vesnice, kde je 
vřele přivítají. Vykonávají tajnou náboženskou činnost a musejí se ukrývat. V kraji řádí 
obávaný inkvizitor Inoue. Sebastião se načas dostane i na malý ostrov, kam si jej vyžádala 
tamní komunita. Vojáci zadrží čtyři vesničany. Jen Kičidžiro se už podruhé zřekne víry. Kněží 
zdálky pozorují, jak jsou tři vesničané ukřižováni v přílivu, kde zemřou. Jezuité se rozdělí. 
Sebastião se vrátí na ostrov, tamní vesnice je však po zásahu vojáků pustá. Kičidžiro ho zradí 
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a Inoue ho zadrží. Japonský tlumočník s cizincem disputuje o náboženství a tlačí na něj, aby 
opustil svou víru a zachránil tím další zajaté křesťany. Mladý muž má pochybnosti o sobě i o 
Bohu. Setká se s rovněž zajatým Franciscem, který vzápětí zahyne s několika dalšími 
křesťany. Inoue povolá k zajatci Ferreiru, jenž se při mučení zřekl své víry a z nějž je teď 
učenec Sawano. Muž přemlouvá krajana, aby se také podvolil, a Sebastião to nakonec udělá; 
pomůže tím nevinným lidem. – Jeho příběh vypráví holandský obchodník Dieter Albrecht, 
který se v roce 1641 setkal s Ferreirou. Sebastião, nyní Okada, se musí oženit a po Ferreirově 
smrti převezme jeho úřad. Pravidelně prokazuje, že již nevěří. V roce 1682 Okada zemře. 
Mrtvý muž pevně svírá v dlani křížek, který mu vtiskla do ruky japonská manželka. Jeho tělo 
je spáleno. – V dlouhém (162 min.) realisticky pojednaném opusu, natočeném na Tchaj-
wanu, se objevuje řada scén mučení a trýznění. Protagonisté žijí v nuzných podmínkách a 
jsou provázeni i nepřízní počasí. Podle slov tvůrce je film „příběhem muže, který se velmi 
bolestivě učí, že Boží láska je tajemnější než si myslel, že Bůh nechává na lidech mnoho, a 
přesto si uvědomuje, že Bůh je přítomen vždy, i ve svém mlčení“. -tbk- 
 
MARTIN SCORSESE (vl. jm. Martin Charles Scorsese, nar. 17.11.1942, Flushing, Queens, 
New York) vyrůstal jako syn sicilského přistěhovalce v manhattanské čtvrti Little Italy. 
Časté nemoci ho vydělovaly z dětského kolektivu, takže po skončení základní školy vstoupil 
do semináře s úmyslem stát se knězem. Po roce byl vyloučen a začal se věnovat filmu, jenž 
byl jeho vášní od dětství a jejž později vystudoval na Newyorské univerzitě (NYU; 1966). 
Upoutal pozornost už svými krátkými filmy, zejména oceněným Velkým holením, a několik 
let zůstal na univerzitě jako pedagog. V té době také vznikla s použitím autobiografických 
motivů jeho celovečerní prvotina Kdopak to klepe na moje dveře. Pracoval jako střihač a 
pro Rogera Cormana natočil snímek Bertha z dobytčáku. Jeho první významný film Špinavé 
ulice, odehrávající se v Little Italy, sice komerčně propadl, ale výrazně upozornil na 
Scorseseho schopnost realisticky postihnout vývoj filmových postav, na jeho svébytný 
vizuální styl a v neposlední řadě na herectví jeho oblíbených představitelů Harveyho 
Keitela a Roberta De Nira. První úspěch zaznamenal stylově konvenčním, ale působivým 
filmem Alice tu už nebydlí, který se svým feministickým příběhem strefil do diváckého 
vkusu a hlavní představitelce Ellen Burstynové přinesl Oscara. Definitivně se prosadil 
temným dramatem Taxikář (Zlatá palma na MFF v Cannes, Cena NSFC za režii). Za vrchol 
jeho tvorby bývá považován černobíle natočený Zuřící býk, který vynesl De Nirovi Oscara a 
v anketě předních filmových kritiků byl označen za nejlepší americké filmové dílo 80. let. 
Za své opusy sbíral nejrůznější ocenění: Zuřící býk (Cena NSFC za režii, nominace na Oscara 
a na Zlatý glóbus za režii), Po zavírací hodině (Cena za režii na MFF v Cannes, Cena ISA za 
režii ex aequo), Poslední pokušení Krista (nominace na Oscara za režii), Mafiáni (Stříbrný 
lev za režii na MFF v Benátkách, Ceny BAFTA za scénář, režii i film, Ceny LAFCA, NSFC a 
NYFCC za režii, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za scénář a za režii), Věk nevinnosti 
(Cena NBR za režii, nominace na Oscara za scénář, nominace na Zlatý glóbus za režii), 
Casino (nominace na Zlatý glóbus za režii), Gangy New Yorku (Zlatý glóbus a nominace na 
Oscara za režii), Letec (nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za režii). Až po pěti 
nominacích se dočkal vytouženého Oscara za režii díky thrilleru Skrytá identita, za nějž byl 
mj. ještě vyznamenán Zlatým glóbem, Cenami NBR a NYFCC a Cenou Cechu amerických 
režisérů (DGA). V poetickém filmu Hugo a jeho velký objev (Zlatý glóbus a Cena NBR za 
režii, nominace na Oscara za režii a za nejlepší film) si zdařile vyzkoušel technologii 3D a 
naposledy zaujal skutečným příběhem podvodníka Vlk z Wall Street (nominace na Oscara 
za nejlepší film a režii, nominace na Ceny DGA a BAFTA za režii). Zejména v poslední době 
pracoval často pro televizi. Režíroval povídku Mirror Mirror (1986, V zrcadle – TV) do 
Spielbergova seriálu Amazing Stories (Neuvěřitelné příběhy), videoklip Bad (1987) s 
Michaelem Jacksonem, část Feel Like Going Home (2003, Blues & Martin Scorsese; + herec 
– TV) do dokumentárního seriálu The Blues (spol. prod.), dok. No Direction Home: Bob 
Dylan (2005, Bob Dylan; + spol. prod., hlas – TV), za nějž dostal Grammy, a A Letter to Elia 
(2010, Dopis Eliovi; spol. režie Kent Jones; + spol. sc., spol. prod., hlas), oba do série 
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American Masters. Stál jako výkonný producent u zrodu oceňovaného gangsterského 
seriálu Boardwalk Empire (2010-14, Impérium – Mafie v Atlantic City – TV) a seriálu ze 
zákulisí newyorské hudební scény 70. let Vinyl (2016; + spol. nám. – TV), jejichž pilotní 
epizody sám realizoval (Cena Emmy za režii Impéria). Za dokument o Georgi Harrisonovi 
dostal další dvě Emmy, za režii a za nejlepší dokumentární speciál. Je režisérem krátkých 
reklamních snímků The Key to Reserva (2007, Klíč k Reservě) pro španělského výrobce 
sektu Freixenet a The Audition (2015, Konkurs) pro majitele nového kasina v Macau 
Melco-Crown Entertainment. Natáčel také reklamní spoty, mj. dva pro svého přítele 
Giorgia Armaniho. Vytvořil i několik filmových rolí a jako herec se objevil v TV seriálech 
Curb Your Enthusiasm (Larry, kroť se – TV) a Entourage (Vincentův svět – TV). Pohybuje se 
převážně v rámci hollywoodského systému, ovšem dokázal si uchovat potřebnou míru 
nezávislosti k tvorbě více či méně osobních filmů. Svého vlivu využívá jako producent děl 
jiných umělců; za Frearsovu stylovou krimi Švindlíři dostal Cenu ISA. V rámci společnosti 
The Film Foundation, již založil v roce 1990, aktivně pomáhá při zachovávání filmového 
dědictví minulosti a mezi kolegy je uznáván pro encyklopedické znalosti starých 
amerických filmů. Patří nejen k čelným představitelům tzv. Nového Hollywoodu, ale 
zároveň mezi nejvýznamnější filmaře druhé poloviny 20. století. Za celoživotní dílo byl 
vyznamenán na MFF v Benátkách 1995 (Zlatý lev u příležitosti století filmu), Cenou 
Amerického filmového institutu (1996), Cenou Billyho Wildera (1998), udílenou Národní 
filmovou radou (NBR), čestným Césarem (1999), Cenou Cechu amerických režisérů (2002) a 
Cenou Cecila B. DeMillea (2009), udílenou Asociací zahraničního tisku v Hollywoodu. Z pěti 
manželství má tři dcery; mezi jeho ženami byly scenáristka Julia Cameronová (1975-77), 
herečka Isabella Rosselliniová (1979-82) a producentka Barbara De Finaová (1985-91). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Vesuvius VI (1959), What’s a Nice Girl Like 
You Doing in a Place Like This? (1963, Co dělá taková hodná dívka jako ty na takovém 
místě?; + sc.), It’s Not Just You, Murray! (1964, Nejde jen o tebe, Murrayi!; + spol. sc.) a 
The Big Shave (1967, Velké holení; + sc., střih, prod.), příběh mladíka frustrovaného 
katolickou výchovou Who’s That Knocking at My Door (1968, Kdopak to klepe na moje 
dveře; + sc., herec) s Harveym Keitelem, dok. o studentské stávce Street Scenes (1970, 
Scény z ulice), příběh vlakové lupičky z 30. let Boxcar Bertha (1972, Bertha z dobytčáku; + 
herec – TV) s Barbarou Hersheyovou, snímek o příhodách drobných podvodníků Mean 
Streets (1973, Špinavé ulice; + nám., spol. sc., herec – TV), střm. dok. o návštěvě u svých 
rodičů Italianamerican (1974, Italoameričan; + herec), který měl být původně součástí TV 
seriálu, příběh ženské seberealizace Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974, Alice tu už 
nebydlí – TV), pesimistické drama psychicky narušeného vietnamského veterána Taxi 
Driver (1976, Taxikář; + herec – V) s Robertem De Nirem, výpravný muzikál New York, New 
York (1977 – TV) s Robertem De Nirem a Lizou Minnelliovou, dok. záznam z posledního 
koncertu Dylanovy doprovodné skupiny The Band a jejích hostů pod názvem The Last 
Waltz (1978, Poslední valčík; + herec – TV), střm. dok. o dítěti drogové kultury 60. let 
American Boy: A Profile of Steven Prince (1978, Americký chlapec: Profil Stevena Prince; + 
herec), mistrovský životopis boxera Jakea LaMotty Zuřící býk (1980, Raging Bull; + herec) s 
vynikajícím výkonem Roberta De Nira, příběh muže, který chce být slavným komikem, The 
King of Comedy (1982, Král komedie; + herec – V) s Robertem De Nirem a Jerrym Lewisem, 
černá komedie After Hours (1985, Po zavírací hodině; + herec – V) s Griffinem Dunnem, 
adaptace románu Waltera Tevise The Color of Money (1986, Barva peněz; + hlas – V) s 
Paulem Newmanem a Tomem Cruisem, kontroverzní přepis románu Nikose Kazantzakise 
Poslední pokušení Krista (1988, The Last Temptation of Christ) s Willemem Dafoem, 
epizoda Life Lessons (Životní lekce; + herec) z filmu New York Stories (1989, Povídky z New 
Yorku – TV), kr. dok. o módním návrháři Giorgiovi Armanim, nazvaný Made in Milan 
(1990), skutečný příběh gangstera Mafiáni (1990, GoodFellas; + spol. sc.) s Rayem Liottou, 
Robertem De Nirem a Joem Pescim, remake kriminálního thrilleru Mys hrůzy (1991, Cape 
Fear) s Nickem Noltem a Robertem De Nirem, kostýmní milostné drama podle románu 
Edith Whartonové Věk nevinnosti (1993, The Age of Innocence; + spol. sc., herec) s 
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Danielem Day-Lewisem, Michelle Pfeifferovou a Winonou Ryderovou, dok. A Personal 
Journey with Martin Scorsese Through American Movies (TV-1995, Martin Scorsese v roli 
průvodce americkým filmem; + sc., hlas – TV), gangsterský snímek podle skutečných 
událostí Casino (1995, Casino; + spol. sc.) s Robertem De Nirem a Sharon Stoneovou, hraná 
biografie tibetského duchovního vůdce Kundun – život Dalajlámy (1997, Kundun), dok. o 
klasických italských filmech Il mio viaggio in Italia (1999, Moje cesta do Itálie; + spol. sc., 
hlas), psychologické drama saniťáka Počítání mrtvých (1999, Bringing Out the Dead; + hlas) 
s Nicolasem Cagem, drsné historické drama z poloviny 19. století Gangy New Yorku (2002, 
Gangs of New York; + herec) s Leonardem DiCapriem a Danielem Day-Lewisem, střm. dok. 
Lady by the Sea: The Statue of Liberty (TV-2004, Dáma u moře: Socha svobody; spol. režie 
Kent Jones; + spol. sc., prod., hlas), životopisné drama o Howardu Hughesovi, nazvané 
Letec (2004, The Aviator; + herec) s Leonardem DiCapriem, kriminální drama z 
bostonského podsvětí Skrytá identita (2006, The Departed) s Leonardem DiCapriem a 
Mattem Damonem, hudební dok. Rolling Stones (2007, Shine a Light), kriminální thriller 
podle románu Dennise Lehanea Prokletý ostrov (2009, Shutter Island; + spol. prod.) s 
Leonardem DiCapriem, dok. o americké esejistce Fran Lebowitzové Public Speaking (2010, 
Veřejné projevy; + spol. prod., herec), dok. George Harrison: Living in the Material World 
(2011, George Harrison: Living in the Material World; + spol. prod.), dobrodružný rodinný 
snímek Hugo a jeho velký objev (2011, Hugo; + spol. prod., herec) s Benem Kingsleym v 
úloze filmového průkopníka Georgese Mélièse, adaptace autobiografické knížky Jordana 
Belforta Vlk z Wall Street (2013, The Wolf of Wall Street; + spol. prod.) s Leonardem 
DiCapriem v úloze vynalézavého makléře, dok. o historii známého kulturně-společenského 
periodika The 50 Year Argument (TV-2014, The New York Review of Books: 50 let; spol. 
režie David Tedeschi; + spol. prod. – TV), adaptace románu japonského autora Shusaka 
Endoa o utrpení dvou jezuitských misionářů v Japonsku v polovině sedmnáctého století 
Mlčení (2016, Silence) s Andrewem Garfieldem, Adamem Driverem a Liamem Neesonem; 
(podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Bezeten – Het gat in de 
muur (1969, Posedlý – Díra ve zdi; r. Pim de la Parra; spol. sc.), Reflections (1969, Odrazy; r. 
John Mavros; spol. střih), dok. Woodstock (1970; r. Michael Wadleigh; spol. střih – TV), 
dok. Medicine Ball Caravan (1971; r. François Reichenbach; + spol. střih), Unholy Rollers 
(1972, Postrach na kolečkových bruslích; r. Vernon Zimmerman; střih – V), dok. Elvis on 
Tour (1972, Elvis na turné; r. Pierre Adidge, Robert Abel; spol. střih – TV), The Grifters 
(1990, Švindlíři; + hlas – V), Vzteklej Pes a Glorie (1993, Mad Dog and Glory; r. John 
McNaughton), Naked in New York (1993, Nahý v New Yorku; r. Dan Algrant – V), Search 
and Destroy (1994, Scénář smrti; r. David Salle; + herec – V), dok. Eric Clapton: Nothing but 
the Blues (TV-1995, Eric Clapton: Nic než blues; r. Bruce Gowers), Clockers (1995, Hra se 
smrtí; r. Spike Lee – V), Grace of My Heart (1996, Světlo mého srdce; r. Allison Andersová – 
TV), Kicked in the Head (1997, Kopanec do hlavy; r. Matthew Harrison – V), Hi-Lo Country 
(1998, The Hi-Lo Country; r. Stephen Frears), You Can Count on Me (2000, Na mě se můžeš 
spolehnout; r. Kenneth Lonergan – TV), Rain (2001, Déšť; r. Katherine Lindbergová), dok. 
Lightning in a Bottle (2004, Hudba duše; r. Antoine Fuqua – TV), Nyfes (2004, Nevěsty; r. 
Pantelis Voulgaris), Frankenstein (TV-2004; r. Marcus Nispel – V), dok. Val Lewton: The 
Man in the Shadows (TV-2007, Val Lewton: Muž ve stínu; r. Kent Jones; + hlas), dok. 
Picasso and Braque Go to the Movies (2008, Picasso a Braque jdou do kina; r. Arne 
Glimcher; + hlas), Lymelife (2008; r. Derick Martini – TV), The Young Victoria (2008, 
Královna Viktorie; r. Jean-Marc Vallée – V), dok. Surviving Progress (2011, Jak přežít 
pokrok; r. Mathieu Roy, Harold Crooks – TV), Mafiánovi (2013, Malavita; r. Luc Besson), 
dok. Life Itself (2014, Sám život; r. Steve James; + herec), La tercera orilla (2014, Třetí břeh; 
r. Celina Murgaová), Revenge of the Green Dragons (2014, Pomsta zelených draků; r. 
Andrew Lau, Andrew Loo – TV), The Wannabe (2015, Adept zločinu; r. Nick Sandow), Bleed 
for This (2016, Sáhnout si na dno; r. Ben Younger), Free Fire (2016, Střelba nazdařbůh; r. 
Ben Wheatley), dok. Before the Flood (2016, Je s námi konec?; r. Fisher Stevens – TV), dok. 
o legendární rockové skupině The Grateful Dead pod titulem Long Strange Trip (2017, 



183 
 

Dlouhý divný trip; r. Amir Bar-Lev); (herec, není-li uvedeno jinak) Cannonball (1976; r. Paul 
Bartel), Il pap’occhio (1980, Papežovo oko; r. Renzo Arbore), Anna Pavlovová (1983, Anna 
Pavlova; r. Emil Loteanu), Kolem půlnoci (1986, ’Round Midnight; r. Bertrand Tavernier), 
Sny Akiry Kurosawy (1990, Akira Kurosawa’s Dreams; r. Akira Kurosawa), Guilty by 
Suspicion (1990, Předem vinní; r. Irwin Winkler – TV), Otázky a odpovědi (1994, Quiz Show; 
r. Robert Redford), With Friends Like These (1998, S takovými přáteli; r. Philip Frank 
Messina), Múza (1999, The Muse; r. Albert Brooks), anim. f. Příběh žraloka (2004, Shark 
Tale; r. Vicky Jensonová, Bibo Bergeron, Rob Letterman; hlas), Campus Code (2015, Zákon 
kampusu; r. Catherine Scorseseová, Kenneth Waddell).  -mim- 
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Moonlight 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 111 
min. 
 
Původní název: Moonlight. Země původu: USA. Výrobce: Plan B Entertainment, A24. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 22.2.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – 8 nominací na Oscara. 
Zlatý glóbus za nejlepší film. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 21.2.2027). Lokace: USA: Florida - Miami. 
 
AUTOŘI: Režie: Barry Jenkins. Námět: Tarell Alvin McCraney. Scénář: Barry Jenkins. Kamera: 
James Laxton. Architekt: Hannah Beachlerová. Návrhy kostýmů: Caroline Eselin-
Schaeferová. Masky: Doniella Davyová, Gianna Sparacinoová (účesy). Střih: Nat Sanders, Joi 
McMillonová. Zvuk: Chris Giles. Výkonná produkce: Brad Pitt, Sarah Esbergová, Tarell Alvin 
McCraney. Producent: Adele Romanská, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner. Koproducent: 
Andrew Hevia, Veronica Nickelová. Hudba: Nicholas Britell. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Maggie Phillipsová (hudební supervize).  
 
Hrají: Mahershala Ali (Juan), Alex R. Hibbert (Malej), Ashton Sanders (Chiron), Trevante 
Rhodes (Černej), Janelle Monáeová (Teresa), Naomie Harrisová (Paula), Jaden Piner 
(devítiletý Kevin), Jharrel Jerome (šestnáctiletý Kevin), André Holland (dospělý Kevin), Patrick 
Decile (Terrel), Tanisha Cidelová (ředitelka Williamsová).  
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Oscar: nejlepší film (Adele Romanská, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner), nejlepší 
herec ve vedlejší roli (Mahershala Ali), nejlepší scénář-adaptace (Barry Jenkins, Tarell Alvin 
McCraney); (nominace) nejlepší režie (Barry Jenkins), nejlepší herečka ve vedlejší roli 
(Naomie Harrisová), nejlepší kamera (James Laxton), nejlepší původní hudba (Nicholas 
Britell), nejlepší střih (Joi McMillonová, Nat Sanders). Zlatý glóbus: nejlepší film-drama; 
(nominace) nejlepší režie (Barry Jenkins), nejlepší herec ve vedlejší roli (Mahershala Ali), 
nejlepší herečka ve vedlejší roli (Naomie Harrisová), nejlepší scénář-adaptace (Barry Jenkins), 
nejlepší hudba (Nicholas Britell). Britské nezávislé filmové ceny: nejlepší mezinárodní 
nezávislý film. Cena ISA: nejlepší film, nejlepší režie (Barry Jenkins), nejlepší scénář (Barry 
Jenkins, Tarell Alvin McCraney), nejlepší kamera (James Laxton), nejlepší střih (Joi 
McMillonová, Nat Sanders), Cena Roberta Altmana. Cena LAFCA: nejlepší film, nejlepší herec 
ve vedlejší roli (Mahershala Ali), nejlepší kamera (James Laxton). Cena NSFC: nejlepší film, 
nejlepší režie (Barry Jenkins), nejlepší herec ve vedlejší roli (Mahershala Ali), nejlepší kamera 
(James Laxton). Cena NYFCC: nejlepší režie (Barry Jenkins), nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Mahershala Ali), nejlepší kamera (James Laxton). - Cena BAFTA: (nominace) nejlepší film 
(Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner, Adele Romanská), nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Mahershala Ali), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Naomie Harrisová), nejlepší původní 
scénář (Barry Jenkins). 
 
Afroamerický režisér Barry Jenkins natočil komorní psychologické drama Moonlight (česky 
Měsíční svit) s odstupem devíti let jako svůj druhý film. Snímek, považovaný na jeden z 
nejlepších titulů roku 2016, realizoval podle krátké hry afroamerického dramatika a herce 
Tarella Alvina McCraneyho (nar. 1980) In Moonlight Black Boys Look Blue (Za měsíčního svitu 
vypadají černí kluci modří), s níž se autor v roce 2003 ucházel o studium na vysoké škole. Oba 
tvůrci v látce těží z vlastní zkušenosti vyrůstání v chudé čtvrti v Miami s matkami závislými na 
drogách, a zabývají se existenciálními problémy a hledáním sexuální identity. Autentičnost 
spojená s nenápadnou stylizací je hlavním znakem díla, jež se odvíjí ve třech kapitolách, 
zachycujících dětství, adolescenci a dospělost hlavního hrdiny. – Miami, Florida. I. Malej. 
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Devítiletý mlčenlivý Chiron s přezdívkou Malej je ve škole šikanován. Setká se se 
sympatickým drogovým dealerem, kubánským emigrantem Juanem, který se ho se svou 
partnerkou Teresou ujme. Chlapcova matka Paula je drogově závislá a peníze si vydělává 
příležitostnou prostitucí. Chironovým nejlepším kamarádem je extrovertní vrstevník Kevin. – 
II. Chiron. Šestnáctiletého Chirona šikanuje ve škole i mimo ni spolužák Terell. Juan zemřel a 
mladík, poznamenaný svou vnímanou odlišností, bývá častěji u Teresy, než u agresivní 
matky. Večer se na pláži nečekaně sblíží s protřelejším Kevinem, který se vychloubá 
zkušenostmi s děvčaty. Dvojice se políbí a Kevin zaskočeného kamaráda uspokojí rukou, což 
je pro Chirona iniciační zážitek. Ve škole Terell donutí Kevina, aby přítele před ostatními 
zmlátil. Zbitý chlapec odmítne říct ředitelce, co se stalo. Druhý den ve třídě srazí Terella židlí 
a odvezou jej policisté... – III. Černej. Ze zaraženého a nenápadného chlapce vyrostl 
namakaný drogový dealer, jdoucí v Juanových stopách. Žije v Atlantě. Zavolá mu Kevin, který 
teď dělá kuchaře v jedné restauraci v Miami (a který mu vždy říkal Černej). Chiron se setká s 
matkou, ta nyní pracuje jako pomocná síla v odvykacím středisku. S drogami skončila a vyčítá 
synovi jeho „práci“. Zároveň se mu omluví za to, že mu zkazila život. Chiron se pak rozjede do 
Miami. Setká se s Kevinem v podniku, kde spokojený muž pracuje. Má dítě s někdejší 
spolužačkou Samanthou, s níž sice už nežije, ale stále spolu dobře vycházejí. Dvojice 
vzpomíná na minulost. Kevin pak vezme kamaráda, s nímž se deset let neviděl a jemuž 
ublížil, k sobě domů. Chiron mu přizná, že přišel k dealování po propuštění z polepšovny. 
Konstatuje, že od onoho večera na pláži se jej žádný muž nedotkl. Kevin jej chápavě 
obejme... -tbk- 
 
BARRY JENKINS (nar. 19.11.1979, Miami, Florida) vyrůstal v černošské čtvrti Liberty City. 
Vystudoval angličtinu, tvůrčí psaní a film na Státní floridské univerzitě v Tallahassee 
(2003). Upoutal pozornost už svým celovečerním debutem Lék na melancholii (nominace 
na Cenu ISA v kategoriích prvotin a nových tvůrců) a jeho druhý snímek Moonlight, do 
něhož vložil vlastní zážitky, se setkal s mimořádným ohlasem odborné veřejnosti a zařadil 
ho mezi přední tvůrce amerického filmu. Z mnoha ocenění, která Moonlight získal, 
uvádíme ta, jež tvůrce sám převzal, za scénář (Oscar, Ceny ISA a WGA, nominace na Zlatý 
glóbus a na Cenu BAFTA) a za režii (Ceny NYFCC, NSFC, NBR, ISA a LAFCA, nominace na 
Oscara a na Zlatý glóbus). Jeho stálými spolupracovníky jsou spolužáci z filmových studií, 
kameraman James Laxton a střihačská dvojice Nat Sanders a Joi McMillonová. Mezi oběma 
celovečerními díly se věnoval tvorbě autorských krátkých filmů, z nichž některé natočil 
během jediného dne (Mladý pár, Dost vysoký, Jediný záběr). Patří k nim i epizoda 
Remigration (Remigrace; + spol. prod.) z TV sci-fi seriálu Futurestates (2011, Státy 
budoucnosti), zabývajícího se možnými řešeními dnešních společenských problémů v 
budoucí Americe. – Filmografie: (neúplná; scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní 
filmy My Josephine (2003, Moje Josefína) a Little Brown Boy (2003, Malý hnědý chlapec; + 
herec), příběh afroamerické dvojice, která po náhodném seznámení spolu stráví 24 hodin, 
Medicine for Melancholy (2008, Lék na melancholii), natočený v San Franciscu, kr. dok. A 
Young Couple (2009, Mladý pár; + střih), kr. snímek o dvojici fotografů Tall Enough (2009, 
Dost vysoký), natočený v Brooklynu pro obchoďák Bloomingdale’s, kr. studie drobných 
krádeží v obchodním domě One Shot (2009, Jediný záběr), kr. snímek o dívce, která se 
vzpamatovává ze špatného vztahu, Chlorophyl (2011, Chlorofyl), inspirovaný 
stejnojmennou písní, kr. dok. King’s Gym (2012, Kingova tělocvična), působivé drama o 
životě latentního černého homosexuála Moonlight (2016, Moonlight), natočené podle 
divadelního textu Tarella Alvina McCraneyho.  -mim- 
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Můj život Cuketky 
barevný, animovaný, rodinný, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 67 min. 
 
Původní název: Ma vie de Courgette. Země původu: Francie, Švýcarsko. Výrobce: Blue Spirit 
Productions, Rita Productions, Gébéka Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 7.12.2017. 
Mluveno: francouzsky (titulky), česky (dabováno). 
 
Distribuce: Pilot Film. 
 
AUTOŘI: Režie: Claude Barras. Předloha: Gilles Paris (román Autobiographie d’une 
courgette, 2002, česky Autobiografie cuketky). Scénář: Céline Sciamma /ž/, Germano Zullo 
(spolupráce na scénáři), Claude Barras (spolupráce na scénáři), Morgan Navarro /ž/ 
(spolupráce na scénáři). Kamera: David Toutevoix. Výtvarník: Ludovic Chemarin. Návrhy 
kostýmů: Christel Grandchamp /ž/, Vanessa Riera /ž/. Střih: Valentin Rotelli. Zvuk: Denis 
Séchaud. Producent: Armelle Glorennec /ž/, Max Karli, Marc Bonny, Michel Merkt. 
Koproducent: Éric Jacquot. Animace: Kim Keukeleire /ž/. Hudba: Sophie Hunger /ž/. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. 
 
Mluví: Gaspard Schletter (Cuketka), Sixtine Murat /ž/ (Camille), Paulin Jaccoud (Simon), 
Michel Vuillermoz (Raymond).  
 
Dabing: Mikuláš Převrátil (Cuketka), Viktorie Tandlerová (Camille), Matěj Převrátil (Simon), 
Igor Bareš (Raymond), Matěj Havelka (Ahmed), Agáta Tandlerová (Alice), Adam Málek 
(Datlík), Klára Gibišová (Beatrice), Antonie Talacková (Ida), Alice Šnirychová (ředitelka), Hana 
Igonda Ševčíková (matka), Andrea Elsnerová (Rosy), Luděk Čtvrtlík (Paul).  
 
České titulky: neuvedeno. Překlad české verze: Irena Novotná. Dialogy české verze: Pavlína 
Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Production dabing). 
 
Ceny: MFAF v Annecy 2016: Hlavní cena Křišťál z Annecy, Cena diváků. MFF v Bratislavě 
2016: Cena FIPRESCI. MFF v San Sebastiánu 2016: Cena diváků za evropský film. MFF ve 
Varšavě 2017: Cena diváků. César: nejlepší animovaný film, nejlepší scénář-adaptace (Céline 
Sciammaová); (nominace) nejlepší hudba (Sophie Hungerová). Evropské filmové ceny 2016: 
Evropský animovaný film roku. Cena Lumière: nejlepší animovaný film, nejlepší scénář 
(Céline Sciammaová). Švýcarské filmové ceny: nejlepší film, nejlepší hudba (Sophie 
Hungerová), nejlepší střih (Valentin Rotelli). - Oscar: (nominace) nejlepší dlouhý animovaný 
film. Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší dlouhý animovaný film. 
 
Celovečerní animovaný debut švýcarského producenta a režiséra Claudea Barrase (nar. 
1973) patří k nejoceňovanějším animovaným titulům roku 2016. Zaujal odborníky i diváky 
nejen výtvarným pojetím, ale i neotřelou „angažovaností“ na téma dětí, žijících v dětských 
domovech. – Chlapec Ikaros, jemuž opilecká matka říká Cuketka, způsobí osudnou náhodou 
matčinu smrt. Vlídný policista Raymond ho odveze do dětského domova, kde se kluk seznámí 
s dalšími „nešťastnými případy“. Rošťák Simon ho zpočátku šikanuje stejně jako ostatní. 
Kromě paní ředitelky působí v domově ještě učitel Paul a vychovatelka Rosy, kteří spolu 
chodí. Rosy posléze otěhotní. Cuketka si postupně zvyká. Zamiluje se do energické Camille, 
kterou sem přivezla zlá teta. Ta si později dělá kvůli penězům na neteř nárok. Za Cuketkou 
občas dojíždí osamělý Raymond, který se nakonec rozhodne chlapce a dívku adoptovat. Přes 
četné překážky se to podaří a děti najdou nový domov. A Rosy porodí; slibuje, že své dítě 
nikdy neopustí... -tbk-  
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Mumie 
barevný, akční, dobrodružný, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk – 
5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 111 min. 
 
Původní název: The Mummy. Země původu: USA. Výrobce: Secret Hideout, Conspiracy 
Factory, Sean Daniel Company, Universal Pictures (zadavatel), Perfect World Pictures 
(zadavatel -spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 8.6.2017. Mluveno: česky 
(dabováno – 2-D, 3-D); anglicky, staroarabsky, persky (titulky – 2-D, 3-D, IMAX).  
 
Distribuce: CinemArt (do 8.6.2020). Lokace: Velká Británie: Londýn; Oxfordshire – Oxford; 
Surrey - Waverley Abbey, Winterfold Forest. Namibie. 
 
AUTOŘI: Režie: Alex Kurtzman. Pomocná režie: Wade Eastwood (II. režie). Námět: Jon 
Spaihts, Alex Kurtzman, Jenny Lumet /ž/. Scénář: David Koepp, Christopher McQuarrie, 
Dylan Kussman. Kamera: Ben Seresin, Salvatore Totino (dodatečné záběry), Pete Romano 
(záběry pod vodou). Druhá kamera: Andrew Rowlands. Architekt: Jon Hutman, Dominic 
Watkins. Výtvarník: Crash McCreery (design bytostí), Picture Mill (titulky). Návrhy kostýmů: 
Penny Rose /ž/. Masky: Lizzie Yianni Georgiou /ž/ (+ účesy), Sarah Monzani /ž/ (+ účesy – 
Tom Cruise), David White (zvláštní maskérské efekty). Střih: Paul Hirsch, Gina Hirsch /ž/, 
Andrew Mondshein. Zvuk: Adrian Bell, Christopher Scarabosio (design zvuku). Výkonná 
produkce: Jeb Brody, Roberto Orci. Producent: Alex Kurtzman, Chris Morgan, Sean Daniel, 
Sarah Bradshaw /ž/. Vizuální efekty: Erik Nash (supervize), MPC, Double Negative, Industrial 
Light & Magic (+ animace), Space Monkey, Atomic Fiction (+ animace), Furious FX (+ 
animace), Factory VFX, Method Studios, New Deal Studios, Level 256. Zvláštní efekty: 
Dominic Tuohy (supervize). Hudba: Brian Tyler. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Wade Eastwood, Wolfgang Stegemann (souboje). 
 
Hrají: Tom Cruise (Nick Morton), Sofia Boutella /ž/ (princezna Ahmanet), Annabelle Wallis 
/ž/ (Jenny Halseyová), Russell Crowe (dr. Henry Jekyll), Jake Johnson (Chris Vail), Courtney B. 
Vance (plukovník Greenway), Marwan Kenzari (Malik), Simon Atherton (křižák), Stephen 
Thompson (první muž), James Arama (druhý muž). 
 
Dabing: Gustav Bubník (Nick Morton), Jitka Ježková (princezna Ahmanet), Dana Černá (Jenny 
Halseyová), Otakar Brousek ml. (dr. Henry Jekyll), Martin Písařík (Chris Vail), Pavel Rímský 
(plukovník Greenway).  
 
České titulky: Petr Finkous. Překlad české verze: Petr Finkous. Dialogy české verze: Václav 
Knop. Režie české verze: Václav Knop (Studio Virtual).  
 
Oživlá mumie se poprvé objevila na filmovém plátně v krátkém filmu The Egyptian Mummy 
(1914, Egyptská mumie; r. Lee Beggs) a od té doby se do kin s různě dlouhými pauzami vrací. 
Poslední počin, akční horor Alexe Kurtzmana Mumie, zamýšlený jako první díl nové série, je 
zjevně inspirovaný stejnojmenným snímkem Karla Freunda Mumie (1932, The Mummy) s 
Borisem Karloffem, který jako právě probuzený mumifikovaný velekněz Imhotep hledá svou 
životní lásku. – Ctižádostivá egyptská princezna Ahmanet, toužící po vládě, se spojí s bohem 
smrti Sutechem a získá od něho kouzelnou dýku. Stačí zabít otce, jeho ženu a synka i svého 
milence, než je odhalena, zaživa mumifikována a pohřbena v Mezopotámii. Hrobku v 
současnosti objeví nedaleko Mosulu američtí vojáci Nick Morton a Chris Vail, kteří si zde 
přivydělávají pátráním po starožitnostech a jejich prodejem na černém trhu, a archeoložka 
Jenny Halseyová z nevládní organizace Prodigium, řízené doktorem Jekyllem. Nick náhodou 
spustí mechanismus, který sarkofág vytáhne. Ahmanet se probudí, považuje ho za svého 
osvoboditele a zjevuje se mu v myšlenkách. Z Chrise si udělá nemrtvého otroka a on na její 
rozkaz zařídí, že se armádní letadlo se sarkofágem záměrně zřítí v Anglii u starého kostela, 
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kde se mumie dostane na vzduch. Nick z padajícího stroje vystrčí Jenny s jediným padákem(!) 
na palubě. Sám se pak probere bez škrábnutí na patologii. Mumie zatím vysává na místě 
katastrofy policisty a záchranáře, ze kterých se stávají zombie, než je dopadena a uvězněna v 
Prodigiu. Nick a Jenny zjistí, že Ahmanet hledá Sutechovu dýku. Ta má majiteli zaručit vládu 
nad životem a smrtí. Kdysi ji do Anglie přivezli křižáci, z rukojeti vyndali kámen a každou část 
ukryli zvlášť. Pase po ní i doktor Jekyll, který chce vymýtit ze světa zlo (pokud si včas 
neaplikuje protilátku, změní se v monstrum). V závěrečné honičce v katakombách pod 
Londýnem se Ahmanet, jíž se podařilo uprchnout, získat a zkompletovat dýku a utopit Jenny, 
střetne s Nickem. Ten se nechá mumií kvůli přítelkyni probodnout. Stane se tak pánem nad 
životem a smrtí a archeoložku oživí. Ahmanet je opět uvězněna v Prodigiu. Nick s Chrisem, 
jemuž vrátil život, vyráží za dalším dobrodružstvím. Podle Jekylla je však třeba Nicka, z nějž se 
stalo monstrum, zkoumající zatím své schopnosti, dopadnout a eliminovat… – Snímek je 
nabitý množstvím efektů, akčními scénami a má zajímavou výpravu, ale příběh nefunguje. Je 
překombinovaný, nelogický, míchá žánry, dialogy přetékají banalitami a hororová atmosféra 
je minimální. -kat- 
 
ALEX KURTZMAN (vl. jm. Alexander Hilary Kurtzman, nar. 7.9.1973, Los Angeles) pochází z 
židovské rodiny. Absolvoval umělecky zaměřenou střední školu Crossroads v Santa 
Monice, kde se seznámil s Robertem Orcim, s nímž později vytvořil úspěšnou scenáristicko-
producentskou dvojici. Společně se podíleli na TV seriálech Hercules: The Legendary 
Journeys (1997-99, Herkules – TV), Xena: Warrior Princess (1999-2000, Xena – TV), Jack of 
All Trades (2000, Všeuměl) a Alias (2001-04; uveden v TV). Mimořádný úspěch měli jako 
tvůrci úspěšných seriálů Fringe (2008-13, Hranice nemožného – TV), Sleepy Hollow (2013-
17, Ospalá díra – TV) a nové verze kriminální show Hawaii Five-0 (2010-17; uveden v TV). 
Jako výkonní producenti jsou podepsáni pod dalšími seriály, animovaným Transformers 
Prime (2010-13; uveden v TV) a hraných Matador (2014), Limitless (2015-16, Všemocný) a 
Scorpion (2014-17, Tým Škorpion – TV). Spolupracovali i na řadě filmů (nominace na Cenu 
WGA a na sci-fi cenu Hugo za nový filmový Star Trek) a jejich tvorba byla vyznamenána 
Pamětní cenou George Pala (2010), udílenou Akademií sci-fi, fantasy a hororu, ale v roce 
2014 se jejich cesty rozešly. Pod hlavičkou nové výrobní společnosti Secret Hideout stál 
Kurtzman u zrodu nejnovějšího sci-fi seriálu z oblíbené série Star Trek: Discovery (2017-1?) 
a byl výkonným producentem jiného sci-fi seriálu o hrozící srážce asteroidu se Zemí 
Salvation (2017, Spása). Nedávno přešel k režii, kterou si už vyzkoušel u jedné epizody 
seriálu Alias. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Ostrov (2005, The 
Island; r. Michael Bay), Legenda o Zorrovi (2005, The Legend of Zorro; r. Martin Campbell), 
Mission: Impossible III (2006, Mission: Impossible III; r. J.J. Abrams), Transformers (2007, 
Transformers; r. Michael Bay; + spol. nám.), Star Trek (2009, Star Trek; r. J.J. Abrams; + 
spol. prod.), Transformers: Pomsta poražených (2009, Transformers: Revenge of the Fallen; 
r. Michael Bay), Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys & Aliens; r. Jon Favreau; + spol. 
prod.), Star Trek: Do temnoty (2013, Star Trek Into Darkness; r. J.J. Abrams; + spol. prod.), 
Amazing Spider-Man 2 (2014, The Amazing Spider-Man 2; r. Marc Webb; + spol. nám., 
spol. prod.); (podíl na produkci či výkonné produkci) Oko dravce (2008, Eagle Eye; r. D.J. 
Caruso), Návrh (2009, The Proposal; r. Anne Fletcherová), Podfukáři (2013, Now You See 
Me; r. Louis Leterrier), Enderova hra (2013, Ender’s Game; r. Gavin Hood), Podfukáři 2 
(2016, Now You See Me 2; r. Jon M. Chu); (režie, není-li uvedeno jinak) drama nevlastních 
sourozenců, kteří se poprvé setkají po otcově smrti, People Like Us (2012, Lidé jako my; + 
spol. sc., spol. prod. – V) s Chrisem Pinem a Elizabeth Banksovou, nové výpravné 
zpracování oblíbeného tématu Mumie (2017, The Mummy; + spol. nám., spol. prod.) s 
Tomem Cruisem v úloze seržanta, jenž na Blízkém východě obchoduje ukradenými 
artefakty. -mim-  
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My Little Pony Film 
barevný, animovaný, dobrodružný, fantasy, pohádka, přístupný, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 
(Dolby Atmos, Dolby Surround 7.1, DTS, Dolby Digital), dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: My Little Pony: The Movie. Země původu: USA. Výrobce: Allspark Pictures, 
Lionsgate (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 12.10.2017. Mluveno: česky 
(dabováno). – Přátelství má mnoho barev. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Jayson Thiessen. Námět: Meghan McCarthy /ž/, Joe Ballarini. Předloha: 
Lauren Faust /ž/ (postavy z TV seriálu). Scénář: Meghan McCarthy /ž/, Rita Hsiao /ž/, Michael 
Vogel. Kamera: Anthony Di Ninno. Výtvarník: Rebecca Dart /ž/, Justin Claus Harder 
(závěrečná titulková sekvence). Střih: Braden Oberson. Zvuk: Kelly Cole, Bill Mellow, James 
Fonnyadt (design zvuku). Výkonná produkce: Josh Feldman, Meghan McCarthy /ž/, Kirsten 
Newlands /ž/, Sarah Wall /ž/. Producent: Brian Goldner, Stephen Davis, Marcia Gwendolyn 
Jones /ž/, Haven Alexander /ž/. Animace: John Hill (supervize animační přípravy), Nadine 
Wagner-Westerbarkey /ž/ (vedení animace). Vizuální efekty: Tobias Anker (supervize), 
Gregory Roth (design VFX). Hudba: Daniel Ingram (+ písně), Caleb Chan (dodatečná hudba). 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Tara Strong /ž/ (Twilight), Andrea Libman /ž/ (Pinkie Pie/Fluttershy), Ashleigh Ball /ž/ 
(Rainbow Dash/Applejack), Tabitha St. Germain /ž/ (Rarity), Emily Blunt /ž/ (Tempest), Liev 
Schreiber (Storm King), Cathy Weseluck /ž/ (Spike), Taye Diggs (Capper), Kristin Chenoweth 
/ž/ (princezna Skystar), Zoe Saldana /ž/ (Captain Calaeno), Michael Peña (Grubber), Uzo 
Aduba (královna Novo).  
 
Dabing: Barbora Šedivá (Twilight), Kateřina Peřinová (Pinkie Pie), Vendula Příhodová 
(Rainbow Dash), Šárka Vondrová (Applejack), Martina Šťastná (Rarity), Lucie Novotná 
(Fluttershy), Anna Brousková (Tempest), Pavel Vondra (Storm King), Petr Neskusil (Spike), 
Dušan Kollár (Capper), Kateřina Šildová (princezna Skystar), Jolana Smyčková (Captain 
Celaeno), Jiří Krejčí (Grubber).  
 
Překlad české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová, Pavel Cmíral 
(texty písní). Režie české verze: Alice Hurychová, Ondřej Izdný (hudební režie)(LS 
Productions dabing).  
 
Hračky poníků My Little Pony začala firma Hasbro vyrábět v roce 1981. Barevné figurky 
získaly oblibu, a tak záhy vznikly mj. animované filmy, televizní seriály, omalovánky i 
videohry. V současnosti slaví i na našich obrazovkách úspěch TV seriál Můj malý Pony: 
Přátelství je magické (2010 - 201?, My Little Pony: Friendship is Magic), jehož tvůrci, režisér 
Jayson Thiessen a scenáristka Meghan McCarthyová jsou podepsáni i pod celovečerním 
filmem My Little Pony Film. – V Esquerii princezna přátelství Twilight chystá v Canterlotu 
festival. Pomáhají jí kamarádky Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie a Fluttershy. Vše začíná 
zpěvem, když se nad městem objeví vzducholoď Spidera Storma a obrovitý ježek Grubber 
ohlásí příchod jeho vyslankyně Tempest; jednorožec se zlomeným rohem má princezny 
připravit o magickou moc a obsidiánovou koulí je proměnit v kámen. Esquerie je okupována. 
Princezně Twilight se podaří s přítelkyněmi uprchnout. Aby osvobodily vlast, podniknou 
strastiplnou cestu, přejdou poušť, plaví se po moři, potkají nové přátele, narazí na nepřátele, 
ale nakonec zvítězí. Esquerie je svobodná a oslavě se zpěvem nestojí nic v cestě. – Snímek s 
osvědčenými kreslenými hrdinkami o síle přátelství má o diváky postaráno, někoho možná 
zaskočí poněkud anachronická animace, odlišná od televizního seriálu. -kat- 
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Mžitky 
barevný, psychologický, historický, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, 
BRD-K, MP4, Dolby Digital, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Powidoki. Země původu: Polsko. Výrobce: Akson Studio, Telewizja Polska 
(koprodukce), EC1 Łodź - Miasto kultury (koprodukce), Narodowy Institut Audiowizualny 
(koprodukce), Fundacja Tumult (koprodukce), Polski Instytut Sztuki Filmowej (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: polsky (titulky). – Poslední film legendy 
polské kinematografie Andrzeje Wajdy je mistrovským portrétem, zachycujícím vášnivý boj 
nezávislého umělce se stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt... 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Polsko: Lodž, Varšava. 
 
AUTOŘI: Režie: Andrzej Wajda, Marek Brodzki (režijní spolupráce). Námět: Andrzej Wajda. 
Scénář: Andrzej Mularczyk, Paweł Mossakowski (spolupráce na scénáři), Władysław 
Pasikowski (spolupráce na scénáři). Kamera: Paweł Edelman. Architekt: Marek Warszewski. 
Návrhy kostýmů: Katarzyna Lewińska. Masky: Janusz Kaleja. Střih: Grażyna Gradoń /ž/. 
Zvuk: Maria Chilarecka, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński. Výkonná produkce: Małgorzata 
Fogel-Gabryś /ž/. Producent: Michał Kwieciński. Vizuální efekty: Mikołaj Valencia 
(supervize), Maciej Prętki (supervize). Závěrečné titulky: Radosław Rekita. Hudba: Andrzej 
Panufnik (výňatky z děl). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Jacek Jeleń.  
 
Hrají: Bogusław Linda (Władysław Strzemiński), Zofia Wichłacz /ž/ (Hana), Bronisława 
Zamachowská (Nika Strzemińská), Andrzej Konopka (tajný), Krzysztof Pieczyński (Julian 
Przyboś), Mariusz Bonaszewski (Madejski), Szymon Bobrowski (ministr Włodzimierz 
Sokorski), Aleksander Fabisiak (ředitel Rajner), Paulina Gałązka /ž/ (Wasińská), Irena Melcer 
/ž/ (Jadzia), Tomasz Chodorowski (Tomek), Filip Gurłacz (Konrad), Mateusz Rusin (Stefan), 
Mateusz Rzeźniczak (Mateusz), Tomasz Włosok (Roman), Adrian Zaremba (Wojtek). 
 
České titulky: Pavel Peč (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Filmový festival v Gdyni 2016: Mimořádná cena poroty. 
 
Devadesátiletý Andrzej Wajda (1926-2016) až do své smrti neúnavně pracoval, přičemž se v 
závěru života zaměřoval zejména na snímky o výtvarném umění. Sem zapadá i jeho poslední 
hraný film, životopisný snímek o osudu čelného představitele konstruktivistické avantgardy 
20.a 30. let, výtvarníka, teoretika umění a pedagoga Władysława Strzemińského (1893-
1952). Nejedná se o čistou biografii, některé postavy a situace jsou fiktivní. Tvůrci se 
zaměřují na malířovo životní období od roku 1948 do jeho smrti. - Jednonohý, jednoruký a na 
jedno oko slepý Władysław Strzemiński skončí na policii, když berlí protrhne obří látkový 
transparent, který mu spustili přes okno. Šéf „přes kulturu“ z Úřadu bezpečnosti (ÚB, polský 
ekvivalent české Státní bezpečnosti) konstatuje, že se mistr musí v přelomové době 
rozhodnout. Strzemiński, velmi oblíbený profesor dějin umění na Akademii výtvarných umění 
v Lodži, je na počátku roku 1950 vyhozen ze školy, když se postaví proti ministru kultury 
Sokorskému, horujícímu pro socialistický realismus. Studenti zůstanou pedagogovi věrní. 
Jedna z posluchaček, Hana, která se do stárnoucího muže zamilovala, přepisuje na psacím 
stroji, ukradeném ze školy, jeho přednášky, z nichž má vzniknout kniha Teorie vidění. Marně 
se za výtvarníka u ministra přimlouvá umělcův přítel, básník Julian Przyboś. Do nuzného 
bytu, který je zároveň ateliérem, chodí za neustále malujícím otcem čtrnáctiletá dcera Nika. 
Władysławova bývalá žena, významná sochařka Katarzyna Kobro (1898-1951), je těžce 
nemocná. Dívka později otci ani neřekne o její smrti a pohřbu (bylo to matčino přání). Muž se 
to dozví, až když se k němu Nika musí nakrátko nastěhovat. Dcera však žárlí na Hanu a 
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odejde do internátu. – Úřad bezpečnosti výtvarníka dále pronásleduje. Tajní zničí výstavu 
jeho studentů. Navzdory prosbám ředitele lodžského Muzea umění Madejského (malířova 
velkého obdivovatele) je zlikvidována jeho Síň neoplastiky. Strzemiński je vyloučen ze svazu 
výtvarníků. Nemůže si tak koupit barvy a přijde o potravinové lístky. Tajní zlikvidují i jeho 
reliéf v Exotické kavárně. Nakrátko mu studenti seženou místo v družstvu invalidů, 
vyrábějícím propagační materiály. Vedoucí je trochu zklamán, když zjistí, že muž přišel ke 
svým zraněním už v první světové válce a ne ve druhé, což by mu kádrově prospělo. V 
souladu s paradoxy doby tu Władysław kreslí obří portréty Stalina a komunistických 
potentátů. Nicméně i odtud je vyhozen. - Hana se při jedné návštěvě muži přizná ke své 
lásce, ale on ji odmítne. Uražená dívka odejde a na ulici je zatčena. Obviní ji z krádeže 
psacího stroje a Strzemiński se opět ocitne před šéfem tajných. Ani teď nepřistoupí na jeho 
návrhy. Později se zhroutí na ulici. Z nemocnice odejde na reverz, zanedlouho opět zkolabuje 
a zemře... - Snímek na tragickém osudu umělce, jakých bylo ve východním bloku mnoho, 
přináší sugestivní obraz temné doby, v níž tvůrci nemohli svobodně, ba někdy vůbec tvořit. 
Všechno je temné a šedé (rozblácené ulice, zchátralé a poničené domy, pusté interiéry), 
postavy se zářnými výjimkami oddaných studentů a několika přátel jsou pokřivené a 
pokrytecké, vládne nedostatek jídla i lidského soucitu. Strhující jsou herecké výkony, 
zejména Bogusława Lindy a mladičké Bronisławy Zamachowské (nar. 2002), dcery herců 
Aleksandry Justové a Zbigniewa Zamachowského. Český název Mžitky odpovídá původnímu 
titulu jen zčásti. Jedná se vlastně o optický klam, tzv. paobrazy, což jsou podle Strzemińského 
„barevné odstíny vnitřku oka, které prozkoumalo nějaký předmět“ (jako když se člověk dívá 
do slunce, pak zavře oči a vidí barevné skvrny). Podle jeho Teorie vidění „člověk vidí jen to, co 
si dokáže sám uvědomit“. - V Polsku vznikla o Władysławu Strzemińském stejnojmenná TV 
inscenace Powidoki (TV-2009, Paobrazy; r. Maciej Wojtyszko), k níž dal Wajda impuls a jež se 
věnuje především malířovu manželskému vztahu. -tbk-  
 
ANDRZEJ WAJDA (nar. 6.3.1926, Suwałki, dnes Podleské vojvodství – zem. 9.10.2016, 
Varšava) byl synem polského důstojníka, jenž zahynul při katyňském masakru (jemu i 
dalším obětem věnoval Wajda snímek Katyň). Během války působil v protiněmeckém 
odboji. V letech 1946-50 studoval malířství na krakovské Akademii výtvarných umění a 
potom režii na Polské vysoké filmové škole v Lodži (PWSF) ve třídě Aleksandera Forda 
(1953). Prosadil se v druhé polovině 50. let stěžejními dramaty Kanály a Popel a démant, 
jež se zabývala válečnými a těsně poválečnými událostmi. Později proslul jako vynikající 
adaptátor zejména polské klasické i moderní literatury (hlavně děl Jarosława 
Iwaszkiewicze) a jako tvůrce velkých historických pláten (Popely, Země zaslíbená, Danton, 
Katyň). Věnoval se však i soudobým společenským problémům s jasnou snahou poukázat 
na drastické zásahy socialistického systému do individuálních životů (Člověk z mramoru, 
Člověk ze železa, Walesa: Člověk naděje, Mžitky). Od roku 1959 byl Wajda rovněž 
významným divadelním režisérem (jeho působišti byly zejména Stary Teatr v Krakově a 
varšavský Teatr Powszechny, jejž v sezoně 1989-90 vedl). Uplatnil se též v různých funkcích 
v polské i světové kinematografii (byl mj. čestným předsedou Svazu polských filmařů i 
Federace polských filmových klubů a čestným členem Svazu polských výtvarných umělců) i 
v politice (spolupracoval se Solidaritou a v letech 1989-91 byl senátorem). V roce 2002 
založil ve Varšavě Mistrovskou školu filmové režie Andrzeje Wajdy. Jeho díla získala 
mnoho mezinárodních cen, mj. Kanály (Zvláštní cena poroty ex aequo v Cannes 1957), 
Popel a démant (Cena FIPRESCI v Benátkách 1959), Březový háj (Zlatá medaile za režii v 
Moskvě 1971), Veselka (Stříbrná mušle v San Sebastiánu 1973), Země zaslíbená (Zlatá 
medaile ex aequo v Moskvě 1975, Zlatý Hugo v Chicagu 1975, Zlatý klas ve Valladolidu 
1977), Člověk z mramoru (Cena FIPRESCI ex aequo v Cannes 1978), Bez umrtvení (Cena 
ekumenické poroty v Cannes 1979), Dirigent (Cena FIPRESCI v San Sebastiánu 1980), Člověk 
ze železa (Zlatá palma a Cena ekumenické poroty v Cannes 1981), Danton (César za režii, 
Cena Louise Delluca), Puškvorec (Evropské filmové ceny - Cena FIPRESCI, Cena Alfreda 
Bauera v Berlíně 2009). Vedle polských i zahraničních státních vyznamenání (Důstojnický 
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kříž Čestné legie, Komandér francouzské Čestné legie, Velký kříž Řádu zásluh SRN, Velký 
kříž Řádu obrození Polska, Řád Bíleho orla), několika čestných doktorátů na světových 
univerzitách nebo členství ve francouzské Akademii, připomínáme jen jeho nejvýznamnější 
filmová ocenění za celoživotní tvorbu: César (1982), Evropská filmová cena (1990), Zlatý lev 
na MFF v Benátkách (1998), Zlatý Golem za celoživotní dílo na MFF v Praze 1996, Oscar 
(1999), Zlatý medvěd na MFF v Berlíně (2006) nebo Zlatá kamera na Art Filmu v 
Trenčianských Teplicích (2006). Je autorem několika knih o filmu. Byl hostem na našich 
filmových festivalech. O jeho životě a díle vznikla řada dokumentů, z nichž připomínáme 
tituly, uvedené v ČST střm. Má dáti, dal... Andrzej Wajda o sobě a střm. Andrzej Wajda: 
Róbmy zdjęcie! (2008, Andrzej Wajda natáčí „Katyň“; r. Maciej Cuske, Thierry Paladino, 
Marcin Sauter, Piotr Stasik – TV) a střm. Kredyt i debet – Andrzej Wajda o sobie (1999,; r. 
Andrzej Wajda – TV) nebo ty poslední Wajda 90 (2016; r. Tomasz Sztuka) a Idea jest 
najważniejsza (2017, Idea je nejdůležitější; r. Jacek Link-Lenczowski; účinkující). Z českých 
publikací o filmaři připomínáme stručnou monografii Andrzej Wajda (autor Otakar Váňa, 
ČSFÚ, Praha 1971) a Moje filmy / Andrzej Wajda (nakl. Votobie, Olomouc 1996). Jeho 
manželkou byla herečka Beata Tyszkiewiczová, s níž má dceru Karolinu Wajdovou (nar. 
1967), která je herečkou a pomocnou režisérkou. Od roku 1972 byl ženatý s herečkou a 
návrhářkou kostýmů Krystynou Zachwatowiczovou. – Filmografie: (scénář či spolupráce na 
scénáři, režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Zły chłopiec (1951, Zlý chlapec), 
Ceramika iłżecka (1951, Ilžská keramika) a Kiedy ty spisz (1953, Když spíš), Pětka z Barské 
ulice (1953, Piątka z ulicy Barskiej; spol. režie), Trzy opowieści (1953, Tři příběhy; spol. sc.), 
odbojářské drama Nezvaní hosté (1954, Pokolenie; režie), kr. dok. Idę do słońca (1955, 
Jdou ke slunci), tragický příběh z Varšavského povstání Kanály (1956, Kanał; režie), 
adaptace románu Jerzyho Andrzejewského o poválečném střetu dvou mladých členů Armii 
Krajowej s komunisty Popel a démant (1958, Popiół i diament), drama o marném boji 
polské kavalérie po přepadení Polska v roce 1939 Lotna (1959, Lotna), psychologický 
snímek o deziluzi mladých lidí, hledajících smysl života, Nevinní čarodějové (1960, 
Niewinni czarodzieje; režie), adaptace románu Kazimierze Brandyse o židovském 
studentovi, ukrývajícím se za okupace ve Varšavě mimo ghetto, Samson (1961, Samson), 
adaptace povídky N.S. Leskova Lady Macbeth z Mcenského újezdu (1961, Sibirska ledi 
Magbet; režie), natočená v Jugoslávii, polská povídka (Varšava/Warszawa; režie) z 
mezinárodního projektu Láska ve dvaceti letech (1962, L’amour à vingt ans), historické 
drama z napoleonských válek podle románu Stefana Źeromského Popely (1965, Popioły; 
režie), historický snímek podle prózy J. Andrzejewského o dětské křižácké výpravě do 
Palestiny ve 13. století Gates to Paradise (1967, Brány ráje), střm. f. Przekładaniec (TV-
1968, Poskládaný), psychologické drama, inspirované osudem Wajdova častého herce 
Zbigniewa Cybulského, Vše na prodej (1968, Wszystko na sprzedaż), smutná milostná 
komedie Lov na mouchy (1969, Polowanie na muchy; režie), poéma o mladíkovi, který se 
po osvobození z koncentráku ocitá v americkém sběrném táboře, Krajina po bitvě (1970, 
Krajobraz po bitwie), přepis Iwaszkiewiczovy povídky o dvou bratrech, žijících na lesní 
samotě, Březový háj (1970, Brzezina), kr. f. Pierwsza milość (TV-1971, První láska; r. 
Sylwester Chęciński; sc.), osobitá verze příběhu Piláta a Ježíše Krista podle románu 
Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, nazvaná Pilatus und andere (1971, Pilát a ti druzí; + 
spol. výprava, spol. kostýmy, herec), přepis populární hry Stanisława Wyspiańského, 
přinášející ironický portrét polské společnosti z přelomu 19. století, Veselka (1972, Wesele; 
režie), adaptace románu Stanisława Reymonta, zachycující zrod městské průmyslové 
společnosti v Lodži koncem 19. století, Země zaslíbená (1974, Ziemia obiecana), 
zpracovaná i jako TV seriál (1975), přepis románu Josepha Conrada Hranice stínu (1976, 
Smuga cienia), kritické účtování se socialismem padesátých let prostřednictvím příběhu 
zneužitého úderníka, Člověk z mramoru (1976, Człowiek z marmuru; režie), celovečerní 
dok., zachycující inscenaci Teatru Circot 2, Umarla klasa. Seans T. Kantora (TV-1976, Mrtvá 
třída. Představení T. Kantora; režie), Konkurs na život (1976, Zdjęcia próbne; r. Agnieszka 
Hollandová, Paweł Kędzierski, Jerzy Domaradzki; herec), střm. dok. o výtvarníkovi Ludwigu 
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Zimmererovi Zaproszonie do wnętrza (TV-1978, Pojďte, prosím, dovnitř), příběh novináře, 
prožívajícího manželskou krizi na pozadí krize polské společnosti, Bez znieczulenia (1978, 
Bez umrtvení; + herec - TV), adaptace povídky J. Iwaszkiewicze o nostalgickém návratu do 
mládí v době před první světovou válkou Slečny z Vlčí (1979, Panny z Wilka; režie), dok. o J. 
Iwaszkiewiczowi Pogoda domu niechaj będzie z tobą... (1979, Ať tě provází mír domova...), 
komorní příběh o manželské krizi a o střetu lidí s odlišnými morálními postoji Dirigent 
(1979, Dyrygent; režie), TV seriál Z biegem lat, z biegem dni... (TV-1980, Jak běžely roky a 
dny...; režie), pokračování příběhu někdejšího úderníka na pozadí dramatických událostí v 
Polsku v červenci 1980 Człowiek z żelaza (1981, Člověk ze železa; režie - V), adaptace hry 
Stanisławy Przybyszewské o sporech mezi vůdci Velké francouzské revoluce Danton (1982, 
Danton - V), přepis knihy Rolfa Hochhuta o situaci v německém zázemí během druhé 
světové války Eine Liebe in Deutschland (1983, Láska v Německu – TV), milostný příběh z 
jara roku 1939 podle vzpomínkové knihy Tadeusze Konwického Kronika milostných nehod 
(1985, Kronika wypadków miłosnych), adaptace románu F.M. Dostojevského Běsi (1988, 
Les possédés), životopisné drama o ochránci židovských dětí v období okupace Korczak 
(1990; režie), autentické drama z Varšavského povstání Pierścionek z orłem v koronie 
(1992, Prstýnek s orlem v koruně), adaptace románu F.M. Dostojevského Idiot, natočená v 
Japonsku pod názvem Nastazja (1994), zpracování rané povídky J. Andrzejewského z doby 
Varšavského povstání Wielki Tydzień (1995, Velikonoční týden), přepis významného 
románu Tomka Tryzny o bolestném dospívání patnáctileté dívky Panna Nikt (1996, Slečna 
Nikdo; režie), dok. TV série Andrzej Wajda. Moje notatki z historii (TV-1996, Andrzej 
Wajda. Moje poznámky z dějin), historický epos podle slavné básnické skladby Adama 
Mickiewicze Pan Tadeáš (1999, Pan Tadeusz), dok. Kredyt i debet. Andrzej Wajda o sobie 
(TV-1999, Má dáti, dal... Andrzej Wajda o sobě - TV), adaptace románu Stanisława 
Rembeka z dusné atmosféry okupace Wyrok na Franciszka Kłosa (TV-2000, Rozsudek pro 
Franciszka Kłose), dok. o polské filmové škole Lekcja polskiego kina (2001, Lekce polského 
filmu), přepis dramatu Aleksandera Fredra z roku 1833 o sousedských svárech Zemsta 
(2002, Pomsta), kr. epizoda Człowiek z nadziei (Člověk naděje) z kolektivního filmu 
Solidarność, Solidarność... (TV-2005), historický epos o vyvraždění polských důstojníků 
Katyň (2007, Katyń), komorní meditace o smrti Puškvorec (2009, Tatarak; + herec), 
televizní záznam divadelního představení Makbet (TV-2010, Macbeth), střm. dokument o 
kameramanovi Edwardu Kłosińském Kręć! Jak kochasz, to kręć! (TV-2010, Toč! Když 
miluješ, tak toč!), monumentální životopisný snímek Walesa: Člověk naděje (2013, Walęsa. 
Człowiek z nadziei; režie), dok. o autorově inscenaci Dostojevského Běsů v roce 1971, 
nazvaný „Běsi“ po latach (2013, „Běsi“ po letech; režie), Zwięzla kronika czasu (2015, 
Stručná kronika doby; spol. r. Marek Brodzki), umělecký dokument Wróblewski według 
Wajdy (2015, Wróblewski podle Wajdy; + spol. sc., účinkující), životopisný snímek o 
polském malíři Władysławu Strzemińském a jeho marném zápase se stalinismem Mžitky 
(2016, Powidoki; + nám.), střm. umělecký dok. Edward Hopper. Wykład Andrzeja Wajdy 
(2016, Edward Hopper. Výklad Andrzeje Wajdy; + sc.), umělecký dok. Andrzej Wajda. Moje 
inspiracje (2016, Andrzej Wajda. Moje inspirace; spol. r. Marek Brodzki; + účinkující). -tbk- 
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Na mléčné dráze 
barevný, válečný, poetický, fantastický, milostný příběh, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, 
BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 125 min. 
 
Původní název: Na mlečnom putu. On the Milky Road (mezinárodní název). Země původu: 
Srbsko, Velká Británie, USA. Výrobce: Pinball London, BN Films, Rasta International, AG 
Capital (spolupráce), Wild Bunch (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.5.2017. 
Mluveno: srbsky, anglicky (titulky). – Divoká balkánská romance. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Bosna a Hercegovina. Srbsko. Černá Hora. 
 
AUTOŘI: Režie: Emir Kusturica. Scénář: Emir Kusturica, Srdjan Koljević (konzultace scénáře), 
Gordan Mihić (konzultace scénáře). Kamera: Goran Volarević, Martin Šec. Architekt: Goran 
Joksimović. Návrhy kostýmů: Nebojša Lipanović. Masky: Dušica Vuksanović /ž/ (+ účesy, 
zvláštní maskérské efekty). Střih: Svetolik Mića Zajc. Zvuk: Novica Jankov, Aleksandar 
Perović, Bruno Tarrière (+ design zvuku). Výkonná produkce: Alex Garcia, Pilina Gonzalez /ž/, 
Guillermo Arriaga. Producent: Emir Kusturica, Paula Vaccaro /ž/, Lucas Akoskin, Alex Garcia. 
Vizuální efekty: Dejan Šolajić (supervize), Nebojša Rogić Productions, Dream Dust, Primer 
Studio, Bunker VFX, Atomic Arts, VFX Boat, Aquafilms, Sinsistema, Tunnel Post, Crater, 
Olbeans, Spherical Life VFX, Post Mango VFX, Mat Film. Zvláštní efekty: Dragan Vasiljević, 
Petar Vasiljević. Hudba: Stribor Kusturica. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Frederic Schindler (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Branislav 
Fistrić, Tomislav Sokić, Patrick Cauderlier.  
 
Hrají: Monica Bellucci /ž/ (nevěsta), Emir Kusturica (Kosta), Sloboda Mićalović /ž/ (Milena), 
Predrag Manojlović (Žaga), Petar Mirčevski (pop), Aleksandar Sarić (tlusťoch), Bajram 
Severdžan (dohazovač), Novak Bilbija (ovčák), Vitomir Jepić (Vito), Branislav Fistrić (příslušník 
komanda), Tomislav Sokić (příslušník komanda), Marko Ukropina (příslušník komanda).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2016: Malý Zlatý lev.  
 
Známý srbský filmař Emir Kusturica se vrací na naše plátna se svým nejnovějším opusem Na 
mléčné dráze. Ve válečné romanci, „založené na třech skutečných příbězích a mnoha 
smyšlenkách“, kterou sám označuje za pohádku, opět naplno uplatňuje svou vitální tvůrčí 
imaginaci a popouští uzdu sugestivní fantazii. Opět jsme svědky balkánského magického 
realismu, který se však místy mění až v manýru a pohybuje se na hranici kýče. Autor zároveň 
ztělesňuje hlavní mužskou roli po boku italské hvězdy Monicy Bellucciové. – Na balkánské 
frontové linii se každý den pohybuje na svém oslu podivín Kosta, klavírista, jemuž občanská 
válka zcela obrátila život. Do vojenského tábora dováží mléko z bývalého nádraží, kde žije 
matka Božovićová s dcerou, gymnastkou Milenou. Právě tam dorazí italsko-srbská 
vyhnankyně „unesená“ z utečeneckého tábora. Má se stát nevěstou Milenina bratra, 
proslulého snajpra z Afghánistánu Žagy. Milena si při příležitosti bratrovy svatby chce vzít 
Kostu. Jenže muž se zakouká do nevěsty. Ale tu chce za každou cenu získat zpět anglický 
generál SFOR, který kvůli ní zabil svou manželku. Skončil za to ve vězení, avšak byl propuštěn. 
Navzdory ukončení války dorazí na místo generálovo komando, zabije bojovníky a zlikviduje 
všechny svatebčany. Přežije jen nevěsta a Kosta, kteří prchají před trojicí pronásledovatelů z 
komanda. Při dlouhém útěku vojáci postupně zahynou, ale v minovém poli zemře i nevěsta. 
Po patnácti letech je z Kosty pop. Každý den se vláčí s kamením na bývalé minové pole, které 
postupně dláždí. Už mu zbývá jen malý kousek a on ví, že se pak setká se svou milovanou... – 
Kromě divoké balkánské krajiny, snímané často z nadhledu, a kromě bohatého soundtracku 
hrají ve snímku důležitou roli i zvířata, Kostův sokol stěhovavý či jeho osel, had pijící mléko a 
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proměňující se v obřího plaza, ovce či medvěd. – Snímek (na němž se podílel český 
kameraman Martin Šec a na vizuálních efektech i česká společnost Mat Film) byl v 
předpremiéře uveden na Febiofestu 2017 za přítomnosti autora, který zde obdržel Kristiána 
za celoživotní přínos světové kinematografii. Při příležitosti distribuční premiéry byla v 
pražském Kinu 35 otevřena výstava fotografií Petra Našice, jež pořídil během tří a půl let 
natáčení filmu.  -tbk- 
 
EMIR KUSTURICA (nar. 24.11.1954, Sarajevo, Jugoslávie, dnes Bosna a Hercegovina) 
vyrůstal jako syn novináře a soudní zapisovatelky v bosenskosrbské muslimské rodině. 
Díky otcově přátelství s režisérem Hajrudinem Krvavacem hrál v roce 1972 malou roli v 
jeho filmu Valter brání Sarajevo. Absolvoval obor režie na pražské FAMU (1978) 
středometrážním filmem Guernica, oceněným První cenou na studentském MFF CILECT v 
Karlových Varech 1978. Pracoval jako režisér Sarajevské televize, kde natočil filmy Nevěsty 
přicházejí a Bufet Titanic. Upozornil na sebe již svou celovečerní prvotinou Vzpomínáš na 
Dolly Bell?, oceněnou Zlatým lvem za debut a Cenou FIPRESCI na MFF v Benátkách 1981. 
Také většina jeho dalších snímků bodovala na prestižních festivalech a výročních cenách: 
Otec na služební cestě (Zlatá palma a Cena FIPRESCI na MFF v Cannes 1985, nominace na 
Oscara za cizojazyčný film, nominace na Donatellova Davida za zahraniční film), Dům k 
pověšení (Cena za režii na MFF v Cannes 1989, nominace na Césara za nejlepší zahraniční 
film), Arizona Dream (Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně 1993, Cena diváků na MFF ve 
Varšavě 1994), Underground (Stříbrný lev na MFF v Benátkách, Lumièrova cena a 
nominace na Césara za nejlepší zahraniční film), Černá kočka, bílý kocour (Stříbrný lev na 
MFF v Benátkách 1998), Život je zázrak (César za nejlepší film Evropské unie, Cena za 
nejlepší balkánský film na MFF v Sofii 2005). V jeho výtvarně imaginativní tvorbě, jež 
nezapře vliv české nové vlny (zejména formanovsky tragikomické vidění), se spojuje 
balkánský folklor (zejména hudební) s magickým realismem ve felliniovsky poetickou 
stylizaci, plnou snů a symbolů. V 90. letech se mj. věnoval i pedagogické činnosti na 
Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Působí i jako herec nejen ve svých filmech; z jeho rolí 
připomínáme hlavní postavy ve snímcích Prokletí ostrova Saint-Pierre, Krycí jméno: 
Farewell a Na mléčné dráze. V roce 1985 se připojil jako baskytarista a kytarista k rockové 
skupině Zabranjeno pušenje, která pod anglickým názvem No Smoking Orchestra (od roku 
1999 pod názvem Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra) začala v druhé polovině 90. 
let úspěšně koncertovat po Evropě (hostovala i na MFF v Karlových Varech 2001 a v České 
republice vystoupila několikrát). Od roku 2008 organizuje populární soukromý Küstendorf 
Film and Music Festival ve vesnici Drvengrad nedaleko města Užice, která vznikla pro 
snímek Život je zázrak a ve které se svou rodinou žije. V roce 2010 vydal velmi úspěšnou 
autobiografii Smrt je neprovjerena glasina (česky Kde jsem v tom příběhu já?, nakl. 
freytag&berndt, Praha 2012) a v roce 2013 román Sto jada (česky Cizinec v manželství, 
nakl. Garamond, Praha 2016). V roce 2007 byla v Paříži uvedena punková opera Time of 
the Gypsies (Čas cikánů) podle motivů filmu Dům na pověšení, na níž se podílel s Nelem 
Karajlićem a Goranem Bregovićem. Kusturica se hlásí ke svým srbským kořenům (v roce 
2005 přijal křest srbské ortodoxní církve), ale prohlašuje se především za Jugoslávce. 
Angažoval se v hnutí proti odtržení Kosova od Srbska a netají se svou náklonností k 
Vladimiru Putinovi; v roce 2016 od něj převzal Řád přátelství. Obdržel dále francouzské 
státní vyznamenání Rytíř Čestné legie, Cenu za celoživotní dílo na MFF v Moskvě 2004 a 
cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii na Febiofestu 2017. - 
Upozorňujeme na slovenskou monografii Jany Dudkové Línie, kruhy a svety Emira 
Kusturicu (SFÚ, Bratislava 2001). V České televizi byly uvedeny dokumenty Emir Kusturica 
(TV-2000; The South Band Show: Emir Kusturica; r. Gerald Fox – TV) a Emir Kusturica, 
tendre barbare (TV-2004, Emir Kusturica – Něžný barbar; r. Marie-Christine Malbertová – 
TV). S manželkou Majou Kusturicovou, která se jako producentka podílela na dvou jeho 
filmech, má Kusturica syna, hudebního skladatele a bubeníka Stribora Kusturicu (nar. 
1979), který se rovněž podílel na několika otcových filmech, a dceru Dunju Kusturicovou 
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(nar. 1986). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní f. podle povídky srbského 
literáta Antonija Isakoviće Guernica (1978; + spol. sc.), Nevjeste dolaze (TV-1978, Nevěsty 
přicházejí), Bife „Titanik“ (TV-1979, Bufet Titanik; + spol. sc.), křehký příběh citového zrání 
dospívajícího chlapce na sarajevském předměstí 60. let Vzpomínáš na Dolly Bell? (1981, 
Sjećaš li se Dolly Bell), tragikomedie z počátku 50. let, sledující příhody šestiletého hocha, 
jehož otec je uvězněn jako náhodná oběť politických bojů, Otec na služební cestě (1985, 
Otac na službenom putu), sociální drama z prostředí romské osady Dům k pověšení (1987, 
Dom za vešanje; + spol. sc.), bizarní poetický příběh newyorského mladíka, unikajícího 
před realitou do fantastických snů a vidin, Arizona Dream (1991, Arizona Dream; + spol. 
sc., herec), tragikomické válečné podobenství o balkánském údělu Underground (1995, 
Underground; + spol. sc., herec), minisérie Bila jednom jedna zemlja (TV-1996, Byla jednou 
jedna země; + herec), dvouminutový kr. f. Magic Bus (1997), barvitá komedie z romského 
prostředí, v níž se opět imaginace mísí s mystikou a humorem, Černá kočka, bílý kocour 
(1998, Crna mačka, beli mačor; + spol. sc.), dok. o rockové skupině No Smoking Orchestra s 
názvem Super 8 Stories by Emir Kusturica (2001; + herec, spol. prod. - TV), milostný příběh 
z horského městečka na bosensko-srbském pomezí během balkánského válečného 
konfliktu v 90. letech minulého století Život je zázrak (2004, Život je čudo; + spol. sc., spol. 
hudba, spol. prod.) a stejnojmenná TV minisérie, povídka Blue Gypsy (Cikán s modrýma 
očima; + prod.) z filmu All the Invisible Children (2005, Neviditelné děti - V), bláznivá 
komedie Zavet (2007, Závěť; + sc.), sportovní dokument o legendárním argentinském 
fotbalistovi Maradona režie Kusturica (2008, Maradona by Kusturica; + sc., účinkující), 
segment Our Life (Náš život) z kolektivního snímku Words with Gods (2014, Rozmluvy s 
bohy), bizarní válečná tragikomedie Na mléčné dráze (2016, Na mlečnom putu; + sc., spol. 
prod., herec), v níž hraje hlavní roli s Monicou Bellucciovou; (herec, není-li uvedeno jinak) 
Valter brání Sarajevo (1972), 13. července (1982, 13. jul; r. Radomir Saranović), Vizantija 
(TV-1988, Byzance; r. Milan Bilbija), Prokletí ostrova Saint-Pierre (2000, La veuve de Saint-
Pierre; r. Patrice Leconte), The Good Thief (2002, Férovej zloděj; r. Neil Jordan - V), Jagoda 
u supermarketu (2003, Jahoda v supermarketu; r. Dušan Milić; + spol. prod.), Viaggio 
segreto (2006, Tajná cesta; r. Roberto Andò), Hermano (2007, r. Giovanni Robbiano), 
L’affaire Farewell (2009, Krycí jméno: Farewell; r. Christian Carion - V), dok. Hitler v 
Hollywoodu (2010, Hitler à Hollywood; r. Frédéric Sojcher; účinkující), Nicostratos le 
pélican (2011, Pelikán Nicostratos; r. Olivier Horlait), povídka Úterý: Jam session (Jam 
Session; r. Pablo Trapero) z filmu 7 dní v Havaně (2012, 7 días en La Habana), Vir (2012, Vír; 
r. Bojan Vuk Kosovčević), Au bonheur des ogres (2013, Obětní beránek; r. Nicolas Bary - 
TV), La foresta di ghiaccio (2014, Ledový les; r. Claudio Noce); (scénář, není-li uvedeno 
jinak) Život radnika (1987, Dělnický život; r. Miroslav Mandić; spol. sc.), Strategija svrake 
(1987, Strategie straky; r. Zlatko Lavanić), zpracovaný též jako TV seriál); (podíl na 
produkci) Guča! (2006; r. Dušan Milić), Bljuz-kafe (2010, Kavárna Blues; r. Alexej Čistikov), 
Mozzarella Stories (2011; r. Edoardo De Angelis). -fik-/tbk- 
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Na shledanou tam nahoře 
barevný, psychologický, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Au revoir là-haute. Země původu: Francie. Výrobce: Stadenn Prod, 
Manchester Films, Gaumont, France 2 Cinéma, Canal+ (účast), Ciné+ (účast), France 
Télévisions (účast), Entourage Pictures (účast), La Région Île-de-France (podpora), CNC 
(podpora), Procirep (podpora), Angoa (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
7.12.2017. Mluveno: francouzsky, čínsky (titulky). – Ani pod tou nejdokonalejší maskou se 
člověk neschová. 
 
Distribuce: CinemArt (do 17.3.2027). Lokace: Francie: Val-d’-Oise - Theuville. 
 
AUTOŘI: Režie: Albert Dupontel. Předloha: Pierre Lemaitre (kniha Au revoir là-haute, 2013, 
česky Na shledanou tam nahoře, nakl. Odeon, Praha 2014). Scénář: Albert Dupontel, Pierre 
Lemaitre (spolupráce na scénáři). Kamera: Vincent Mathias. Architekt: Pierre Quefféléan. 
Výtvarník: Cécile Kretschmar /ž/ (Edouardovy masky). Návrhy kostýmů: Mimi Lempicka /ž/. 
Masky: Françoise Quilichini /ž/, Frédérique Arguello /ž/ (účesy). Střih: Christophe Pinel. 
Zvuk: Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz. Producent: Catherine Bozorgan /ž/. 
Vizuální efekty: Cédric Fayolle (supervize), Mikros Images. Zvláštní efekty: Guy Monbillard 
(supervize). Hudba: Christophe Julien. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Frédéric Junqua (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Serge Beuchat.  
 
Hrají: Nahuel Perez Biscayart (Edouard Péricourt), Albert Dupontel (Albert Maillard), Laurent 
Lafitte (Pradelle), Niels Arestrup (Marcel Péricourt), Emilie Dequenne /ž/ (Madeleine 
Péricourtová), Mélanie Thierry /ž/ (Pauline), Héloïse Balster /ž/ (Louise), Philippe Uchan 
(Labourdin), André Marcon (četnický velitel v Maroku), Michel Vuillermoz (Merlin), Kyan 
Khojandi (Dupré), Gilles Gaston-Dreyfus (starosta).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: nejlepší režie (Albert Dupontel), nejlepší scénář-adaptace (Albert Dupontel, 
Pierre Lemaitre), nejlepší kamera (Vincent Mathias), nejlepší výprava (Pierre Quefféléan), 
nejlepší kostýmy (Mimi Lempická). 
 
Francouzský herec, scenárista a režisér Albert Dupontel (nar. 1964) natočil snímek Na 
shledanou tam nahoře podle stejnojmenného románu Pierra Lemaitrea, oceněného v roce 
2013 prestižní Goncourtovou cenou. V dramatickém vyprávění z doby krátce po první 
světové válce se mísí různé žánry (od válečného přes historické a psychologické drama až po 
tragikomedii či burlesku). – V roce 1920 je v Maroku zadržen Albert Maillard. Ten vypráví 
četnickému veliteli příběh, který začal na frontě na sklonku války. Albert zjistil, že velitel čety, 
poručík Pradelle, záměrně vyvolal zbytečný boj s nepřítelem, když ze zálohy zastřelil své dva 
muže. Při bitvě zachrání Alberta jeho přítel, výtvarník Edouard Péricourt; je však zraněn a 
přijde o spodní část obličeje. Ve špitálu raněný přiměje kamaráda, aby mu zařídil novou 
identitu, protože se nechce vracet k nenáviděnému bohatému otci. Po válce oba muži žijí v 
bídě na předměstí Paříže. Albert opatřuje Edouardovi morfin, na kterém je přítel závislý. Ten 
po čase začne vyrábět masky na svůj obličej a vrátí se k malování. Vymyslí podvod s nabídkou 
válečných pomníků, po nichž je velká poptávka. Dvojici pomáhá asi dvanáctiletá osiřelá 
Louise. – Pradelle si vezme Edouardovu sestru Madeleine a zbohatne na bezostyšném 
kšeftování s pohřbíváním padlých. Jeho tchán zaměstná Alberta jako účetního a ten začne 
chodit se služkou Pericourtových Pauline. Když na Pradella praskne jeho kšeftování, o což se 
postaral Edouard, přiměje ho tchán, aby našel autora návrhu pomníku, na němž si všiml 
synovy značky. Pradelle trojici, která na svých podvodech zbohatla a chystá se uprchnout, 
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vypátrá. Starý Péricourt se tak setká se synem a usmíří se s ním, jenže Edouard před ním 
vzápětí skočí z terasy a zemře. – V Maroku propustí velitel Alberta. Jeho syn byl totiž 
vojákem, jehož Pradelle zákeřně zastřelil. Maillard odjíždí se země s Pauline a Louise... 
 -tbk- 
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Nádech pro lásku 
barevný, životopisný, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Breathe. Země původu: Velká Británie, Švýcarsko. Výrobce: Imaginarium, 
Silver Reel (zadavatel), BBC Films (zadavatel), BFI (zadavatel), Embankment Films (zadavatel - 
spolupráce), BFI’s Film Fund (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 30.11.2017. 
Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – Láska mu dala sílu žít. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Velká Británie: Anglie, Hertfordshire - Hatfield. Afrika. 
 
AUTOŘI: Režie: Andy Serkis. Scénář: William Nicholson. Kamera: Robert Richardson. 
Architekt: James Merifield. Návrhy kostýmů: Charlotte Walter /ž/. Masky: Jan Sewell 
(design). Střih: Masahiro Hirakubo. Zvuk: Danny Hambrook. Výkonná produkce: Phil 
Robertson, Christine Langan /ž/, Joe Oppenheimer, Tim Haslam, Hugo Grumbar, Claudia 
Bluemhuber /ž/, Ian Hutchinson, Florian Dargel, Irene Gall /ž/, James Spring, Larry Taube, 
Natascha Wharton /ž/. Producent: Jonathan Cavendish. Koprodukce: Jane Robertson /ž/, 
Ron Ames. Vizuální efekty: George Murphy (supervize). Zvláštní efekty: Chris Reynolds 
(supervize). Hudba: Nitin Sawhney. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Ian Neil (hudební supervize). 
 
Hrají: Andrew Garfield (Robin Cavendish), Claire Foy /ž/ (Diana Cavendishová), Tom 
Hollander (Bloggs Blacker/David Blacker), Stephen Mangan (dr. Clement Aitken), Jonathan 
Hyde (dr. Entwistle), Edward Speleers (Colin Campbell), Hugh Bonneville (Teddy Hall), Penny 
Downie /ž/ (Tid), Dean-Charles Chapman (mladý Jonathan), Harry Marcus (desetiletý 
Jonathan), David Wilmot (Paddy), Amit Shah (dr. Khan), Miranda Raison /ž/ (Mary Dawnay), 
Ben Lloyd-Hughes (dr. Don McQueen), Emily Bevan /ž/ (chůva Margaret), Sylvester Groth 
(dr. Erik Langdorf), Camilla Rutherford /ž/ (Katherine Robertsonová), Diana Rigg /ž/ (lady 
Nevilleová).  
 
České titulky: Helena Čížková (PO.ET.A).  
 
Životopisný snímek Nádech pro lásku natočil jako svůj režijní debut herec Andy Serkis (nar. 
1964), producentem je syn protagonistů Jonathan Cavendish (nar. 1959). – Novomanželé 
Robin (1930-1994) a Diana (nar. 1930) Cavendishovi odjedou v roce 1958 do Keni. Muž tam 
pracuje jako obchodník s čajem. Diana je ve vysokém stupni těhotenství, když Robin po 
obrně od krku dolů ochrne. Je závislý na dýchacím přístroji. Podle lékařů brzy zemře. Po 
narození syna Jonathana dopraví žena muže do Anglie. Robin v nemocnici trpí depresí, přeje 
si zemřít. Diana ho vyburcuje; chce, aby viděl vyrůstat syna a aby syn nezůstal bez otce. 
Unese manžela s pomocí empatického doktora Khana z nemocnice do domu na venkově. 
Robinovi se vrátí radost ze života, humor, sarkasmus a schopnost dělat si ze sebe legraci. 
Manželé často zvou přátele; kamarád Teddy zkonstruuje Robinovi pojízdné křeslo s dýchacím 
přístrojem na baterii, a tak rodina vyrazí upraveným automobilem až do Španělska. 
Cavendishovi s doktorem Aitkenem se zasazují o to, aby podobně nemocní nebyli odkázáni 
jen na pobyt v nemocnici. Když ministerstvo zamítne žádost o finance na vozíky s dýchacími 
přístroji, seženou sponzory. Robinovo zdraví se zhoršuje a muž pomýšlí na euthanasii. Diana i 
Jonathan jeho rozhodnutí posléze tolerují. Muž požádá doktora Aitkena o pomoc. Zemře 
pokojně v přítomnosti milované ženy a syna. – Závěrečné titulky doprovázejí ukázky z 
rodinného archivu Cavendishových. – Autentický příběh je zpracován uhlazeně a bez 
citového vydírání. Nabízí se srovnání s postavením tělesně postižených dříve a dnes a s tituly 
jako Teorie všeho (2014, The Theory of Everything; r. James Marsh), Skafandr a motýl (2007; 
Le scaphandre et le papillon; r. Julian Schnabel) či Hlas moře (2005, Mar adentro; r. 
Alejandro Amenábar). –kat-  
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Naprostí cizinci 
barevný, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Perfetti sconosciuti. Země původu: Itálie. Výrobce: Medusa Film, Lotus 
Productions, Leone Film Group, Mediaset (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
20.4.2017. Mluveno: italsky (titulky). – Víš, s kým jíš? 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Paolo Genovese. Námět: Paolo Genovese. Scénář: Paolo Genovese, Filippo 
Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini /ž/, Rolando Ravello. Kamera: Fabrizio Lucci. 
Architekt: Chiara Balducci /ž/. Návrhy kostýmů: Grazia Materia /ž/, Camilla Giuliani /ž/. 
Masky: Vasco Bruno Tarallo. Střih: Consuelo Catucci /ž/. Zvuk: Umberto Montesanti. 
Producent: Marco Belardi. Hudba: Maurizio Filardo. Použitá hudba: různé skladby a píseň. 
Písně: Perfetti sconosciuti (Fiorella Mannoia /ž/, Bungaro, Cesare Chiodo, zpěv Fiorella 
Mannoia /ž/). Hudební dramaturgie: Paola Vanoni /ž/ (hudební supervize).  
 
Hrají: Giuseppe Battiston (Peppe), Anna Foglietta /ž/ (Carlotta), Marco Giallini (Rocco), 
Edoardo Leo (Cosimo), Valerio Mastandrea (Lele), Alba Rohrwacher /ž/ (Bianca), Kasia 
Smutniak /ž/ (Eva), Benedetta Porcaroli /ž/ (Sofia), Elisabetta De Palo /ž/ (Roccova matka), 
Tommaso Tatafiore (Bruno), Noemi Pagotto /ž/ (Rosa).  
 
České titulky: Pavla Svobodová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Donatellův David: nejlepší film, nejlepší scénář (Paolo Genovese, Filippo Bologna, 
Paolo Costella, Paola Mammini /ž/, Rolando Ravello); (nominace) nejlepší režie (Paolo 
Genovese), nejlepší herečka (Anna Foglietta /ž/), nejlepší herec (Marco Giallini, Valerio 
Mastandrea), nejlepší střih (Consuelo Catucci /ž/), nejlepší zvuk (Umberto Montesanti). Ceny 
Italského národního syndikátu filmových novinářů: Stříbrná stuha za nejlepší komedii, 
Stříbrná stuha za nejlepší píseň (Perfetti sconosciuti – Fiorella Mannoia /ž/, Bungaro, Cesare 
Chiodo, zpěv Fiorella Mannoia /ž/). 
 
Komorní a konverzační hořkou komedií Naprostí cizinci se v naší distribuci představuje italský 
scenárista a režisér Paolo Genovese. Ve svém novém díle, připomínajícím divadelní či 
rozhlasovou hru, využívá vcelku známé italské filmové schéma: při setkání přátel či rodiny u 
jídla se rozebírají vzájemné vztahy, přičemž vycházejí najevo věci, jež by si hrdinové raději 
ponechali pro sebe. Navzdory překvapivému zvratu na konci je zřejmé, že v tomto případě o 
sobě dobří přátelé vědí mnohem méně, než by čekali. – V bytě plastického chirurga Rocca a 
jeho ženy, psychoterapeutky Evy (kteří mají sedmnáctiletou dceru Sofii), se sejdou na večeři 
dlouholetí přátelé, manželé Lele a Carlotta a Cosimo a Bianca. Obtloustlý kamarád Peppe 
přijde bez své nové přítelkyně. Venku probíhá zatmění Měsíce, jež společnost průběžně 
pozoruje z terasy. Eva navrhne hru: všichni položí na stůl své mobily a všechny hovory či sms 
budou odteď „veřejné“. – Vyjde tak najevo, že Eva si chce dát zvětšit prsa (ale ne u manžela) 
a že Rocco chodí na terapii (ale ne k manželce). Lele si vymění mobily s Peppem, aby 
nepraskla jeho nevěra, ale pak musí „přiznat“, že je homosexuál, protože Peppovi píše a volá 
zatajovaný milenec. Carlotta, která je z toho zničená, má zase ctitele na facebooku. Cosimo 
žárlí na Biancu, když jí volá bývalý manžel. Všichni se pak dozvědí, že je Biance nevěrný. Jeho 
milenka Marika mu navíc oznámí, že je těhotná. Muž zároveň spí i s Evou, která mu o samotě 
vrátí náušnice a plivne mu do obličeje. Peppe se přizná ke své sexuální orientaci. Přátelé se 
rozcházejí ve zlém. Ale skončí zatmění Měsíce a nakonec jsou na skutečném odchodu 
překvapivě všichni spokojení a pokračují ve svých tajných životech. Rocco totiž na začátku 
večera hru zamítl, protože ji považoval za příliš nebezpečnou... – Kromě hereckých výkonů se 



201 
 

Genovese mohl opřít také o kvalitní a dobře propracovaný scénář. Ve Španělsku vznikl 
remake Perfectos desconocidos (2017, Dokonalí neznámí; r. Álex de la Iglesia). -tbk- 
 
PAOLO GENOVESE (nar. 20.8.1966, Řím) vystudoval ekonomii a obchodní vědy na Římské 
univerzitě. Po studiích pracoval v reklamní společnosti McCann Erickson, pro niž natáčel 
spoty a propagační snímky. Od druhé poloviny 90. let se podílel na různých kulturních 
programech a zábavních pořadech pro rozhlas a televizi Rai a natáčel krátké filmy ve 
spolupráci s Lucou Minierem; jejich snímek Walterův objev byl nominován na Donatellova 
Davida za krátký film. Spolu pokračovali i v celovečerní tvorbě, již zahájili společenskou 
komedií Neapolské okouzlení, vycházející z jejich stejnojmenného krátkého filmu z roku 
1997. Realizovali též epizody z TV seriálů Nati ieri (2006-2007, Včera narození) a Amiche 
mie (2008, Přítelkyně – TV). Samostatně začal Genovese pracovat až v roce 2010 od 
vánoční komedie Banda Santa Clausů. Svým zaměřením je představitelem žánru commedia 
all’italiana (komedie po italsku), zabývajícím se problémy současné italské společnosti, 
zejména partnerskými a mezilidskými vztahy. Z filmových ocenění připomínáme 
Donatellova Davida za nejlepší film a za scénář a Stříbrnou stuhu Italského národního 
syndikátu filmových novinářů za nejlepší komedii pro film Naprostí cizinci. – Filmografie 
(režie, podíl na scénáři) (krátké filmy) Incantesimo napoletano (1997, Neapolské okouzlení; 
spol. r. Luca Miniero), La scoperta di Walter (1998, Walterův objev; spol. r. Luca Miniero), 
Piccole cose di valore non quantificabile (1999, Nezměřitelné malé cennosti; spol. r. Luca 
Miniero), Coppia o Le misure dell’amore (2002, Pár aneb Meze lásky; spol. r. Luca Miniero), 
Per sempre (2016, Navždy); (dlouhé filmy; režie, podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) 
společenská komedie o neapolské rodině, jejíž tradice naruší děvčátko mluvící milánským 
dialektem, Incantesimo napoletano (2002, Neapolské okouzlení; spol. r. Luca Miniero), 
společenská komedie o důchodci, který vyhledá autora novinového článku, poukazující na 
penzisty jako osoby nevhodné pro práci, Nessun messaggio in segreteria (2005, Žádný 
vzkaz u sekretářky; spol. r. Luca Miniero), komediální road movie o odloučeném 
manželském páru, cestujícím na dceřinu svatbu, Viaggio in Italia: Una favola vera (TV-2007, 
Cesta po Itálii: Skutečná pohádka; spol. r. Luca Miniero), komedie o leaderovi rockové 
kapely, který se snaží přesvědčit čínskou dívku, aby se stala jejich zpěvačkou Questa notte 
è ancora nostra (2008, Tato noc je ještě naše; spol. r. Luca Miniero), situační vánoční 
komedie o třech starých mužích, kteří jsou na Štědrý den policií omylem považováni za 
zloděje, La banda dei Babbi Natale (2010, Banda Santa Clausů), komedie o skupině 
čtyřicátníků, kteří nejsou schopni chovat se adekvátně svému věku, Immaturi (2011, 
Nedospělí; + sc.) a její pokračování Immaturi: Il viaggio (2012, Nedospělí: Cesta), italský 
remake španělského filmu Familia (1996, Rodina; r. Fernando León de Aranoa) o osamělém 
bohatém muži, který si najme herce, aby mu hráli šťastně fungující rodinu, Una famiglia 
perfetta (2013, Dokonalá rodina), společenská komedie o psychoanalytikovi, který 
podporuje dceřin vztah s mužem jeho věku, aby mohl udržovat milostný poměr s jeho 
ženou, Tutta colpa di Freud (2014, Za všechno může Freud), romantická komedie o ženě 
pracující pro módní časopis, která se zamiluje do farmáře, Sei mai stata sulla Luna? (2015, 
Byla jsi někdy na Měsíci?), hořká komedie o přátelích, kteří se rozhodnou při společné 
večeři „veřejně“ sdílet svou soukromou komunikaci na mobilech, Naprostí cizinci (2016, 
Perfetti sconosciuti), podle níž vznikl španělský remake Perfectos desconocidos (2017, 
Dokonalí neznámí; r. Álex de la Iglesia); (podíl na scénáři) Un fantastico via vai (2013, Běž 
skvělou cestou; r. Leonardo Pieraccioni), Ti ricordi di me? (2014, Vzpomínáš si?; r. Rolando 
Ravello – TV), Un fidanzato per mia moglie (2014, Snoubenec pro mou ženu; r. Davide 
Marengo), Se mi lasci non vale (2016, Pokud mě opustíš, tak to nemá cenu; r. Vincenzo 
Salemme). -jš- 
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Navždy 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
82 min. 
 
Původní název: Za vedno. Země původu: Slovinsko. Výrobce: Vertigo, Emotion Film, FS Viba 
Film (spolupráce), E-Film (spolupráce), Filmski sklad Republike Slovenije (podpora). Rok 
copyrightu: 2008. Premiéra: 20.10.2017. Mluveno: slovinsky (titulky). – „Slíbila jsi před 
Bohem, že budeš moje. Navždy!“ 
 
Distribuce: Balkanfilm. Lokace: Slovinsko: Lublaň. 
 
AUTOŘI: Režie: Damjan Kozole. Scénář: Damjan Kozole. Kamera: Aleš Belak. Architekt: Zora 
Stančič /ž/. Návrhy kostýmů: neuvedeno. Masky: Mojca Gorogranc /ž/. Střih: Jurij Moškon. 
Zvuk: Samo Kozlevčar, Boštjan Kačičnik (design zvuku).  Producent: Danijel Hočevar. Hudba: 
Igor Leonardi. Použitá hudba: Patetico, Laibach.  
 
Hrají: Marjuta Slamič /ž/ (Tanja), Dejan Spasić (Mare), Peter Muševski (soused), Mojca 
Partljič /ž/ (sousedova žena), Aljoša Kovačič (policista), Matija Kozamernik (policista), Primož 
Petkovšek (taxikář), Blaž Valič (milenec). 
 
České titulky: Tomáš Vařejka, Kristýna Dufková (úprava). 
 
Ceny: Slovinský filmový festival: cena Vesna za ženský herecký výkon (Marjuta Slamičová), 
cena Vesna za střih (Jurij Moškon). 
 
V minimalistickém autorském psychologickém dramatu Navždy přináší slovinský scenárista a 
režisér Damjan Kozole psychologickou studii rozpadu jednoho manželského vztahu. Děj se 
odehrává téměř v jednotě času a místa, během pozdní noci v bytě v Lublani. – Asi 
pětatřicetiletá Tanja se vrací domů ze schůzky s přítelkyněmi v půl čtvrté ráno. Chorobně 
žárlivý manžel Mare se na ni zlobí a napadne ji. Není to poprvé, co použije násilí. Když chce 
žena odejít s kufrem, nepustí ji z bytu. Tanja se zavře v koupelně, ale muž, střídající výčitky, 
hrozby a omluvy ji přemluví, aby otevřela. Pak ji znásilní. Sousedé přivolají policejní hlídku, 
ale Mare i Tanja tvrdí, že se jen pohádali a že už bude klid. Dále však rozebírají svůj vztah. 
Žena muži řekne, že ví o jeho nevěře. On se jí omlouvá, tvrdí, že miluje jen ji a že můžou začít 
znovu. Ona mu vyčítá jeho chování: za pět let manželství ji zbil aspoň desekrát. Když Mare 
usne, žena odejde s kufrem. Taxi ji zaveze k milenci... - Snímek má stejné datum premiéry 
jako další komorní psychologické drama jedné noci Damjana Kozoleho Noční život (2016, 
Nočno življenje). Distributor doporučuje promítat oba tituly v rámci jednoho představení.
  -tbk- 
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Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 
černobílý, boxerský, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Hymyilevä mies. Země původu: Finsko, SRN, Švédsko. Výrobce: Aamu Film 
Company, One Two Films (koprodukce), Tre Vänner Produktion (koprodukce), YLE Teema 
(spolupráce), Arte Deutchland TV (spolupráce), Saarländischer Rundfunk (spolupráce), Film i 
Väst (spolupráce), Nordisk Film&&Fund (podpora), Finnish Film Foundation (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: finsky, anglicky (titulky).  
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 12.9.2024). Lokace: Finsko: Helsinky. 
 
AUTOŘI: Režie: Juho Kuosmanen. Scénář: Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti. Kamera: Jani-
Petteri Passi. Architekt: Kari Kankaanpää. Návrhy kostýmů: Sari Suominen /ž/. Masky: Salla 
Yli-Luopa /ž/. Střih: Jussi Rautaniemi. Zvuk: Pietu Korhonen (design zvuku). Producent: Jussi 
Rantamäki. Koproducent: Jamila Wenske /ž/, Sol Bondy, Nicklas Wickström Nicastro, Simon 
Perry, Katharina Krave /ž/. Vizuální efekty: Fredrik Nord (supervize). Hudba: Miika Snäre. 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Jarkko Lahti (Olli Mäki), Oona Airola /ž/ (Raija Jänkäová), Eero Milonoff (Elis Ask), John 
Bosco Jr. (Davey Moore), Joanna Haartti /ž/ (Laila Asková), Esko Barquero (Snadi), Elma 
Milonoff /ž/ (Evi), Leimu Leisti (Tuula), Hilma Milonoff /ž/ (Anneli), Nelli Nilsson /ž/ 
(modelka), Oli Rahkonen (boxer), Jonas Saartamo (boxer), Henrik Palosaari (boxer), Sam-
Peter Hirvikangas (boxer), Niklas Hyvärinen (boxer), Antti Naakka (boxer).  
 
České titulky: Viola Parente Čapková (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Hlavní cena v soutěži Určitý pohled. MFF v Chicagu 2016: Zlatý 
Hugo v soutěži nových režisérů. Evropské filmové ceny: Cena FIPRESCI pro Evropský objev 
roku (Juho Kuosmanen). Ceny Yussi: nejlepší film (Jussi Rantamäki), nejlepší režie (Juho 
Kuosmanen), nejlepší herec (Jarkko Lahti), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Oona Airolaová), 
nejlepší kamera (Jani-Petteri Passi), nejlepší střih (Jussi Rautaniemi), nejlepší kostýmy (Salla 
Yli-Luopaová), nejlepší masky (Salla Yli-Luopaová); (nominace) nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Eero Milonoff), nejlepší scénář (Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti).  
 
Životopisný snímek Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho je celovečerním debutem 
absolventa filmové školy ELO na Aaltově univerzitě v Helsinkách Juhy Kuosmanena (nar. 
1979), který má na svém kontě čtyři krátké snímky a středometrážní snímek Taulukauppiaat 
(2010, Prodejci obrazů). V černobílém filmu tvůrce s jistou mírou autorské licence zachycuje 
životní etapu uznávaného finského boxera Olliho Mäkiho (nar. 1936), amatérského mistra 
Evropy v lehké váze z roku 1959, když se po přestupu do profesionálního ringu připravoval v 
roce 1962 na boj o titul mistra světa v pérové váze s Američanem Daveym Moorem. – 
Populární boxer Olli Mäki vezme do Helsinek, kde ho čeká tvrdý trénink a hubnutí, přítelkyni 
Raiju. Jeho manažera a trenéra Elise příjezd mladé ženy zaskočí, nicméně pár ubytuje ve 
svém bytě v dětském pokoji, i když jeho manželka Laila, matka tří malých dětí, pro to nemá 
moc pochopení. Na zhubnutí pod šedesát kilo má sportovec dva týdny. Elis mu neúnavně 
organizuje program, zaměřený na získání sponzorů. Boxer má stále v patách dvojici 
dokumentaristů. Musí se nechat vyfotit po boku manekýnky v obleku sponzorské firmy. S 
ostatními boxery trénuje a absolvuje bez Raiji společenskou večeři. Na letišti uvítá svého 
soupeře. Podle Elise nesmí Olli myslet na lásku, jenže to právě boxer nezvládá. Raija, která 
pochopí, že není vítaná, nečekaně odjede do Kokkuly. Olli se jen s obtížemi soustředí na 
trénink. Když se jí několikrát nedovolá, rozjede se k Elisově nelibosti za ní a požádá ji o ruku. 
Po návratu usilovně trénuje a shazuje nadbytečná kila. Má motivaci: Raija se za něho provdá, 
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když se stane mistrem světa. V den zápasu si pár koupí prstýnky. - 17. srpna 1962 v 
Helsinkách na stadionu před 24 000 diváky Olli Mäki po dvou kolech zápas prohraje. Večer na 
procházce s Raijou, které nevadí, že milenec nezvítězil, minou na procházce postarší pár (jsou 
to skuteční Olli a Raija Mäkiovi). Mladá žena přemýšlí, jací budou oni, až zestárnou… – 
Úsporný černobílý snímek, inspirovaný autentickými událostmi, má sympatickou ústřední 
dvojici, dobře postiženou atmosféru raných šedesátých let (včetně využití dobových archivů) 
a vypovídá i o finském naturelu. Pro Olliho Mäkiho byl podle jeho vlastních slov právě den 
jeho prohry nejšťastnějším dnem jeho života. Snímek byl uveden v sekci Jiný pohled na MFF 
v Karlových Varech 2016. Juho Kuosmanen se 15. března 2017 zúčastnil veřejné 
předpremiéry v pražském kině Pilotů a o den později se k němu na premiéře v pražském 
Světozoru připojil představitel titulní role Jarkko Lahti. –kat- 
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Největší showman 
barevný, životopisný, muzikál, přístupný, 1:2,39, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 
105 min. 
 
Původní název: The Greatest Showman. Země původu: USA. Výrobce: Chernin 
Entertainment, TSG Entertainment, Twentieth Century Fox. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
28.12.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Když se nemožné stane skutečností. 
 
Distribuce: CinemArt (do 28.6.2019). Lokace: USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Gracey. Pomocná režie: E.J. Foerster (II. režie). Námět: Jenny Bicks 
/ž/. Scénář: Jenny Bicks /ž/, Bill Condon. Kamera: Seamus McGarvey, Phedon Papamichael 
(dodatečné záběry). Druhá kamera: Duane Manwiller. Architekt: Nathan Crowley. Návrhy 
kostýmů: Ellen Mirojnick /ž/. Masky: Nicki Ledermann /ž/, Jerry Popolis (účesy). Střih: Tom 
Cross, Robert Duffy, Joe Hutshing, Michael McCusker, Jon Poll, Spencer Susser. Zvuk: Tod A. 
Maitland, Dror Mohar (design). Výkonná produkce: Tonia Davis /ž/, Donald J. Lee Jr., James 
Mangold. Producent: Laurence Mark, Peter Chernin, Jenno Topping /ž/. Vizuální efekty: 
Mathieu Raynault (supervize). Zvláštní efekty: Garry Elmendorf (supervize), Sylvain Theroux 
(supervize), Brainstorm Digital, Rodeo FX, Raynault VFX, MPC, EDI, Outback Post, Shade VFX, 
Soho VFX, & Company, Furious FX, Lola VFX. Hudba: John Debney, Joseph Trapanese, Benj 
Pasek (písně), Justin Paul (písně). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Mark Wike (hudební supervize). Choreografie: Shannon Holtzapfeel. 
Koordinátor kaskadérů: Victor Paguia, Mathieu Leopold (cirkusová čísla, choreografie). 
 
Hrají: Hugh Jackman (P.T. Barnum), Michelle Williams /ž/ (Charity Barnumová), Zac Efron 
(Phillip Carlyle), Rebecca Ferguson /ž/ (Jenny Lindová), Zendaya /ž/ (Anne Wheeler), Austyn 
Johnson /ž/ (Caroline Barnumová), Cameron Seely /ž/ (Helen Barnumová), Keala Settle /ž/ 
(Lettie Lutzová), Sam Humphrey (Tom Paleček), Yahya Abdul-Mateen II (W.D. Wheeler) Ellis 
Rubin (mladý Barnum), Skylar Dunn /ž/ (mladá Charity), Paul Sparks (James Gordon Bennett), 
Fred Lehne (pan Hallett), Damian Young (Winthrop). 
 
České titulky: Petr Putna (překlad). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: nejlepší píseň (This Is Me – Benj Pasek Justin Paul); (nominace) nejlepší 
muzikál/komedie, nejlepší herec v muzikálu/komedii (Hugh Jackman). Oscar: (nominace) 
nejlepší původní píseň (This Is Me, Benj Pasek, Justin Paul).  
 
Původní filmový muzikál debutujícího australského režiséra Michaela Graceyho Největší 
showman je inspirovaný životem amerického podnikatele a zakladatele showbyznysu P.T. 
Barnuma (1810-1891). – Malý Phileas Barnum se jako syn krejčího zamiluje do Charity, dcery 
movitého zákazníka Halleta, a ona do něho. V dospělosti se s ní proti vůli jejích rodičů ožení. 
Žijí v New Yorku, mají dcerky Helen a Caroline a navzdory chudobě jsou šťastní. Barnum lstí 
získá půjčku od banky a zakoupí na Broadwayi zpustlé muzeum kuriozit. Podaří se mu 
zabodovat u lidového publika, až když zorganizuje vystoupení živých „zrůd“, k nimž patří 
vousatá zpěvačka Lettie, trpaslík Tom Paleček, nejtlustší, nejvyšší či nejpotetovanější muži 
nebo siamská dvojčata, ale také akrobatů, žonglérů a hudebníků. Představení je trnem v oku 
divadelnímu kritiku Bennettovi a samozvaným strážcům morálky. Velikášský Barnum se spojí 
s dramatikem z lepší společnosti Phillipem Carlylem a dostane se i s ansámblem na audienci 
ke královně Viktorii. Tam pozná švédskou operní zpěvačku Jenny Lindovou, jíž uspořádá 
turné po Spojených státech. Přes velký úspěch ho tahle akce málem zruinuje a znamená 
téměř rozpad jeho manželství. Když pak jeho budova na Broadwayi shoří a banka mu zabaví 
dům, podpoří Barnuma Charity a jeho soubor; bývalí vyděděnci díky němu získali rodinu. 
Muž pak s úspěchem uvede ve velkém cirkusovém stanu Největší show světa a předá 
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pomyslné principálské žezlo Phillipovi. – Snímek s charismatickým hrdinou, představovaným 
Hughem Jackmanem, a velkolepou výpravou přibližuje počátky showbyznysu i dobovou 
atmosféru. Tvůrci přizpůsobili fakta o Barnumově životě uhlazenému muzikálovému příběhu. 
Samotná postava P.T. Barnuma se na plátně objevila již několikrát: Cirkus Barnum (1934, The 
Mighty Barnum; r. Walter Lang), životopisné drama Barnum (1986; r. Lee Philips - TV) s 
Burtem Lancasterem v titulní roli a další TV biografie P.T. Barnum (TV-1999, P.T. Barnum: 
Král cirkusu; r. Simon Wincer - TV). Jeho postava se objevila také ve fantastické komedii 
Rocket to the Moon (1967, Raketa na Měsíc; r. Don Sharp).  –kat- 
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Neruda 
barevný, životopisný, přístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, MP4, Dolby Digital, dlouhý – 
108 min. 
 
Původní název: Neruda. Země původu: Chile, Francie, Argentina, Španělsko, USA. Výrobce: 
Fabula, Participant Media (spolupráce), Funny Balloons (koprodukce), Setembro Cine 
(koprodukce), AZ Films (koprodukce), Reborn Produktion (koprodukce), Telefe (koprodukce), 
RTVE (účast), Banco Estado (účast), Elipsis Capital (účast), Movistar+ (účast), Consejo 
National de la Cultura y las Artes – Fondo Audiovisual Corfo (podpora), INCAA (podpora), 
ICAA (podpora), Instituto de Crédito Official – ICO (podpora), L’aide aux cinémas du monde 
(podpora), CNC (podpora), Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (podpora), Institut Français (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
7.9.2017. Mluveno: španělsky, francouzsky (titulky). – Chile 1948. Oslavován pro své dílo, 
stíhán za své postoje. 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Francie: Paříž. Chile: Santiago, Valparaíso, Araucanía. Argentina: 
Buenos Aires. 
 
AUTOŘI: Režie: Pablo Larraín. Scénář: Guillermo Calderón. Kamera: Sergio Armstrong. 
Architekt: Estefanía Larraín /ž/. Návrhy kostýmů: Muriel Parra /ž/. Střih: Hervé Schneid. 
Zvuk: Rubén Piputto, Miguel Hormazábal (design zvuku). Výkonná produkce: Jeff Skoll, 
Jonathan King, Marc Simoncini, Mariane Hartard /ž/, Rocío Jadue /ž/. Producent: Juan de 
Dios Larraín, Peter Danner, Renan Artukmaç, Alex Zito, Juan Pablo García, Ignacio Rey, 
Gastón Rothschild, Fernando del Nido. Vizuální efekty: Tomas Roca (supervize). Hudba: 
Federico Jusid. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Luis Gnecco (Pablo Neruda), Gael García Bernal (policejní prefekt Óscar 
Peluchonneau), Mercedes Morán /ž/ (Delia del Carril), Emilio Gutiérrez Caba (Pablo Picasso), 
Diego Muñoz (Martínez), Pablo Derqui (Víctor Pey), Michael Silva (Álvaro Jara), Jaime Vadell 
(Jorge Alessandri), Alfredo Castro (Gabriel Gonzáles Videla), Marcelo Alonso (Pedro 
Domínguez), Francisco Reyes (Bianchi), Heidrun Breier /ž/ (María Hagenaar). 
 
České titulky: Šárka Holišová. Překlad básně Nepřítel Jan Pilař.  
 
Ceny: Zlaté glóby: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. Latinskoamerické filmové ceny 
Fénix: nejlepší film, nejlepší výprava (Estefanía Larraínová), nejlepší kostýmy (Muriel 
Parraová), nejlepší střih (Hervé Schneid). 
 
Ve stejném roce jako realizoval životopisný snímek o manželce prezidenta Kennedyho s 
názvem Jackie (2016, Jackie) natočil chilský režisér Pablo Larraín film Neruda, věnovaný 
dramatickému období v životě chilského diplomata, senátora, přesvědčeného komunisty a 
básníka Ricarda Eliezera Neftalía Reyese y Basoalta (1904-1973), který na sklonku roku 1946 
úředně přijal pseudonym Pablo Neruda (odvozený od Jana Nerudy a Paula Verlaina). – Píše 
se rok 1948 a senátor Pablo Neruda označí prezidenta Gonzálese Videlu za zrádce 
komunistických ideálů. Později u předsedy Senátu Alessandriho žádá propuštění 
komunistických vězňů a zrušení koncentračního tábora Pissagua. Pro své postoje se ocitne 
před soudem. Marně hájí komunistické ideály. Je na něj vydán zatykač. Muž se s druhou 
manželkou, malířkou Deliou del Carril skrývá u přátel. Pablo Picasso na Světovém kongresu 
intelektuálů v boji za mír upozorní na jeho neblahý osud. Neruda získá falešný pas a opustí 
ženu; hodlá přejít Andy. Odpůrce režimu statkář Domínguez mu poskytne koně i průvodce. V 
patách má básník ctižádostivého policejního prefekta Óscara Peluchonneaua. Ten se zamýšlí 
nad osobností pronásledovaného a údělem pronásledovatele. U Domíngueze si vyžádá koně 
a dva průvodce a vyrazí do zasněžených hor. Má oběť na dostřel, ale průvodci ho omráčí a 
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ujedou. Policista zemře. - Neruda více než dva roky vede chilský odboj. Pak si v Paříži užívá 
svobody i pozornosti tisku. - Netradiční příběh je životopisný jen zčásti; Pablo Larraín a 
scenárista Guillermo Calderón mísí fakta s fikcí a s poezií; básník si svého urputného 
pronásledovatele stvořil sám. –kat- 
 
PABLO LARRAÍN (vl. jm. Pablo Larraín Matte, nar. 19.8.1976, Santiago de Chile) je synem 
chilských politiků Hernána Larraína a Magdaleny Matteové. Vystudoval obor audiovizuální 
komunikace na Universitě pro umění, vědy a komunikaci (UNIACC) v Santiagu de Chile a 
pracoval jako asistent klasika chilského filmu Miguela Littína. S bratry Hernánem 
Larraínem a Juanem de Dios Larraínem založil společnost Fábula, v níž natočil i své 
celovečerní filmy, uvedené a oceněné na řadě festivalů: Fuga (Cartagena, Málaga, Terst), 
Tony Manero (Rotterdam, Buenos Aires, Havana, Istanbul, Turín, Manila, Varšava), Post 
Mortem (Benátky, Havana, Cartagena, Lima, Los Angeles) a No (Cannes, São Paulo, Soluň; 
nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film), Klub (Velká cena poroty na MFF v Berlíně 
2015, Stříbrný Hugo na MFF v Chicagu 2015), Neruda (nominace na Zlatý glóbus za 
cizojazyčný film). Podílí se jako producent i na dílech svých souputníků. Spolurežíroval a 
spoluprodukoval TV seriál o nepovedeném drogovém obchodu Profugos (2011, Uprchlíci – 
TV). Jako reprezentant nové generace latinskoamerických filmařů s mezinárodním renomé 
(mj. Sebastián Lelio, Oscar Godoy, Roberto Artiagoitía, Fernando Lavanderos, Marialy 
Rivasová), pracujících s osobitým estetickým výrazem a znepokojivými tématy, reflektuje 
ve své tvorbě s originálním smyslem pro černý humor pinochetovskou éru (volná trilogie 
Tony Manero, Post Mortem, No). Na mezinárodním poli se definitivně prosadil portrétem 
Jacqueline Kennedyové ve snímku Jackie. Od roku 2007 je jeho manželkou chilská herečka 
Antonia Zegersová (nar. 1972), s níž má dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) drama o nadaném mladém skladateli, jehož makabrózní symfonie vyvolá řadu 
tragických událostí, Fuga (2005, Fuga/Útěk; + spol. sc.), černá komedie o padesátiletém 
psychopatovi, který se chce stát nejlepším chilským imitátorem Travoltovy postavy z filmu 
Horečka sobotní noci, Tony Manero (2008; + spol. sc., spol. kam.), kr. f. z Velikonočního 
ostrova Resurrección (2009, Vzkříšení), bizarní příběh zamilovaného úředníka z márnice 
Post Mortem (2010, Post Mortem; + spol. sc.), politický film z mediálního zákulisí 
referenda o dalším vládnutí diktátora Pinocheta No (2012, No; + spol. prod.), drama z 
odlehlého domu, kam katolická církev posílá provinilé kněze a jeptišky, El club (2015, Klub; 
+ spol. sc., spol. prod.), životopisný snímek o slavném chilském komunistickém básníkovi 
Neruda (2016), další životopisný film o několika dnech, jež prožívá Jacqueline Kennedyová 
těsně po atentátu na svého manžela, Jackie (2016, Jackie); (produkce či podíl na produkci) 
La vida me mata (2007, Život mě zabije; r. Sebastián Silva), Grado 3 (2009, Stupeň 3; r. 
Roberto Artiagoitía), kr. f. Blokes (2010, Kluci; r. Marialy Rivasová), Ulises (2011, Odysseus; 
r. Oscar Godoy), El año del tigre (2011, Rok tygra; r. Sebastián Lelio), 4:44 Last Day on Earth 
(2011, 4:44 Poslední den na Zemi; r. Abel Ferrara), Gloria (2012; r. Sebastián Lelio), Joven y 
alocada (2012, Mladá a divoká; r. Mariely Rivasová; + spol. kam. – TV), Paseo de oficina 
(2012; r. Roberto Artiagoitía), Crystal Fairy y el cactus mágico (2013, Křišťálová víla a 
kouzelný kaktus; r. Sebastián Silva), Gloria (2013; r. Sebastián Lelio), Barrio universitario 
(2013, Univerzitní čtvrť; r. Esteban Vidal), Nasty Baby (2015, Ošklivé dítě; r. Sebastián 
Silva), Fantastická žena (2017, Una mujer fantástica; r. Sebastián Lelio). -fik- 
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Neznámá dívka 
barevný, psychologický, kriminální, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
5.1, dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: La fille inconnue. Země původu: Belgie, Francie. Výrobce: Les Films du 
Fleuve, Archipel 35, Savage Film, Voo, France 2 Cinéma, BE TV, RTBF, Canal Plus (účast), Ciné 
Plus (účast), France Télévisions (účast), La Wallonie (účast), Le Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral De Belgique (účast), Casa Kafka Picture (účast), Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (podpora), Vlaams Audiovisueel Fonds (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 27.4.2017. Mluveno: francouzsky (titulky). – Sociální detektivka 
bratří Dardennů. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Belgie: Seraing, Liège. 
 
AUTOŘI: Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Scénář: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne. Kamera: Alain Marcoen. Architekt: Igor Gabriel. Návrhy kostýmů: Maïra 
Ramedhan Levi /ž/. Masky: Nathalie Tabareau /ž/. Střih: Marie-Hélène Dozo /ž/. Zvuk: Jean-
Pierre Duret, Benoit De Clerck, Thomas Gauder. Výkonná produkce: Delphine Tomson /ž/. 
Producent: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Denis Freyd. Koproducent: Peter 
Bouckaert, Bart Van Langendonck. Použitá hudba: píseň.  
 
Hrají: Adèle Haenel /ž/ (Jenny Davinová), Olivier Bonnaud (Julien), Jérémie Renier (Vincent 
Smet, Bryanův otec), Louka Minnella (Bryan), Olivier Gourmet (Lambert), Fabrizio Rongione 
(dr. Riga), Thomas Doret (Lucas), Christelle Cornil /ž/ (Bryanova matka), Jean-Michel Baltazar 
(pacient-diabetik), Nadège Ouedraogo /ž/ (pokladní z kybercafé), Yves Larec (dr. Habran), 
Ben Hamidou (inspektor Ben Mahmoud), Marc Zinga (pasák).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: (nominace) nejlepší zahraniční film. 
 
Další sociální drama bratrské dvojice Jeana-Pierra a Luca Dardenneových Neznámá dívka se 
tentokráte opírá o detektivní zápletku, v níž mladá lékařka z pocitu viny pátrá po identitě 
mrtvé dívky nalezené nedaleko její ordinace. – Lékařka Jenny Davinová zastupuje v praktické 
ordinaci v městečku Seraing starého lékaře, než nastoupí na prestižní místo v Kennedyho 
centru. Nepohodne se se stážistou Julienem, který jí vyčte, že po ordinačních hodinách 
nepustila dovnitř zvonícího člověka. Když se mladá žena druhý den dozví od policejního 
inspektora Bena Mahmouda, že to byla neznámá černošská dívka (patrně prostitutka), 
kterou ráno nalezli nedaleko na břehu řeky zabitou, má výčitky svědomí a začne pátrat po 
identitě mrtvé. Rozhodne se vzdát kariérního místa a převzít praxi po starém lékaři 
Habranovi. Podaří se jí posléze přesvědčit Juliena, který má pochybnosti sám o sobě, že musí 
dokončit studium medicíny. Zatímco se s fotkou mrtvé vyptává nejrůznějších lidí, pokračuje v 
léčení zdejších chudých pacientů. Přiměje adolescentního Bryana k přiznání, že neznámou v 
osudnou dobu viděl. Pátrá po ní i v kybercafé v Lutychu, kde si zákazníci objednávají 
prostitutky. Vyslouží si kvůli tomu důrazné varování od pasáků a také výtku od inspektora, že 
se plete do vyšetřování. Nakonec se jí přizná Bryanův otec, že v osudnou noc nezletilou 
prostitutku pronásledoval a ona se nešťastnou náhodou zabila. Viděl ho přitom jeho syn. 
Muž se v lékařčině ordinaci pokusí o sebevraždu a pak sám zavolá na policii. – Od sestry 
mrtvé, která pracuje jako recepční v kybercafé, se Jenny konečně dozví její skutečné jméno. 
– V tradičně realisticky pojednaném snímku bez filmové hudby (s výjimkou písně pod titulky), 
zachycujícím autentické prostředí i sociální problémy obyčejných lidí, dominuje civilní 
herecký výkon francouzské herečky Adèle Haenelové. -tbk- 
 



210 
 

JEAN-PIERRE DARDENNE (nar. 21.4.1951, Engis, provincie Liège, Belgie) a LUC DARDENNE 
(nar. 10.3.1954, Awirs, provincie Liège, Belgie) vyrostli v průmyslovém kraji kolem řeky 
Maasy. Jean-Pierre vystudoval v Bruselu herectví na Institutu dramatického umění (I.A.D.) 
a Luc absolvoval studium filozofie na Katolické univerzitě v Leuvenu. Po studiích společně 
pracovali několik měsíců v cementárně, aby si vydělali na filmovou techniku. Určujícím 
impulsem pro jejich filmovou dráhu bylo setkání s divadelníkem a filmařem Armandem 
Gattim. Začínali jako režiséři a producenti videoreportáží a dokumentů zejména se sociální 
tematikou z prostředí dělnických městeček ve Valonsku (19 titulů). V roce 1975 společně 
založili produkční firmu Dérives (transformovanou v roce 1981 na společnost Films Dérives 
Production a v roce 1994 na Les Films du Fleuve). V letech 1978-83 realizovali šest dok. 
filmů. Své zkušenosti se světem sociálně slabých promítli i do celovečerní hrané tvorby. 
Většina jejich sociálních, morálně laděných portrétů s tematikou rodiny a práce, jež se 
vyznačují pronikavou realistickoou syrovostí a věrohodností, ale i absencí filmové hudby a 
obsazovaním neprofesionálních či méně známých herců, byla uvedena a oceněna na 
prestižních festivalech: Rosetta (Zlatá palma a Cena za ženský herecký výkon ex aequo na 
MFF v Cannes), Syn (Cena za mužský herecký výkon na MFF v Cannes), Dítě (Zlatá palma na 
MFF v Cannes), Mlčení Lorny (Cena za scénář na MFF v Cannes), Kluk na kole (Velká cena 
poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena za scénář), Dva dny, jedna noc (Lumièrova 
cena za nejlepší zahraniční film, švédská výroční cena Zlatý brouk za nejlepší zahraniční 
film, Evropská filmová cena pro nejlepší herečku, nominace na Césara za nejlepší 
zahraniční film a za ženský herecký výkon, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný 
film, nominace na Oscara za ženský herecký výkon). Kromě vlastních projektů se 
producentsky či koproducentsky podíleli na filmech jiných režisérů. Mezi jejich časté 
spolupracovníky patří herci Jérémie Renier a Olivier Gourmet, střihačka Marie-Hélène 
Dozoová a kameraman Alain Marcoen. Luc Dardenne byl v roce 2000 hostem MFF v 
Karlových Varech, kde jsou jejich filmy pravidelně promítány. V roce 2012 publikoval knižní 
esej Sur l’affaire humaine (Lidská záležitost). Upozorňujeme na rozsáhlejší stať o jejich 
tvorbě a původní rozhovor v časopise Film a doba č. 2/2006 a č. 3/2012. – Společná 
filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) dok. Le chant du rossignol (1978, Slavičí 
zpěv; režie), střm. dokumenty Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la 
première fois (1979, Když se člun Léona M. poprvé plavil po proudu Maasy; + kam., zvuk), 
Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouter (1980, Aby skončila válka, 
musely si zřítit zdi), R… ne répond plus (1981, R… už neodpovídá; + spol. kam., střih, spol. 
zvuk) a Leçons d’une université volante (1982, Přednášky putovní univerzity), střm. dok. 
Regarde Jonathan, Jean Louvet, son oeuvre (1983, Podívejte, Jonathane, Jean Louvet, jeho 
dílo; + spol. střih), válečné drama o vyvražděné židovské rodině podle stejnojmenné 
divadelní hry Reného Kaliského Falsch (1986, Špatně), kr. f. Il court, il court le monde 
(1987, Běží, běží svět), psychologické drama o síle lásky Je pense à vous (1992, Myslím na 
vás; + spol. prod.), příběh otce a patnáctiletého syna, kteří bez skrupulí zneužívají ilegální 
imigranty na stavbě až do chvíle tragické nehody, La promesse (1996, Slib; + spol. prod. - 
TV), dramatický příběh dívky, bydlící s matkou-alkoholičkou a zoufale hledající práci, 
Rosetta (1999; + spol. prod.), drama třicetiletého truhlářského mistra, který ve svém 
málomluvném učni pozná vraha svého synka, Le fils (2002, Syn; + spol. prod. - TV), drama 
sledující delikventního mladíka, který prodá své vlastní dítě k adopci a pak se potýká s 
následky tohoto neuváženého činu, Dítě (2005, L’enfant; + spol. prod.), skeč o nepodařené 
krádeži mladého kapsáře během promítání v kině Dans l’obscurité (Ve tmě) z kolektivního 
filmu třiatřiceti režisérů na téma kinematografie při příležitosti 60. MFF v Cannes Chacun 
son cinéma (2007, Každému jeho film), sociální psychologické drama dvou albánských 
imigrantů v Belgii Mlčení Lorny (2008, Le silence de Lorna; + spol. prod.), jímavé sociální 
drama o dvanáctiletém chlapci, kterého otec umístí do dětského domova, Kluk na kole 
(2011, Le gamin au vélo; + spol. prod.), psychologické drama mladé matky, řešící přes 
víkend hrozící výpověď z práce, Dva dny, jedna noc (2014, Deux jours, une nuit; + spol. 
prod.) s Marion Cotillardovou, psychologické drama o mladé lékařce, pátrající po 
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totožnosti tragicky zemřelé ženy, Neznámá dívka (2016, La fille inconnue; + spol. prod.) s 
Adèle Haenelovou; (produkce nebo podíl na ní) Nous étions à vous (1982, Byli jsme vám k 
službám; r. Armand Gatti; pouze Luc Dardenne), Les siestes grenadine (1999; r. Mahmoud 
Ben Mahmoud; pouze Luc Dardenne), Le lait de la tendresse humaine (2001, Mléko lidské 
dobroty; r. Dominique Cabreraová), dok. filmy Brook by Brook (2002, Brook očima Brooka; 
r. Simon Brook) a Romances de terre et d’eau (2002, Romance o zemi a vodě; r. Jean-Pierre 
Duret, Andréa Santanaová), Stormy Weather (2003, Bouřlivé počasí; r. Sólveig 
Anspachová), Le monde vivant (2003, Živoucí svět; r. Eugene Green), Le soleil assassiné 
(2003, Zavražděné slunce; r. Abdelkrim Bahloul), Le couperet (2005, Sekera; r. Costa-
Gavras - TV), dok. filmy Il fare politica (2005, Dělá politiku; r. Hugues Le Paige) a Rwanda, 
les collines parlent (2006, Rwanda, vrcholky promlouvají; r. Bernard Bellefroid), Mon 
colonel (2006, Můj plukovník; r. Laurent Herbiet), Vous êtes de la police? (2007, Vy jste od 
policie?; r. Romuald Beugnon), dok. f. Why We Can't See Each Other Outside When the 
Sun Is Shining (2007, Proč se nemůžeme vidět venku, když svítí slunce; r. Bernard 
Bellefroid), kr. f. Premier jour (2008, První den; r. Sophie Mormontová), La prima linea 
(2009, První linie; r. Renato De Maria), dok. K.O.R. (2010; r. Joanna Grudzińská), Ministr 
(2011, L’exercice de l’État; r. Pierre Schoeller), Na dřeň (2012, De rouille et d’os; r. Jacques 
Audiard), Dupăa dealuri (2012, Za kopci; r. Cristian Mungiu), dok. filmy Un été avec Anton 
(TV-2012, Léto s Antonem; r. Jasna Krajinovicová) a À ciel ouvert (2013, Otevřené nebe; r. 
Mariana Oteroová), Marina (2013; r. Stijn Coninx), Je fais le mort (2013, Předstírat 
mrtvého; r. Jean-Paul Salomé), Terre battue (2014, Udusaná země; r. Stéphane 
Demoustier), Vie sauvage (2014, Divoký život; r. Cédric Kahn), Deník komorné (2015, 
Journal d’une femme de chambre; r. Benoît Jacquot), Les cowboys (2015, Kovbojové; r. 
Thomas Bidegain - TV), Viva la sposa (2015, Ať žije nevěsta; r. Ascanio Celestini), Good Luck 
Algeria (2015, Hodně štěstí, Alžírsko; r. Farid Bentoumi), Les fils de Joseph (2016, Jozefův 
syn; r. Eugène Green), Hedi (2016, Inhebek Hedi; r. Mohamed Ben Attia), Tanečnice (2016, 
La danseuse; r. Stéphanie Di Giustoová), Zkouška dospělostí (2016, Bacalaureat; r. Cristian 
Mungiu), Planetárium (2016, Planetarium; r. Rebecca Zlotowská).  -fik- 
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Nocturama 
barevný, kriminální thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, zvuk – 5.1, 
dlouhý – 130 min. 
 
Původní název: Nocturama. Země původu: Francie, SRN, Belgie. Výrobce: Rectangle 
Productions, Wild Bunch (koprodukce), Pandora Film Produktion (koprodukce), Arte France 
Cinéma (koprodukce), Scope Pictures (koprodukce), My New Picture (koprodukce), Canal + 
(účast), Ciné + (účast), Arte France (účast), Arte Deutschland/WDR (účast), Eurimages 
(podpora), CNC (podpora), Filmförderungsanstalt (podpora), La Région Île-de-France 
(podpora), Film- und Medienstiftung NRW (podpora), Sofitvciné 3 (spolupráce), Cinémage 10 
(spolupráce), Cofinova 12 (spolupráce), Palatine Etoile 13 (spolupráce), Cinéventure 
(spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 27.4.2017. Mluveno: francouzsky (titulky). – 
Teror bez příčiny. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Bertrand Bonello. Scénář: Bertrand Bonello. Kamera: Léo Hinstin. Architekt: 
Katia Wyszkop /ž/. Návrhy kostýmů: Sonia Philouze /ž/. Masky: Laure Talazac /ž/. Střih: 
Fabrice Rouaud. Zvuk: Nicolas Cantin, Nicolas Moreau, Andreas Hildebrandt, Jean-Pierre 
Laforce. Producent: Edouard Weil, Alice Girard /ž/. Koproducent: Christoph Friedel, 
Geneviève Lemal /ž/, Claudia Steffen /ž/, Bertrand Bonello. Vizuální efekty: Nicolas Rey, 
Mikros Image, Arri Cologne. Hudba: Bertrand Bonello. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Pascal Mayer (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Emmanuel Lanzi.  
 
Hrají: Finnegan Oldfield (David), Vincent Rottiers (Greg), Hamza Meziani (Yacine), Manal Issa 
/ž/ (Sabrina), Martin Guyot (André), Jamil McCraven (Mika), Rabah Naït Oufella (Omar), 
Laure Valentinelli /ž/ (Sára), Ilias Le Doré (Samir), Robin Goldbronn (Fred), Luis Rego (Jean-
Claude), Hermine Karagheuz /ž/ (Patricia), Adèle Haenel /ž/ (dívka na kole). 
 
České titulky: Jana Trubková (Filmprint Digital).  
 
Francouzský tvůrce efektních autorských snímků Bertrand Bonello natočil vlastní verzi 
tématu terorismu. Jeho psychologický krimithriller Nocturama začal vznikat ještě před sérií 
atentátů ve Francii a Bonello jako scenárista v něm potlačuje jakékoliv politické či 
náboženské pozadí. Motivací skupinky mladičkých teroristů z různých společenských i z 
různých etnik je patrně jen frustrace ze stavu současné blahobytné společnosti. Právě ta se 
ovšem jeví jako krajně nedostatečná a snímek, odehrávající se v rozmezí několika hodin, tak 
vyznívá jen jako chladná, audiovizuálně zajímavá, ale vyumělkovaná podívaná. Děj je jasně 
vymezen časovými údaji v titulcích, je ozvláštněn krátkými retrospektivami a několika 
kratičkými flashbacky. – Paříž. Mladí lidé se sjíždějí metrem a každý z nich postupně plní svůj 
úkol, jímž je tajné uložení semtexu na předem vybraná místa. Nálože pak explodují na 
mnoha místech města, včetně ministerstva vnitra, kam s pomocí organizátora Andrého 
pronikl drobný Mika, nebo mrakodrapu a několika aut. Všichni teroristé až na dva se sejdou 
podle dohody v evakuovaném obchodním domě v centru, aby tu přečkali noc. Zahynul jeden 
z nich, Fred, jehož zastřelil kolega z ochranky mrakodrapu. V obchodním domě je členem 
skupiny zdejší hlídač Omar, který vypnul kamerový systém a postřílel kolegy z ochranky (což 
ostatní netuší). Kromě Freda schází i další organizátor Greg, který zastřelil nějakého muže a 
pak na ulici i sám sebe. Mezi teroristy jsou milenci z lepších rodin David a Sára, dále 
nezaměstnaný Yacine a sourozenci Sabrina a Samir. Mladí lidé se z nudy převlékají do 
různých šatů z obchodních sektorů, pouští si hudbu a v televizi sledují, co se děje venku. 
David si vyjde před budovu zakouřit a pozve dovnitř bezdomovce Jeana-Claudea, který si 
přivede družku. David také později zjistí, že policie ví o jejich úkrytu. Jenže už nemohou 
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zmizet. Komando vnikne dovnitř a všechny postřílí bez ohledu na to, že se někteří vzdávají... 
– Název filmu pochází ze zoologického termínu pro noční vidění zvířat a v přeneseném 
smyslu označuje také noční můry. Tvůrce, který je také autorem ilustrativní elektronické 
hudby, přiznává rovněž inspiraci titulem alba Nicka Cavea, jehož údajně požádal, aby směl 
použít stejný název. –tbk- 
 
BERTRAND BONELLO (nar. 11.9.1968, Nice, Alpes-Maritimes) vystudoval klasickou hudbu a 
několik let se živil jako pianista, bubeník a kapelník v doprovodných skupinách různých 
francouzských, kanadských i amerických zpěvaček a interpretů (Françoise Hardyová, Carole 
Laureová, Elliot Murphy, Gérald De Palmas aj.). V roce 1998 se podílel na založení skupiny 
Laurie Markovitch. Před hudební kariérou posléze preferoval filmařské ambice. Střídavě 
natáčí hrané a dokumentární filmy různých metráží. Jeho druhý celovečerní film Pornograf 
získal Cenu FIPRESCI v rámci Mezinárodního týdne kritiků na MFF v Cannes, kde byly jeho 
další snímky Tiresia, Nevěstinec a Saint Laurent zařazeny do hlavní soutěže. Ve všech jeho 
hraných filmech se pravidelně opakují témata lidské sexuality nebo života v izolovaném 
prostředí. Byl hostem MFF v Karlových Varech 1999 s filmem Něco organického a Festivalu 
francouzského filmu v Praze 2011. Vyučuje na pařížské filmové škole La Fémis. – 
Filmografie: (scénář nebo podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. Juliette + 2 
(1993), dok. f. Le chemin du Calvaire et les chapelles de Vence (1994, Kalvárie a kostely ve 
Vence), kr. f. o radikálním kroku slavné rockové zpěvačky, která nenadále opustí Paříž a 
svou kariéru, aby v Montrealu hledala štěstí jako řidička školního autobusu, Le bus d’Alice 
(1995, Alicin autobus), střm. dok., evokující duchovní svět Piera Paola Pasoliniho, Qui je 
suis (1996, Kdo jsem; + hudba, prod., účinkující), komorní drama tragické lásky mezi 
třicetiletým řeckým emigrantem a jeho francouzskou ženou, odehrávající se v současném 
Montrealu, Quelque chose d’organique (1998, Něco organického; + spol. hudba), kr. 
tragikomedie o dvou bratrech s protikladnými názory na vedení kadeřnictví The 
Adventures of James and David (1999, Jamesova a Davidova dobrodružství; + spol. hudba), 
drama o vysloužilém pornorežisérovi, který kromě profesních problémů řeší komplikovaný 
vztah se synem, Le pornographe (2001, Pornograf; spol. hudba) s Jeanem-Pierrem 
Léaudem, drama o brazilském transsexuálovi, žijícím s bratrem ilegálně na předměstí 
Paříže, Tiresia (2003), Les petits fils (2004, Vnuci; r. Ilan Duran Cohen; hudba), kr. f. 
inspirovaný osudem americké modelky, fotografky a filmařky Cindy Shermanové Cindy: 
The Doll Is Mine (2005, Cindy: Panenka je moje), střm. hudební f. My New Picture (2006, 
Můj nový film; + hudba, prod.), drama čtyřicetiletého filmaře, hledajícího východisko ze 
životní krize mezi stoupenci izolované sekty, De la guerre (2008, O válce; + hudba, spol. 
prod.) s Mathieuem Amalricem, kr. romantická komedie, jejíž čtyři mladé hrdinky sní v 
jednom bytě o ideálním mladíkovi, Where the Boys Are (2009, Kde jsou chlapci), 
autentický obraz života v luxusním pařížském bordelu na přelomu 19. a 20. století 
Nevěstinec (2010, L’apollonide - souvenirs de la maison close; + hudba, spol. prod.), dok. 
medailón německé herečky a zpěvačky Ingrid Caven, musique et voix (2012, Ingrid 
Cavenová, hudba a hlas; + prod.), kr. f. Die Frau (2012, Žena; r. Régina Deminaová; spol. 
hudba), životopisný portrét legendárního módního návrháře, zachycující jeho osudy v 
letech 1967-76, Saint Laurent (2014, Saint Laurent; + hudba) s Gaspardem Ullielem v titulní 
roli, dok. f. Parole de kamikaze (2015, Slovo pilota kamikaze; r. Masa Sawada; spolupráce), 
thriller o skupince mladých teroristů, ukrývajících se po sérii atentátů v pařížském 
obchodním domě, Nocturama (2016, Nocturama; + hudba, spol. prod.), kr. baletní f. Sarah 
Winchester, opéra fantôme (2016, Sarah Winchesterová, fantom opery; + hudba, prod.); 
(herec) kr. f. Lapin intégral (2003, Kompletní králík; r. Cécilia Rouaudová), Le pont des arts 
(2004, Most umění; r. Eugène Green), On ne devrait pas exister (2006, Člověk by neměl 
existovat; r. Hervé P. Gustave), Main dans la main (2012, Ruku v ruce; r. Valérie 
Donzelliová), Le dos rouge (2014, Záda s rudým znamením; r. Antoine Barraud; + hudba).
 -fik- 
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Noční směna 
barevný, interaktivní, kriminální, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 70-90 min. 
 
Původní název: The Late Shift. Země původu: Švýcarsko, Velká Británie. Výrobce: &Söhne, 
CtrlMovie, SRG SSR (spolupráce), SRF (spolupráce), Prohelvetia (spolupráce), Swiss Games 
(spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.4.2017. Mluveno: anglicky, čínsky (titulky). 
– Rozhodnutí je na vás. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. Lokace: Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Tobias Weber. Scénář: Tobias Weber, Michael Robert Johnson. Kamera: Alfie 
Biddle. Architekt: Charlotte Pearson /ž/. Návrhy kostýmů: Giulia Scrimieri /ž/. Masky: 
Grainne McCoy /ž/ (návrhy masek a účesů). Střih: Jann Anderegg /ž/. Zvuk: Tom Harburt. 
Producent: Baptiste Planche, Kurban Kassam. Hudba: Cyril Boehler. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Dominic Kinnaird.  
 
Hrají: Joe Sowerbutts (Matt), Haruka Abe /ž/ (May-ling), Richard Durden (Samuel Parr), Lily 
Travers /ž/ (Élodie), Joel Basman (Sébastien), Sol Heras (Jeff), Tom Phillips (Simon), Jonny 
Sachon (Lee), Daryl Kwan (otec Tchoi), Junix Inocian (pan Woe), Tai Yin Chan (Tchoi jr.). 
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Akční kriminální thriller Tobiase Webera Noční směna je podle distribučních materiálů 
prvním digitálním interaktivním snímkem, při jehož promítání diváci prostřednictvím aplikace 
ve smartphonech nebo tabletech rozhodují o průběhu děje. Jedná se vlastně o zdokonalený 
princip československého Kinoautomatu z roku 1967, využitý později i v televizi (Rozpaky 
kuchaře Svatopluka) a samozřejmě u videoher. V základním příběhu je protagonista 
vyprávění, student Matt, který si přivydělává jako noční hlídač v podzemních garážích, 
zatažen do loupeže vzácného artefaktu v londýnské aukční síni. Ocitá se na útěku před 
nebezpečnými zločinci, čínskou mafií i policií. Spolu s dívkou May-ling postupně odhaluje 
spletité pozadí zločinu. – Při projekci existuje sto osmdesát rozhodovacích bodů a sedm 
různých konců (včetně smrti hlavního hrdiny). Znamená to, že při opakovaném zhlédnutí 
filmu lze vidět úplně jiný příběh než předtím. Problémem zůstává především roztříštění 
charakteru hlavní postavy, která se – navzdory tomu, že jde o studenta matematiky s pevnou 
představou o světě - chová vinou základního konceptu zcela chaoticky. Tvůrci si místy 
usnadnili práci tím, že příběh se (navzdory různému rozhodování diváků) opakovaně vrací do 
určitého schématu (možností samozřejmě ani nemůže být tolik, kolik by nabízely různé 
příběhové variace). Navíc projekci zatím komplikují drobné technologické nedokonalosti. 
Důsledkem variability děje je též různá délka projekce v rozmezí 70 až 90 minut. 
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Noční život 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Nočno življenje. Země původu: Slovinsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina. 
Výrobce: Vertigo, Sisters and Brother Milevski (koprodukce), SCCA (koprodukce), pro.ba 
(koprodukce), Slovenski filmski center (podpora), Agencija za film na Republika Makedonija 
(podpora), Fondacija za kinematografiju Sarajevo (podpora), Program Media EU (podpora), 
FS Viba film (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 20.10.2017. Mluveno: slovinsky 
(titulky). – Strach z médií. Větší než strach o život. 
 
Distribuce: Balkanfilm. Lokace: Slovinsko: Lublaň. 
 
AUTOŘI: Režie: Damjan Kozole. Pomocná režie: Urša Menart /ž/. Scénář: Damjan Kozole, 
Ognjen Sviličić, Urša Menart /ž/ (spolupráce na scénáři). Kamera: Miladin Čolaković. 
Architekt: Dušan Milavec, Neza Zinajić /ž/. Návrhy kostýmů: Zora Stančič /ž/. Masky: Mojca 
Gorogranc Petrushevska /ž/. Střih: Jurij Moškon, Ivo Trajkov. Zvuk: Igor Čamo, Julij Zornik, 
Gašper Loborec. Producent: Danijel Hočevar. Koproducent: Labina Mitevska /ž/, Amra Bakšić 
Čamo /ž/, Adis Djapo. Vizuální efekty: Aleksandar Višemirski (supervize), 3XFX, Skopje. 
Hudba: Kostov, Silence.  
 
Hrají: Pia Zemljič /ž/ (Lea Potokarová), Jernej Šugman (Milan Potokar), Marko Mandić (Bojan 
Kenda), Peter Musevski (Rozman), Petre Arsovski (dr. Nikolovski), Jana Zupančič /ž/ (Tanja), 
Dejan Spasić (dr. Tomić), Mojca Partljić /ž/, Matija Vastl (dr. Dolenc), Andrej Murenc 
(policista), Blaž Šef (policista), Emil Kozole (Jure), Benjamin Krnetić (cyklista), Elias Rudolf 
(cyklista), Lena Hribar /ž/ (cyklistka), Gregor Andalšek (mopedista).  
 
České titulky: Petr Matoušek, Kristýna Dufková (úprava). 
 
Ceny: MFF Karlovy Vary 2016: Cena za režii (Damjan Kozole). Slovinský filmový festival, 
cena Vesna: nejlepší režie (Damjan Kozole), nejlepší herečka (Pia Zemljićová), nejlepší herec 
ve vedlejší roli (Petre Arsovski, Matija Vastl, Dejan Spasić), nejlepší výprava (Dušan Milavec, 
Neza Zinajićová). 
 
Slovinský režisér Damjan Kozole se pro psychologické drama Noční život inspiroval tzv. 
Aférou bulmastif, jež po řadu měsíců zaměstnávala slovinská média a jež dodnes nebyla 
objasněna. V únoru 2010 bylo nalezeno nahé tělo známého lékaře Barančiče, roztrhané 
třemi jeho bulmastify. Podle obecně rozšířené verze šlo o důsledek sodomie se psy, 
provozované údajně ve vyšších kruzích. – Známý advokát Milan Potokar vyhraje soudní při. 
Odcizená manželka Lea mu vyčte, že zachránil gaunera. Muž večer odjede vozem. Trojice 
cyklistů jej později najde ležet nahého (jen přikrytého kusem látky) na ulici a těžce 
pokousaného. Zavolá sanitku. K zachráncům se připojí mopedista, který vše fotí na mobil. 
Policie informuje Leu a ta dorazí do nemocnice. Manželův stav je kritický a připravuje se 
náročná operace. Žena nepozorovaně sebere v igelitu zabalený důkazní předmět, dildo 
(umělý penis), jehož se později zbaví. Musí pak na policii k vyšetřovateli, který jí klade 
nepříjemné otázky. Nešťastná manželka přivolá na pomoc Milanova kolegu Bojana, jenž má 
obavy ze zveřejnění případu. Lea se pak pokusí uplatit doktora ze záchranky Tomiće, ale ten 
ji odmítne – vše je již v hlášení. Žena stráví téměř celou noc v nemocnici. Ví, že pokud se 
objeví něco v médiích, bude to znamenat nejen pro Milana konec dosavadního života. Ráno 
ji operatér dr. Nikolovski uklidní, že manželův stav je stabilizovaný. Za nemocnici slíbí, že se 
nic nedostane ven. Lea obdrží textovou zprávu od syna z Anglie, že udělal zkoušku. Odjíždí z 
nemocnice taxíkem domů... – Snímek je uváděn v distribuci současně se starším Kozoleovým 
filmem Navždy (který se také odehrává během jedné noci). Podle doporučení distributora by 
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kina měla hrát oba tituly v jednom programu. – Na filmu se jako střihač podílel i český filmař 
Ivo Trajkov.  -tbk- 
 
DAMJAN KOZOLE (nar. 1964, Brežice, Slovinsko) vyrůstal v Kršku, kam situoval i příběh 
snímku Náhradní díly, jímž na sebe poprvé upozornil v mezinárodním kontextu. Žije a 
pracuje v Lublani, kde už jako dvaadvacetiletý natočil svůj první hraný snímek Osudový 
telefon, považovaný za první nezávislý film v bývalé Jugoslávii. Většina jeho děl byla 
uvedena na mnoha mezinárodních festivalech (mj. Berlín, Locarno, Karlovy Vary, 
Chotěbuz, Montpellier, Sarajevo). Z významných ocenění připomínáme Cenu za režii filmu 
Noční život na MFF v Karlových Varech 2016 nebo výroční domácí ceny Vesna za nejlepší 
film (Porno film, Náhradní díly), za režii (Náhradní díly, Noční život) a za dokument (Dlouhé 
prázdniny, Hranice). V současnosti patří k nejvýznamnějším slovinským filmařům a 
participuje na činnosti produkční společnosti Vertigo. Jeho manželkou je výtvarnice Zora 
Stančičová, která se podílela jako návrhářka kostýmů na třech jeho filmech. – Filmografie: 
(režie, scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) Hudodelci (1987, Zločinci; r. 
Franci Slak; herec), Usodni telefon (1987, Osudový telefon), road movie Remington (1988), 
kr. dok. Enfant terrible (1991), kr. f. Zdravljica (1992, Přípitek), Vse je pod kontrolo (1992, 
Vše je pod kontrolou; r. Metod Pevec; spol. sc.), dok. Rojevanje Leara (1993, Zrození 
Leara), kr. dok. Neme podobe slovenskega filma (1995, Němé podoby slovinského filmu), 
kr. f. Premor ob glasbi (1996, Hudební přestávka), psychologický snímek Stereotip (1997, 
Stereotyp), komedie Porno film (2000), drama Náhradní díly (2003, Rezervni deli), segment 
Europa z dok. f. Visions of Europe (2004, Vize Evropy), psychologický snímek Delo osvobaja 
(2004, Arbeit macht frei), střm. dok. Poštar (2007, Pošťák), komorní drama Navždy (2008, 
Za vedno), psychologický snímek Slovenka (2009, Slovinka), střm. životopisný dok. Bogdan 
Grom (2009), další střm. životopisný dok., tentokrát o manželce Zoře Stančičové, Dve ali tri 
stvari, ki jih vem o njej (2009, Dvě nebo tři věci, které o ní vím), kr. f. Hiša D (2011), střm. 
životopisný dok. To nisem jaz (2011, To nejsem já), dok. Dolge počitnice (2012, Dlouhé 
prázdniny), životopisný dok. Projekt rak (2013, Projekt rakovina), psychologické drama 
jedné noci Noční život (2016, Nočno življenje), kr. dok. Meje (2016, Hranice). -tbk- 
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O těle a duši 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
116 min. 
 
Původní název: Testről és lélekről, On Body and Soul (anglický název). Země původu: 
Maďarsko. Výrobce: Inforg – M&M KFT. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 21.9.2017. 
Mluveno: maďarsky (titulky). – Dva lidé, jeden sen. 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Maďarsko: Budapešť. 
 
AUTOŘI: Režie: Ildikó Enyedi /ž/. Scénář: Ildikó Enyedi /ž/. Kamera: Máté Herbai. Architekt: 
Imola Láng /ž/. Návrhy kostýmů: Judit Sinkovics /ž/. Masky: Orsolya Petrilla /ž/. Střih: Károly 
Szalai. Zvuk: János Kőporosy, Péter Lukács (design zvuku). Výkonná produkce: András Muhl. 
Producent: Monika Mécs /ž/, András Muhl, Ernő Mesterházy. Vizuální efekty: Béla Klingl 
(supervize). Zvláštní efekty: Balázs Novák (supervize). Hudba: Ádám Balázs. Použitá hudba: 
Laura Marling /ž/ (písně), různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Zoltán Gulyás Kiss. 
Trenér zvířat: Zoltan Horkai (jeleni).  
 
Hrají: Alexandra Borbély /ž/ (Mária), Géza Morcsányi (Endre), Réka Tenki /ž/ (psycholožka 
Klára), Zoltán Schneider (Jenő), Ervin Nagy (Sándor), Itala Békés /ž/ (uklízečka Zsóka), Éva 
Bata /ž/ (Jenőova žena), Pál Mácsai (detektiv), Zsuzsa Járó /ž/ (Zsuzsa), Nóra Rainer-
Micsinyei /ž/ (Sári).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Berlíně 2017: Hlavní cena Zlatý medvěd, Cena FIPRESCI, Cena ekumenické 
poroty. Camerimage 2017, Bydhošť: Zlatá žába (Maté Herbai). Evropské filmové ceny 2017: 
Evropská herečka roku (Alexandra Borbélyová). Ceny slovenské filmové kritiky 2018: Cena 
za nejlepší zahraniční film uvedený ve slovenských kinech v roce 2017; Cena slovenských 
filmových novinářů za distribuci tohoto filmu (Film Europe Media Company). - Oscar: 
(nominace) nejlepší cizojazyčný film. 
 
Z tvorby oceňované maďarské režisérky Ildikó Enyediové jsme viděli pouze poetický 
historický snímek Mé XX. století (1988, Az én XX. századom). Nyní přichází do kin její 
psychologické milostné drama dvou osamělých lidí O těle a duši (natočené až po osmnácti 
letech od jejího posledního filmu). V jednoduchém příběhu sbližování neschází fantaskní 
prvek. Důležitou roli hraje i prostředí, v němž se odvíjí, tedy budapešťská jatka; vzhledem k 
tomu se ve snímku objevují i záběry porážky a zpracování hovězího masa. Protipólem jsou 
snové scény s jelenem a laní v zimním lese. – Na jednu ruku chromý ekonomický ředitel jatek 
Endre si všimne nové plaché inspektorky kvality Márii. Netuší, že mladá žena, která žije 
osaměle v moderním bytě, je autistka. On sám je osamělý právě tak, i když má za sebou 
bouřlivé období, kdy se miloval s různými ženami. – Na jatkách dojde ke krádeži 
připouštěcích prášků, kterou řeší policie. Podezřelý je nový chlapácký a drzý zaměstnanec 
Sándor. Později vyjde najevo, že zlodějem byl personalista a Endreho přítel Jenő, žárlící na 
manželku. – Endre se postupně sbližuje s Máriou, kterou zaměstnanci nemají rádi. Při 
psychotestech, doporučených policií, zjistí mladá vyzývavá psycholožka, že Endre a Mária 
mají totožné sny, v nichž on je jelen a ona laň. Domnívá se, že jde o žert namířený proti ní. 
Dvojice však pochopí, že se jedná o skutečnost, což ji ještě více sblíží. Po nevydařené 
společné večeři Mária souhlasí, že u muže přespí, ovšem bez sexu. Když se jí Endre dotkne, 
odejde, ačkoliv ho miluje. Její psychoterapeut z dětství jí doporučí, aby se trénovala v 
sebedotýkání a pouštěla si k tomu hudbu. Endre se mezitím vyspí s jednou ze svých bývalých 
milenek. Odmítne Máriu, která mu řekne, že by u něj mohla přespat. Nešťastná žena si doma 
podřeže ve vaně ruku. Když jí však Endre zavolá, vydá se za ním a pomilují se. Ráno u snídaně 



218 
 

oba konstatují, že se jim nic nezdálo... – České distribuční premiéry v pražském kině Lucerna 
21. září 2017 se zúčastnila představitelka hlavní ženské role Alexandra Borbélyová. -tbk- 
 
ILDIKÓ ENYEDIOVÁ (nar. 15.11.1955, Budapešť) je dcerou význámého maďarského 
geografa, ekonoma a univerzitního profesora Györgye Enyediho (1930-2012). Studovala na 
budapešťské Ekonomické univerzitě Karla Marxe (1975-78) a poté filmovou režii ve třídě 
Zoltána Fábriho na budapešťské Vysoké škole dramatických umění (1979-84). Kariéru 
zahájila jako konceptuální umělkyně v rámci umělecké skupiny Indigo. V roce 1979 
nastoupila do Studia Bély Balázse, kde začínala krátkými hranými filmy. V celovečerní 
tvorbě úspěšně debutovala snímkem Mé XX. století, oceněným Zlatou kamerou za debut 
na MFF v Cannes 1989. Z dalších ocenění přípomínáme Cenu za režii na Maďarském 
filmovém týdnu (Šimon kouzelník) a dále hlavní cenu Zlatého medvěda, Cenu FIPRESCI a 
Cenu ekumenické poroty na MFF v Berlíně 2017 (O těle a duši). Podílela se též na 
maďarské verzi známého seriálu Terápia (2012-2014, Terapie). Působí jako pedagožka na 
Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti. Byla oficiálním hostem LFŠ v 
Uherském Hradišti 1999. Je členkou evropské i americké filmové akademie a v roce 2017 
byla v hlavní porotě na MFF v Benátkách. Jejím manželem je od roku 1989 germanista 
Wilhelm Droste (nar. 1953), s nímž má dvě děti. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na 
něm, není-li uvedeno jinak) experimentální kr. dok. Flirt (1981; + účinkující), kr. hrané filmy 
Rózsalovag (1981, Růžový kavalír), Új könyvek (1982, Nové knihy), A nézö (1985, Divák) a 
Invázio (1985, Invaze), střm. f. Vakond (1986, Krtek), poetický snímek o odloučených 
sestrách dvojčatech, které se po letech setkají za zvláštních okolností, Mé XX. století (1988, 
Az én XX. századom), střm. f. Téli hadjárat (1991, Zimní válka), fantastický příběh o tom, 
jak dítě vnímá svět dospělých, Bűvős vadász (1994, Čarostřelec - TV), romantické drama o 
lásce horníka a učitelky ze školky Tamás és Juli (1997, Tamás a Juli), příběh maďarského 
senzibila, který má v Paříži pomoci tamní policii vyřešit vraždu, Simon mágus (1999, Šimon 
kouzelník; + spol. prod. - TV), účast na kolektivním dokumentu Európából Európába (2004, 
Z Evropy do Evropy), kr. f. Első szerelem (2008, První láska), psychologické milostné drama 
dvou osamělých lidí, odehrávající se v prostředí jatek, O těle a duši (2017, Testről és 
lélekről). -tbk- 
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Obávaný 
barevný, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 5.1, 
dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Le redoutable. Země původu: Francie. Výrobce: Les Compagnons du 
Cinéma, La Classe Américaine (koprodukce), France 3 Cinéma (koprodukce), StudioCanal. 
Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 14.12.2017. Mluveno: francouzsky, italsky, anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Paříž; Vaucluse - Avignon, Châteauneuf-du-Pape; 
Bormas-les-Mimosas; Var - Hyères. Itálie: Řím. 
 
AUTOŘI: Režie: Michel Hazanavicius. Předloha: Anne Wiazemsky /ž/ (kniha Un an après, 
2015, česky Rok poté). Scénář: Michel Hazanavicius. Kamera: Guillaume Schiffman. 
Architekt: Christian Marti. Návrhy kostýmů: Sabrina Riccardi /ž/. Masky: Mathilde Josset /ž/, 
Margo Blache (účesy). Střih: Anne-Sophie Bion /ž/, Camille Delprat /ž/ (dodatečný střih). 
Zvuk: Jean Minondo. Výkonná produkce: Daniel Delume. Producent: Michel Hazanavicius, 
Florence Gastaud, /ž/, Riad Sattouf. Vizuální efekty: Philippe Falap Aubry (supervize). 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Louis Garrel (Jean-Luc Godard), Stacy Martin /ž/ (Anne Wiazemská), Bérénice Bejo /ž/ 
(Michèle Rosierová), Micha Lescot (Jean-Pierre Bamberger, zvaný Bambam), Grégory 
Gadebois (Cournot), Félix Kysil (Jean-Pierre Gorin), Arthur Orcier (Jean-Henri Roger, zvaný 
Jean-Jock), Guido Caprino (Bernardo Bertolucci), Quentin Dolmaire (Paul), Marc Fraize (Emil), 
Emmanuele Aita (Marco Ferreri), Philippe Girard (Jean Vilar), Jean-Pierre Mocky, Romain 
Goupil, Michel Subor.  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Režisér a scenárista Michel Hazanavicius natočil svůj sedmý celovečerní snímek Obávaný 
podle autobiografického románu Rok poté Godardovy druhé manželky Anne Wiazemské 
(1947-2017), v němž kdysi známá herečka (a vnučka spisovatele Françoise Mauriaca) 
popisuje milostný vztah s uznávaným filmařem a provokatérem, který se v té době naplno 
věnoval politickým událostem roku 1968. - Při natáčení snímku o skupině francouzských 
maoistů, Číňanka (1967, La Chinoise), se Jean-Luc zamiluje do mladičké herečky Anne 
Wiazemské a ožení se s ní. Když ve Francii vypuknou nepokoje, zúčastní se oba demonstrací. 
Sebestředný Godard, nespokojený s rozporuplným přijetím Číňanky, se radikalizuje 
způsobem, který je pro většinu jeho obdivovatelů a známých včetně filmařky a módní 
návrhářky Michèle Rosierové, s níž se úzce přátelí (a která se stane důvěrnicí Anne), 
nepřijatelný, nepochopitelný a nepochopený. Vyprávění se odvíjí v několika kapitolách z 
pohledu obou manželů. Na pozadí bouřlivého roku 1968 se tak odehrává intimní příběh dvou 
lidí, kteří se milovali a postupně se odcizili. Hlavní podíl na tom měl Godardův „politický“ 
přerod, jeho zřeknutí se předchozích filmů (ty označil za sračky), podíl na likvidaci ročníku 
festivalu v Cannes, založení skupiny Dziga Vertov a jeho žárlivost včetně neúspěšného 
pokusu o sebevraždu poté, co se manželé po delší době shledali (on natáčel v tehdejším 
Československu snímek Pravda, ona v Itálii s Marcem Ferrerim titul Sémě člověka). Jeho 
pokus zabít se znamenal pro Anne neodpustitelné násilí na ní… Manželé se rozešli při 
realizaci maoistického westernu Le vent d’est (1970, Východní vítr) skupiny Dziga Vertov 
(rozvedli se však až v roce 1979). – Hazanaviciův snímek dostal název podle jména 
francouzské ponorky Redoutable (Obávaný), o které dvojice slyšela reportáž v rádiu, z níž 
Godard často citoval větu: „Takový je život na palubě ponorky Redoutable.“ Byl uveden v 
předpremiéře v Praze na 20. festivalu francouzského filmu. Anne Wiazemská zemřela krátce 
předtím, 5. října 2017 na rakovinu prsu. –kat- 
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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 školy 
(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.), Obávaný (2017, Le redoutable; + 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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Odysea 
barevný, životopisný, dobrodružný, psychologický, přístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 122 min. 
 
Původní název: L’odyssée. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Pan-Européenne, Curiosa 
Films, Moana Films, Wild Bunch, TF1 Films Production, Casa Production, Versus Production, 
Voo, BE TV, Canal Plus (účast), OCS (účast), TF1 (účast), Programme Media EU (podpora), Tax 
Shelter du Gouvernement Fédéral Belge (podpora), Inver Invest (podpora), La Wallonie 
(podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 12.1.2017. Mluveno: francouzsky, anglicky 
(titulky). – Skutečný příběh rodiny podmořských dobrodruhů. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Biscarosse (Landes). Chorvatsko. Jihoafrická 
republika: Kapské Město, Johannesburg. Antarktida. Argentina: Ohňová země. Brazílie: São 
Paulo. Bahamy. 
 
AUTOŘI: Režie: Jérôme Salle. Pomocná režie: Christophe Cheysson (režie podmořských 
sekvencí). Předloha: Jean-Michel Cousteau (kniha Mon père le commandant, 2004, Můj otec 
velitel), Albert Falco, Yves Paccalet (kniha Capitaine de la Calypso, 1990, Kapitán lodi 
Calypso). Scénář: Jérôme Salle, Laurent Turner. Kamera: Matias Boucard. Architekt: Laurent 
Ott. Návrhy kostýmů: Carine Sarfatiová. Masky: Rick Findlater (+ účesy). Střih: Stan Collet. 
Zvuk: Marc Engels, Frédéric Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier. Výkonná produkce: 
Christine De Jekelová. Producent: Natalie Gastaldo-Godeauová, Philippe Godeau, Olivier 
Delbosc, Marc Missonnier. Koproducent: Jean-Henri Bronckart, Olivier Bronckart, Philippe 
Logie. Vizuální efekty: Marc Jouveneau (supervize), Mikros Image. Zvláštní efekty: Kevin 
Bitters (supervize). Hudba: Alexandre Desplat. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební režie: Matthieu Sibony (hudební supervize).  
 
Hrají: Lambert Wilson (Jacques-Yves Cousteau), Pierre Niney (Philippe Cousteau), Audrey 
Tautouová (Simone Cousteauová), Laurent Lucas (Philippe Tailliez), Benjamin Lavernhe 
(Jean-Michel Cousteau), Vincent Heneine (Albert Bébert Falco), Thibault de Montalembert 
(Etiénne Deshaies), Roger van Hool (Daniel Cousteau), Chloé Hirschmanová (Jan), Adam Neill 
(David Wolper), Olivier Galfione (Frédéric Dumas), Martin Loizillon (Henri Plé), Ulysse Stein 
(malý Philippe Cousteau), Rafaël de Ferran (malý Jean-Michel Cousteau), Chloé Williamsová 
(dr. Eugénie Clarková).  
 
České titulky: Jana Trubková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: nejlepší zvuk (Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier),  
 
Ve snímku Odysea sleduje režisér Jérôme Salle osudy známého oceánografa a filmaře 
Jacquesa-Yvesa Cousteaua (1910-1997) a jeho první rodiny, manželky Simone Cousteauové 
(1919-1990) a synů Jeana-Michela Cousteaua (nar. 1938) a Philippea Cousteaua (1940-1979). 
Vychází přitom z pečlivého studia dostupných materiálů, z rozhovorů s pamětníky a také z 
knih Jeana-Michela Cousteaua a potápěče Alberta Falca. V prologu havaruje Philippe se svým 
letadlem. Vlastní děj začíná v okamžiku, kdy se mladá rodina stěhuje do vily na pobřeží 
Středozemního moře, kde se společně potápějí. Cousteau je tehdy námořním kapitánem a 
spoluvynálezcem akvalungu. Spolu s přáteli Philippem Tailliezem a Frédéricem Dumasem má 
už za sebou první potápěčské dokumenty. - Jacques opustí námořnictvo a se Simone zakoupí 
loď Calypso, jež se stane jejich novým domovem. Začínají na ní s výzkumy ve světových 
oceánech a mořích. Peníze Jacques získá díky spolupráci s ropnou společností. Cousteauovy 
aktivity se postupně rozrůstají, ale musí stále čelit finančním problémům. Získá sponzora v 
americké televizní společnosti, pro niž se zaváže natočit dvanáct snímků. Jeho a Malleův 
dokument Svět ticha vyhraje v roce 1956 Zlatou palmu v Cannes. K otci se přidá Philippe, 
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který mu odpustí, že jej s bratrem poslal do internátu. Simone, žijící prakticky na Calypso s 
posádkou, žárlí na manžela, který má milostné avantýry. Philippe se po hádce s otcem, jemuž 
vyčte sobectví, osamostatní a začne vyvíjet ekologické aktivity. Ožení se s půvabnou 
americkou modelkou Jan. Kvůli hrozícímu bankrotu vymůže Jacques další peníze od 
Američanů a navzdory velkému nebezpečí vyrazí s Calypso k Antarktidě. Přemluví Philippea, 
aby se k němu znovu připojil. Pluje s nimi i Jean-Michel, který se původně živil jako architekt. 
– V Antarktidě Cousteau pochopí, že Philippe má pravdu, a začne propagovat ekologický 
přístup k Zemi. Založí s ním Cousteauovu společnost a díky přednáškám a lidem získají více 
peněz než dříve od sponzorů. Philippe však v roce 1979 zahyne při kolizi svého letadla na 
vodní hladině (viz začátek). Jan, která má s manželem dcerku a čeká syna, i Jacques se 
dozvědí smutnou zprávu od Jeana-Michela. Simone na Calypso je z tragédie zdrcená. 
Cousteau nicméně s podporou staršího syna pokračuje ve své činnosti... – Snímek se opírá o 
zajímavé téma, o kvalitní herecké výkony a také o nádherné přírodní a podmořské záběry, 
nepochybně hodné „cousteauovské“ tradice.  -tbk- 
 
JÉRÔME SALLE (nar. 11.5.1967, Paříž) začínal jako fotožurnalista, módní fotograf a výtvarný 
redaktor různých publikací. Svou filmovou dráhu, ovlivněnou zejména tvorbou Jeana-
Pierra Melvillea, zahájil spoluprací na několika scénářích a vlastním krátkým filmem Den 
milosti. V celovečerní tvorbě se představil snímkem Hledejte Anthonyho, nominovaným na 
Césara za nejlepší debut. Prosadil se komerčně úspěšnou adaptací komiksu Jeana Van 
Hammea Largo Winch, kterou ve Francii vidělo více než 1 800 000 diváků a na kterou 
navázal pokračováním Largo Winch II. V mezinárodním měřítku na sebe upozornil titulem 
Zulu, jenž byl uveden při slavnostním zakončení MFF v Cannes 2013. Zatimním vrcholem 
jeho díla je nákladný životopisný snímek Odysea. Často spolupracuje se skladatelem 
Alexanderem Desplatem. – Filmografie: (režie a scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno 
jinak) kr. epizoda, situovaná na bitevní pole roku 1914, Le jour de grâce (2000, Den 
milosti), romantický thriller o pronásledovaném nešťastníkovi, považovaném za zločince, 
Anthony Zimmer (2005, Hledejte Anthonyho – V) s Yvanem Attalem a Sophií 
Marceauovou, podle nějž vznikl remake Cizinec (2010, The Tourist; r. Florian Henckel von 
Donnersmarck), komiksový dobrodružný thriller o dědici velké firmy, který se ocitne ve 
velkých potížích, Largo Winch (2008 – V) s Tomerem Sisleym a Kristine Scott Thomasovou a 
jeho pokračování Largo Winch II (2011 - TV) opět se Sisleym a se Sharon Stoneovou, 
kriminální thriller, v němž dva jihoafričtí kriminalisté vyšetřují vraždu mladé ženy, Zulu 
(2013 - TV) s Orlandem Bloomem a Forestem Whitakerem, životopisný snímek o slavném 
oceánografovi Jacquesu-Yvesu Cousteauovi a jeho rodině Odysea (2016, L’odyssée; + spol. 
prod.) s Lambertem Wilsonem a Audrey Tautouovou; (podíl na scénáři) L’homme idéal 
(1997, Ideální muž; r. Xavier Gélin), Bob le magnifique (TV-1998, Skvělý Bob; r. Marc 
Angelo), Trouble (2005, Jedna krev; r. Harry Cleven - V). -tbk- 
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Ochránci 
barevný, akční, dobrodružný, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, délka – 
85 min. 
 
Původní název: Zaščitniki. Země původu: Rusko. Výrobce: Renovatio, Argunov Studio, 
Kinokompanija Bolšoje kino, BKF (podpora), Fond kino (podpora). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 20.4.2017. Mluveno: rusky (titulky), anglicky (titulky). – Squad of Soviet 
Superheroes. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures.  
 
AUTOŘI: Režie: Sarik Andreasjan. Pomocná režie: Alexej Smoljar (II. režie). Námět: Sarik 
Andreasjan, Gevond Andreasjan.  Scénář: Andrej Gavrilov. Kamera: Maxim Osadčij. 
Architekt: David Dadunašvili. Návrhy kostýmů: Gulnara Šachmilova /ž/. Masky: Anna 
Golubenko /ž/. Střih: Georgij Isaakjan. Zvuk: Alexej Sinicyn, Dmitrij Kliminov. Výkonná 
produkce: Max Olejnikov, Semjon Ščerbovič-Večer, Daniil Šapovalov, Leonid Levi. 
Producenti: Vladimir Poljakov, Alexej Rjazancev, Sarik Andreasjan, Gevond Andreasjan, 
Nikita Argunov (kreativní producent). Vizuální efekty: Alexej Andrejev (supervize), Argunov 
Studio. Hudba: Georgij Žerjakov, Artašec Andreasjan. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Oleg Poddubnyj. 
 
Hrají: Anton Pampušnyj (Arsus), Sanžar Madi (Khan), Alina Lanina /ž/ (Xenija), Sebastien 
Sisak Grigorjan (Ler), Stanislav Širin (August Kuratov), Valerija Škirando /ž/ (Elena 
Larinovová), Vjačeslav Razbegajev (Nikolaj Dolgov), Nikolaj Šestak (Fedor). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Ruskou odpověď na hollywoodské superhrdinské filmy typu Avengers (2012, The Avengers, r. 
Joss Whedon) natočil režisér arménského původu Sarik Andreasjan, v jehož filmografii dosud 
převažovaly komedie. Film s rozpočtem okolo 330 milionů rublů se však nesetkal s velkým 
diváckým ani kritickým ohlasem. – Během studené války je založena tajná organizace Patriot, 
tvořená superhrdiny z různých sovětských republik, kteří mají zemi ochránit před 
nadpřirozenými hrozbami. Po letech nečinnosti jsou čtyři z nich, Ler z Arménie, Khan z 
Kazachstánu, Arsus ze Sibiře a Xenija z Ruska, znovu povoláni do akce, aby pod velením 
majorky Eleny Larinovové coby Ochránci vypátrali a zlikvidovali profesora Kuratova, který se 
dříve podílel na projektu Patriot, ale nyní se přidal na stranu zla. S armádou naklonovaných 
vojáků chce Kuratov obsadit moskevskou televizní věž Ostankino a Věž Federace, aby odtud s 
pomocí svých nadpřirozených schopností ovládl veškeré technologie na světě. Během 
rozhodující bitvy v ulicích Moskvy hrdinové společně vytvoří silný energetický výboj, který 
způsobí Kuratovovu smrt. Ochránci se vracejí ke svým dřívějším životům s tím, že je 
Larinovová v případě potřeby může znovu povolat do akce. – Nepůvodní, odvozená akční sci-
fi zůstává ve všech ohledech (herecké výkony, vizuální efekty, výprava, hudba) daleko za 
americkými vzory. – DCP je k dispozici buď v anglické, nebo ruské verzi s českými titulky.
 –mrš- 
 
SARIK ANDREASJAN (nar. 24.8.1984, Jerevan, Arménie) absolvoval  režisérské kurzy u Jurije 
Grymova a záhy se prosadil jako úspěšný tvůrce ruských diváckých hitů, zpočátku zejména 
komedií. V Kanadě natočil akční thriller Americká loupež. Specializuje se na akční 
spektakulární filmy v oblíbených žánrech. Jeho zatím nejambicióznějším projektem je sci-fi 
Ochránci, jež má konkurovat americkým vzorům. Působí i jako scenárista a producent a 
často spolupracuje se staršími bratry, skladatelem Artašecem Andreasjanem (nar. 1979) a 
producentem Gevondem Andreasjanem (nar. 1981). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) komedie LopuChI (2009, LOpuChY; + spol. sc., herec), drama 45 santimetrov (2010, 
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45 centimetrů; spol. r. Stanislav Jegorov; + sc.), remake známé sovětské romantické 
komedie Služebnyj roman. Naše vremja (2011, Služební román. Naše doba; + spol. sc.), 
komedie Beremennyj (2011, Těhotný; + spol. sc., spol. prod.), dětský snímek Tot ješčjo 
Karloson! (2012, Pořád Karloson!; + spol. sc., spol. prod.), komediální melodrama Mamy 
(2012, Mámy; + spol. sc., spol. prod.) a jeho pokračování S Novym godom, mamy! (2012, 
Všechno nejlepší v novém roce, mámy!; spol. r., spol. sc., spol. prod.), komedie Čto tvorjat 
mužčiny! (2013, Co dělá muže!; + spol. sc., spol. prod.), akční kriminální drama American 
Heist (2015, Americká loupež; + spol. prod.) s Haydenem Christensenem a Adrienem 
Brodym, prázdninový povídkový snímek Druzja druzej (2014, Přátelé přátel; spol. r., spol. 
prod.), pokračování Čto tvorjat mužčiny! 2 (2015, Co dělá muže! 2; + spol. sc., spol. prod., 
herec), akční sci-fi thriller z budoucnosti Mafija: Igra na vyživanije (2016, Mafie: Hra na 
přežití; + nám., spol. prod.), katastrofický film podle skutečné události Zemletrasenije 
(2016, Zemětřesení; + spol. prod.), akční sci-fi Ochránci (2017, Zaščitniki; + spol. nám., spol. 
prod.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Dubler (2012; r. Jevgenij Abyzov), Ňaňki 
(2012, Chůvy; r. Ašot Keščjan), Mužčina s garantijej (2012, Muž se zárukou; r. Arťjom 
Akseněnko), Ostrov vezenija (2013, Ostrov vězení; r. Kirill Kozlov), Cooties  (2014, 
Breberky; r. Jonathan Millot, Cary Murnion), Ljogok na pomině (2014, Čert za dveřmi; r. 
Jevgenij Abyzov), Čempiony (2014, Šampioni; r. Arťjom Akseněnko, Dmitrij Ďužev, Emil 
Nikogosjan, Alexej Vakulov), Korporativ (2014, Podnikový večírek; r. Oleg Assadulin), 
Golosa bolšej strany (2016, Hlasy velké země; r. Tair Mamedov). -tbk- 
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Oklamaný 
barevný, psychologický, historický, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,66, 2–D, 
zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby Digital), dlouhý – 94 min. 
 
Původní název: The Beguiled. Země původu: USA. Výrobce: American Zoetrope, Focus 
Features (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 13.7.2020). Lokace: USA (Louisiana): Madewood Plantation House 
(Napoleonville), Evergreen Plantation House (Edgard), City Park (New Orleans). 
 
AUTOŘI: Režie: Sofia Coppola /ž/. Předloha: Thomas Cullinan - román (The Beguiled, 1966, 
česky Oklamaný), Albert Maltz (scénář k filmu The Beguilled - 1971, Oklamaný; r. Don Siegel - 
V), Grimes Grice [Irene Kamp /ž/] (scénář k filmu The Beguilled - 1971; r. Don Siegel - V). 
Scénář: Sofia Coppola /ž/. Kamera: Philippe Le Sourd. Architekt: Anne Ross /ž/. Návrhy 
kostýmů: Stacey Battat /ž/. Masky: Stacy Kelly /ž/, Odile Gilbert /ž/ (účesy), Shandra Page 
/ž/ (účesy), Tony Ward (účesy). Střih: Sarah Flack /ž/. Zvuk: Paul Ledford, Richard Beggs 
(design zvuku). Výkonná produkce: Fred Roos, Anne Ross /ž/, Roman Coppola, Robert Ortiz. 
Producent: Youree Henley, Sofia Coppola /ž/. Vizuální efekty: Joseph J. Oberle (supervize). 
Zvláštní efekty: Mattie Harris (koordinátor). Hudba: Phoenix (podle oratoria Magnificat 
Claudia Monteverdiho). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Jeff 
Galpin. 
 
Hrají: Colin Farrell (desátník John McBurney), Nicole Kidman /ž/ (slečna Martha), Kirsten 
Dunst /ž/ (Edwina), Elle Fanning /ž/ (Alicia), Oona Laurence /ž/ (Amy), Angourie Rice /ž/ 
(Jane), Addison Riecke /ž/ (Mary), Emma Howard /ž/ (Emily), Wayne Pere (kapitán). 
 
České titulky: Alžběta Šáchová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2017: Cena za režii (Sofia Coppolaová). 
 
Šestý celovečerní snímek režisérky, scenáristky a producentky Sofii Coppolaové Oklamaný je 
novou adaptací stejnojmenného románového debutu Thomase Cullinana (1919-1995) z roku 
1966, zfilmovaného v roce 1971 Donem Siegelem s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. – 
Virginie, 1864, třetí rok občanské války. Mladičká Amy narazí při sběru hub na raněného 
unionistického desátníka Johna McBurneye. Odvede ho do soukromé dívčí internátní školy v 
osamělé budově, kde kvůli válce pobývá s majitelkou, slečnou Marthou, a staropanenskou 
učitelkou Edwinou jen pět žaček různého věku. Slečna vojákovi ránu na noze zašije; do zajetí 
Jižanů chce nepřítele předat, až se dostane z nejhoršího. Mužova přítomnost v domě naruší 
každodenní rutinu. Vděčný pacient se chová jako gentleman a jeho podvědomá 
manipulativnost je sotva postřehnutelná. Mladičké žačky Amy, Marie a Emily ho mají za 
kamaráda, odtažitá Jane se ho straní, dospívající Alicia po něm touží stejně jako Martha i 
Edwina. Zotavující se muž pomáhá na zahradě a nenásilně se snaží o to, aby zde mohl zůstat. 
Při večeři nastrojené mladičké i dospělé ženy usilují o Johnovu pozornost. Ten slíbí Edwině, 
že za ní v noci přijde. Nedočkavá učitelka ho však přistihne v posteli s Alicií. Omlouvajícího se 
muže odstrčí, a ten se zřítí ze schodů. Rána se otevře a Martha mu nohu uřízne. Zmrzačený 
desátník amputaci považuje za pomstu neukojených žen. Zdvořilost vystřídá vztek. Zmocní se 
Marthina revolveru; teď bude pánem v domě on. Edwina za ním zajde a pomiluje se s ním. 
Ostatní přemýšlejí, jak neblahou situaci vyřešit. Marie si vzpomene, že desátníkovi chutnaly 
houby… Muž se při večeři omluví, ale je pozdě; zemře na otravu. Ženy položí mrtvolu v rubáši 
před bránu. – Komorní, staromilsky vizuálně působivý snímek těží zejména ze sugestivní 
atmosféry opuštěného panského sídla, zanedbané zahrady a blízkého lesa. Tvůrci věrohodně 
ukazují, jak přítomnost jediného muže dokáže rozpoutat zničující kolotoč sexuálního napětí, 
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rivality, marnivosti, žárlivosti, pokrytectví i sobectví; zároveň psychologický thriller záměrně 
odlehčují nečekaným a nenápadným humorem.  -kat- 
 
SOFIA COPPOLAOVÁ (vl. jm. Sofia Carmina Coppola, nar. 14.5.1971, New York) je dcerou 
režiséra Francise Forda Coppoly, v jehož filmech začínala jako herečka. Její největší rolí 
byla postava Mary Corleoneové ve třetím dílu Kmotra, když na poslední chvíli nahradila 
Winonu Ryderovou. Kvůli negativní reakci kritiky však rezignovala na hereckou kariéru a 
vystudovala Kalifornský umělecký institut ve Valencii. Začala se hlouběji zajímat o 
fotografii a módní návrhářství (během středoškolských studií pracovala jako asistentka v 
pařížském salonu Karla Lagerfelda). Spolu se Zoe Cassavetesovou vytvořila a uváděla TV 
magazín Hi-Octane (1994), informující o novinkách v hudbě, módě a životním stylu. 
Režírovala také videoklipy (např. The White Stripes, Air) a měla vlastní značku módního 
oblečení Milk Fed. Umělecké ambice však nejlépe realizovala při tvorbě filmů, jejichž 
převážně ženské hrdinky často řešily problémy s vlastní identitou a odcizením. 
Mimořádného ohlasu dosáhla druhým celovečerním snímkem Ztraceno v překladu (mj. 
Zvláštní cena NBR, Oscar za původní scénář, Zlatý glóbus za nejlepší muzikál/komedii a za 
scénář, Cena ISA za nejlepší film, scénář a režii, Cena NYFCC za režii, nominace na Oscara za 
nejlepší film a režii, na Zlatý glóbus za režii a na Cenu BAFTA za nejlepší film, za režii a za 
scénář), ale oceněny byly i její další snímky Odnikud někam (Zlatý lev na MFF v Benátkách, 
Zvláštní cena NBR) a Oklamaný (Cena za režii na MFF v Cannes). V televizi se ještě podílela 
na seriálu z hudebního zákulisí Platinum (2003, Platinová deska; spol. nám., spol. prod.) a 
režírovala hudební pořad A Very Murray Christmas (nominace na Emmy a na Cenu DGA). 
Jejím prvním manželem byl režisér Spike Jonze (1999-2003). V srpnu 2011 se provdala za 
francouzského rockového zpěváka Thomase Marse, s nímž už měla dvě dcery. Starší bratr 
Roman Coppola je rovněž filmovým režisérem. – Filmografie: (neúplná; herečka, není-li 
uvedeno jinak) Kmotr (1972, The Godfather; r. Francis Ford Coppola – V), The Godfather 
Part II (1974, Kmotr II; r. Francis Ford Coppola – V), The Outsiders (1983, Ztracenci; r. 
Francis Ford Coppola – TV), Rumble Fish (1983, Dravé ryby; r. Francis Coppola – TV), Cotton 
Club (1984, The Cotton Club; r. Francis Coppola), kr. f. Frankenweenie (1984; r. Tim 
Burton), Peggy Sue Got Married (1986, Peggy Sue se vdává; r. Francis Coppola – V), Anna 
(1987; r. Yurek Bogayevicz – TV), Tucker: The Man and His Dream (1988, Tucker: Člověk a 
jeho sen; r. Francis Ford Coppola – TV), The Spirit of ’76 (1990, Duch roku ’76; r. Lucas 
Reiner; + kostýmy), The Godfather Part III (1990, Kmotr III; r. Francis Ford Coppola – V), 
Inside Monkey Zetterland (1992, Svět Monkeyho Zetterlanda; r. Jefery Levy – V), Star 
Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba (1999, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace; r. 
George Lucas), CQ (2001; r. Roman Coppola – V); (režie, není-li uvedeno jinak) povídka Life 
Without Zoe (Život bez Zoe; r. Francis Ford Coppola; spol. sc., kostýmy) z filmu New York 
Stories (1989, Povídky z New Yorku – TV), kr. f. Bed, Bath and Beyond (1995, Postel, 
koupelna a to další; spol. režie Ione Skyeová, Andrew Durham; spol. střih), kr. f. ze 
středoškolského prostředí Lick the Star (1998, Zabte krysy; + spol. sc., spol. prod.), 
celovečerní debut o tragickém osudu čtyř sester z předměstské rodiny The Virgin Suicides 
(1999, Smrt panen; + sc. – V) s Jamesem Woodsem a Kathleen Turnerovou v úlohách jejich 
striktních rodičů, komorní příběh o setkání dvou osamělých lidí v odcizeném prostředí 
velkého tokijského hotelu Ztraceno v překladu (2003, Lost in Translation; + sc., spol. prod.) 
s Billem Murrayem a Scarlett Johanssonovou, životopisné drama francouzské královny 
Marie Antoinette (2005, Marie Antoinetta; + sc., prod. – V) s Kirsten Dunstovou, příběh 
vyhaslého hollywoodského herce Odnikud někam (2010, Somewhere; + sc., spol. prod.) se 
Stephenem Dorffem, skutečnými událostmi inspirovaný příběh skupiny teenagerů, 
vylupujících příbytky známých celebrit, Bling Ring: Jako VIPky (2013, The Bling Ring; + sc., 
spol. prod.), sváteční hudební speciál A Very Murray Christmas (TV-2015; + spol. sc., spol. 
prod.) s Billem Murraym, nová adaptace románu Thomase Cullinana z občanské války o 
unionistickém zběhovi, který najde odlehlé útočiště v jižanské internátní škole pro dívky, 
Oklamaný (2017, The Beguiled; + sc., spol. prod.) s Colinem Farrellem, Nicole Kidmanovou 
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a Kirsten Dunstovou, filmový záznam vlastní římské inscenace Verdiho opery La Traviata 
(2017) s italskou sopranistkou Francescou Dottoovou.  -mim- 
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Ozzy 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, Dolby 
Atmos, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Ozzy. Země původu: Španělsko, Kanada. Výrobce: Arcadia Motion Pictures, 
BD Animation, Capitán Araña, Pachacamac Films, Tangent Animation. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 5.1.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Rychle a chlupatě. 
 
Distribuce: Fénix Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Alberto Rodríguez, Nacho La Casa (spolurežie). Scénář: Juan Ramón Ruiz de 
Somavía. Výtvarník: Esteban Martín. Střih: Mhairi Kerrová. Zvuk: Nacho Royo-Villanova, 
Sergio Testón. Výkonná produkce: Marina Fuentesová, Mercedes Gamerová, Nacho La Casa, 
Mikel Lejarza, Mark Slone, Devan Towers, Anne-Claire Villeneuveová. Producent: Jeff Bell, 
Ibón Cormenzana, Phyllis Laingová, Ken Zorniak. Animace: Mike Fabris (vedení animace), 
Wesley Rodricks (vedoucí animátor), Daniel Theriault (vedoucí animátor), David Baas 
(supervize animační přípravy), Jeff Bell (supervize návrhů). Vizuální efekty: Conrad Dueck 
(supervize), Brian Foster (supervize). Hudba: Fernando Vélazquez. Použitá hudba: různé 
skladby a písně.  
 
Hlasy: Guillermo Romero (Ozzy), Michelle Jennerová (Paula), Elsa Patakyová (Maddie), 
Fermín Pintos (Tex), Dani Rovira (Fronky), Luis Baio (Chester), Carlos Areces (pan Robbins), 
Juan Fernández (Decker), Fernando Teiero (Radar), José Cantolla (Grunt), Selu Nieto 
(Dominic), Lorenzo Beteta (Doc).  
 
Dabing: Jan Maxián (Ozzy), Klára Nováková (Paula), Kristýna Valová (Maddie), Jiří Valšuba 
(Tex), Radek Kuchař (Fronky), Milan Slepička (Chester), Bohuslav Kalva (pan Robbins), Martin 
Zahálka (Decker), Radovan Vaculík (Radar), Martin Sobotka (Vito), Svatopluk Schuller (Eddie), 
Jiří Schwarz (Grunt), Bohdan Tůma (Dominic), Petr Gelnar (Doc).  
 
Překlad české verze: Renáta Mlíkovská. Dialogy české verze: Ivan Kotmel. Režie české verze: 
Martin Těšitel (Studio Soundwave). 
 
Ceny: Cena Goya: (nominace) nejlepší animovaný film, nejlepší zvuk (Nacho Royo-Villanova, 
Sergio Testón).  
 
Animovaný snímek Ozzy je celovečerním debutem Alberta Rodrígueze (nar. 1973), který se 
mj. podílel na animovaném dětském TV seriálu Pocoyó. – Bígl Ozzy je právoplatným členem 
rodiny Martinsových jen do té doby, než jeho páníčkové s dcerkou odjedou za prací do 
Japonska. Rodina tedy zařídí Ozzymu pobyt v luxusním psím hotelu Modrá zátoka. Nebohý 
bígl záhy zjistí, že Modrá zátoka je ve skutečnosti „luxusním“ psím vězením, řízeným 
nekompromisními dobrmany. Ozzy však není včerejší, prokáže důvtip, odvahu i sounáležitost 
a se spoluvězni Chesterem, Fronkym a Docem naplánují a uskuteční útěk, což se neobejde 
bez komplikací a zádrhelů… 
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Pád 
barevný, milostný příběh, fantasy, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý - 92 min. 
 
Původní název: Fallen. Země původu: USA. Výrobce: Mayhem Pictures, Lotus 
Entertainment, Silver Reel. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.5.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Některým andělům je souzen pád. Podle knižního bestselleru. 
 
Distribuce: Fénix Distribution. Lokace: Maďarsko: Budapešť, Tura, Szabadkigyós. 
 
AUTOŘI: Režie: Scott Hicks. Předloha: Lauren Kate /ž/ (kniha Fallen, česky Pád, nakl. Knižní 
klub, Praha 2011). Scénář: Kathryn Price /ž/, Michael Arien Ross, Nichole Millard /ž/. 
Kamera: Alar Kivilo. Druhá kamera: Marton Miklauzic. Architekt: Barbara Ling /ž/. Návrhy 
kostýmů: Bojana Nikitovic /ž/. Masky: Sallie Jaye /ž/ (návrhy masek). Střih: Scott Gray. Zvuk: 
Tamás Csaba, Joshua Adeniji (design zvuku), Pierre-Jules Audet (design zvuku), Jean-François 
Sauvé (design zvuku). Výkonná produkce: Neil Dunn, Jason Garrett, Ted Malawer, Gerd 
Schepers, Michael Stearns, Kevan Van Thompson. Producent: Bill Johnson, Claudia 
Bluemhuber /ž/, Gordon Gray, Jim Seibel, Mark Ciardi. Koproducent: Luca Bercovici, Dana 
Brunetti, Kerry Heysen /ž/, Todd Y. Murata, Gábor Váradi. Vizuální efekty: Gunnar Hansen 
(supervize), Vision Globale. Zvláštní efekty: Gabor Kiszelly (supervize). Hudba: Mark Isham. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Mark Henson, György Kivés 
(Maďarsko).  
 
Hrají: Addison Timlin /ž/ (Lucinda Priceová), Jeremy Irvine (Daniel Grigori), Harrison 
Gilbertson (Cam Briel), Daisy Head /ž/ (Arriane), Lola Kirke /ž/ (Penny Van-Syckle 
Lockwoodová), Sianoa Smit-McPhee /ž/ (Molly Zaneová), Hermione Corfield /ž/ (Gabbe 
Givensová), Malachi Kirby (Roland Sparks), Joely Richardson /ž/ (Sophia Blissová), Juliet 
Aubrey /ž/ (Doreen Priceová), Paul Slack (Harry Price), Leo Suter (Trevor), Chris Ashby (Todd 
Hammond), Auguszta Tóth /ž/ (Toddova matka), David Schaal (Randy), Norma Kuhling /ž/ 
(Rachel). 
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Režisér Scott Hicks natočil snímek Pád podle stejnojmenného prvního dílu úspěšné čtyřdílné 
knižní série americké spisovatelky Lauren Kateové Andělé. Romantická hororová fantasy je 
odvozena z řady obdobných snímků na pokračování typu ságy Stmívání (Twilight). Tentokrát 
obstarávají role nadpozemských bytostí padlí andělé... – Sedmnáctiletá Luce (Lucinda) skončí 
v internátní škole Meče a Kříže poté, co za podivných okolností uhořel její přítel Trevor. 
Dívka, kterou pronásledují podivné „stíny“, nalezne ve škole několik přátel, ale také nepřátel. 
Všimne si osamělého mladíka Daniela a nadbíhá jí další spolužák Cam (Cameron). Daniel ji 
jednou zachrání před sochou, padající ze střechy. Později jí vypráví o svém komiksu, 
popisujícím odvěkou lásku dvou bytostí, která nemůže být naplněna. Luce si uvědomí, že je 
to příběh jich dvou. Pochopí, že Daniel je padlý anděl, který ji již tisíce let miluje. Ale 
pokaždé, když se políbí, dívka zemře a vrátí se na svět pod jiným jménem a v jiné době. 
Daniel o ni musí svést těžký souboj s Camem. Jeho přítelkyni, která není pokřtěná, hrozí, že ji 
dostane Lucifer. Postaví se proti ní i učitelka náboženství Sophia, která ví, že pokud tentokrát 
Luce zemře, Daniel se bude moci vrátit na nebe. Láska je však silnější než všechny překážky. 
Mladí lidé se políbí a Daniel pak vyvolenou odnese díky svým světelným křídlům pryč... – 
Závěr jasně naznačuje, že bude následovat pokračování. – Snímek, určený zejména 
ženskému publiku ve věku hrdinů, se natáčel na dvou zámcích v Maďarsku. – Pod stejným 
názvem byla u nás uváděno bulharské psychologické drama Pád (1986, Prizemjavane; r. 
Rumjana Petkovová). 
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SCOTT HICKS (vl. jm. Robert Scott Hicks, nar. 4.3.1953, Kampala, Uganda) je nejmladším ze 
čtyř dětí britského stavebního inženýra a vyrůstal nedaleko keňského Nairobi. Od svých 
čtrnácti let žije v australském Adelaide. Vystudoval drama na místní Flindersově univerzitě 
(1975) a praktické filmové zkušenosti získal jako asistent, mj. u Bruce Beresforda, Petera 
Weira a Kena Hannama. Natáčel nízkorozpočtové hrané snímky a zakázkové dokumenty, 
než začal na sklonku 80. let spolupracovat s americkou kabelovou stanicí Discovery, pro niž 
realizoval řadu dokumentárních pořadů, z nichž nejznámější je seriál Ponorky – oceloví 
žraloci (Cena Emmy). Podílel se také na fantastickém TV seriálu podle románu Emily 
Roddaové Finders Keepers (1991, Co jsem našel, to je moje; + spol. sc.). Mezinárodně se 
prosadil životopisným snímkem Záře (mj. Australská filmová cena za režii, nominace na 
Oscara za scénář a za režii, nominace na Zlatý glóbus za režii a nominace na Cenu BAFTA za 
režii a za nejlepší film). Další filmy sice s přestávkami režíroval v Hollywoodu, ale odmítl se 
tam přestěhovat. Zůstal v Austrálii a živil se natáčením reklamních spotů a videoklipů, aby 
se mohl věnovat projektům podle vlastního výběru. Je také uznávaným fotografem. 
Manželka Kerry Heysenová, s níž má dva syny, spolupracuje na jeho filmech jako 
producentka. – Filmografie: (neúplná dokumentární tvorba; režie, není-li uvedeno jinak) 
kr. f. o ochraně dětí před zneužitím You Can’t Always Tell (1979, Vždycky to nepoznáte; + 
spol. prod.), kr. f. Bert Flugelman: Public Sculptor (1980, Sochař Bert Flugelman), kr. f. o 
asimilaci propuštěných vězňů No Going Back (TV-1981, Není cesty zpátky), pětidílný seriál 
Women Artists of Australia (TV-1981, Australské umělkyně), střm. f. o adelaidském 
uměleckém festivalu The Hall of Mirrors: A Festival (1982, Festival Zrcadlová síň), kr. f. o 
systému probační péče One Last Chance (1983, Poslední šance), střm. f. Family Tree (1985, 
Rodokmen), pětidílný seriál o čínské armádě The Great Wall of Iron (TV-1989, Velká 
železná zeď), čtyřdílný seriál Submarines: Sharks of Steel (TV-1992, Ponorky – oceloví 
žraloci; + spol. sc. – TV), celovečerní dokumenty The Space Shuttle (TV-1994, Raketoplán; + 
sc. – TV) a The Ultimate Athlete: Pushing the Limit (TV-1996, Svět vrcholového sportu; + 
prod. – TV), portrét proslulého skladatele Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts (2007, 
Glass: Portrét Philipa ve dvanácti částech; + kam., spol. prod.), snímek o vzácných 
smyčcových nástrojích Highly Strung (2015, Napjaté struny; + sc., kam.); (celovečerní hraná 
tvorba; režie, není-li uvedeno jinak) experimentální příběh mladíka The Wanderer (1974, 
Tulák), drama fotografa Down the Wind (1975, Po větru; spol. r. Kim McKenzie; + prod.), 
drama mladíka a jeho vysněného automobilu Freedom (1982, Svoboda; + herec), 
kriminální snímek podle skutečné události Call Me Mr. Brown (TV-1986, Říkejte mi Brown; 
+ spol. sc. – TV), drama o přátelství dvou chlapců Sebastian and the Sparrow (1988, 
Sebastian a Vrabčák; + sc., prod. – TV), působivé drama duševně nemocného klavíristy 
Davida Helfgotta Záře (1996, Shine; + nám.) s oscarovým výkonem Geoffreyho Rushe, 
ambiciozní adaptace románu Davida Gutersona o rasové nenávisti na fiktivním ostrově na 
americkém severozápadě Sníh padá na cedry (1999, Snow Falling on Cedars; + spol. sc.) s 
Ethanem Hawkem, drama podle povídek Stephena Kinga o chlapci, který podlehne kouzlu 
charismatického cizince, Hearts in Atlantis (2001, Srdce v Atlantidě – V) s Antonem 
Yelchinem a Anthonym Hopkinsem, romantický příběh z kuchyně manhattanské 
restaurace Koření života (2007, No Reservations) s Catherine Zeta-Jonesovou a Aaronem 
Eckhartem, drama ovdovělého otce dvou synů podle autobiografické knihy novináře 
Simona Carra Kluci jsou zpět (2009, The Boys Are Back) s Clivem Owenem, milostný příběh 
podle bestselleru Nicholase Sparkse Talisman (2011, The Lucky One) se Zacem Efronem a 
Taylor Schillingovou, romantická fantasy podle prvního dílu románové série Lauren 
Kateové Pád (2016, Fallen) s Addison Timlinovou. -mim- 
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Paddington 2 
barevný, hraný/animovaný, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby 
Atmos), dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Paddington 2. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Heyday Films, Anton 
Capital Entertainment (spolupráce), StudioCanal (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 30.11.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Medvídek je zpátky ve městě. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Irsko: Dublin. Velká Británie: Londýn, Harrogate, 
Stevenage, Shepton Mallet, Knebworth Park, Nidd Gorge, Lake District. 
 
AUTOŘI: Režie: Paul King. Pomocná režie: John Sorapure (II. režie). Námět: Michael Bond 
(postavy). Scénář: Paul King, Simon Farnaby. Kamera: Erik Alexander Wilson. Druhá kamera: 
Balazs Bolygo, John Sorapure. Architekt: Garry Williamson. Návrhy kostýmů: Lindy Hemming 
/ž/. Masky: Christine Blundell /ž/ (+ účesy). Střih: Mark Everson, Jonathan Amos. Zvuk: 
Danny Hambrook, Glenn Freemantle (design zvuku), Niv Adiri (design zvuku), Ben Barker 
(design zvuku). Výkonná produkce: Rosie Alison /ž/, Jeffrey Clifford, Alexandra Ferguson 
Derbyshire /ž/, Ron Halpern, Didier Lupfer. Producent: David Heyman. Animace: Krysztof 
Boyoko (hlavní animátor), Nicholas Cabana (hlavní animátor). Vizuální efekty: Andy Kind 
(supervize), Framestore, Rodeo FX. Zvláštní efekty: Matthew Beckwith (supervize), Matt 
Loader (supervize). Hudba: Dario Marianelli. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Nick Angel (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jo McLaren /ž/. 
 
Hrají: Hugh Grant (Phoenix Buchanan), Sally Hawkins /ž/ (Mary Brownová), Hugh Bonneville 
(Henry Brown), Brendan Gleeson (Knickles McGinty), Julie Walters /ž/ (paní Birdová), Jim 
Broadbent (pan Gruber), Samuel Joslin (Jonathan Brown), Madeleine Harris /ž/ (Judy 
Brownová), Peter Capaldi (pan Curry), Tom Conti (soudce Gerald Biggleswade), Eileen Atkins 
/ž/ (madam Kozlová), Joanna Lumley /ž/ (Felicity Fanshawová), Sanjeev Bhaskar (doktor 
Jasfri), Noah Taylor (Phibs), Richard Ayoude. - V původní verzi mluví: Ben Whishaw 
(Paddington), Imelda Staunton /ž/ (teta Lucy), Michael Gambon (strýc Pastuzo). 
 
Dabing: Ondřej Brzobohatý (Paddington), Marek Libert (Phoenix Buchanan), Petra Tišnovská 
(Mary Brownová), Jan Vlasák (Henry Brown), Zdeněk Maryška (Knickles McGinty), Dana 
Syslová (paní Birdová), Bohuslav Kalva (pan Gruber), Jan Köhler (Jonathan Brown), Aneta 
Talpová (Judy Brownová), Roman Hájek (pan Curry), Ladislav Županič (soudce Gerald 
Biggleswade), Radana Herrmannová (madam Kozlová), Hana Talpová (teta Lucy). 
 
Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: Ladislav K.J. Novák. Režie české 
verze: Ladislav K.J. Novák (LS Productions dabing).  
 
Po úspěchu prvního filmu o mluvícím medvědu z nejtemnějšího Peru, který přicestuje do 
Londýna, Paddington (2014, Paddington) natočil Paul King pokračování Paddington 2. – 
Medvídek Paddington žije spokojeně v rodině Brownových a miluje ho celá čtvrť. Postrádá 
však tetu Lucy, která zůstala v Peru, a chce jí poslat dárek ke stým narozeninám. Ve 
starožitnictví pana Grubera objeví staré leporelo od zakladatelky poutě madam Kozlové, 
zobrazující 12 londýnských památek. Paddington si na ně hodlá vydělat umýváním oken. – 
Pouť navštíví i Brownovi s Paddingtonem. Kdysi známý herec Phoenix Buchanan, hrající teď 
jen v reklamách na psí žrádlo, přizve medvídka ke slavnostnímu zahájení. Paddington se mu 
zmíní o leporelu, a to je ještě v noci ukradeno. Medvídek je obviněn z krádeže a skončí za 
mřížemi. Zatímco Brownovi pátrají po pravém pachateli i po leporelu, Paddington si získá ve 
vězení přátele a se třemi z nich odtud prchne. Brownovi zjistí, že zlodějem je Phoenix 
Buchanan. V leporelu se totiž skrývá návod na získání velkého jmění. Pronásledují ho 
Brownovi i Paddington. Po velké vlakové honičce vše dobře dopadne. Medvídek a jeho 
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kumpáni z vězení jsou omilostněni, Buchanan odsouzen, poklad nedotčen, jen Paddington 
nemá dárek, protože si leporelo nechala policie. A tak přátelé dopraví tetičku do Londýna…
  -els- 
   
PAUL KING (vl. jm. Paul Thomas King, nar. 1978, Anglie) vystudoval angličtinu na 
Cambridgeské univerzitě (1999), kde se seznámil s dvojicí Richard Ayoade a Matthew 
Holness. Na jevišti Edinburského festivalu režíroval jejich představení Garth Marenghi’s 
Fright Night, Garth Marenghi’s Netherhead a podílel se také na režii TV seriálu Garth 
Marenghi’s Darkplace (2004, Nemocnice Darkplace Gartha Marenghiho). Stal se režisérem 
kultovního sitcomu The Mighty Boosh (2004-2007; uveden v TV), což mu vyneslo nominaci 
na Cenu BAFTA pro nového režiséra. Realizoval také návazná divadelní představení a 
podílel se na dalších obdobných seriálech jako Dog Face (2007, Psí čumák; + spol. sc.), 
Come Fly with Me (2010-11, Pojďte se mnou létat – TV), nominovaný v kategorii 
komediálních programů na Cenu BAFTA, a Little Crackers (2011, Fórky). V hraném filmu 
debutoval černohumornou road movie Bunny a býk, v níž využil animované inserty i 
kreslené kulisy. Velký ohlas měl jeho druhý snímek, kombinovaná rodinná komedie 
Paddington (nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film a adaptovaný scénář), 
oživující titulního medvídka a další postavy z dětských knížek Michaela Bonda. – 
Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) Bunny a býk (2009, Bunny & the Bull), 
Paddington (2014, Paddington; + spol. nám.), pokračování Paddington 2 (2017, Paddington 
2; režie, spol. sc.). -mim- 
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Padesát odstínů temnoty 
barevný, romantický, erotický, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Fifty Shades Darker. Země původu: USA. Výrobce: Michael De Luca, 
Universal Pictures (zadavatel), Perfect World Pictures (zadavatel – spolupráce). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 9.2.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Už žádná pravidla. Už 
žádná tajemství. 
 
Distribuce: Cinemart (do 9.2.2020). Lokace: Kanada: Britská Kolumbie - Vancouver, 
Coquinhalla Canyon Park, Whistler. 
 
AUTOŘI: Režie: James Foley. Pomocná režie: Scott Ateah (II. režie). Předloha: E.L. James 
[Erika Mitchell Leonardová] (román Fifty Shades Darker, 2012, česky Padesát odstínů 
temnoty, naposledy nakladatelství XYZ, Albatros Media, Praha 2013). Scénář: Niall Leonard. 
Kamera: John Schwartzman. Druhá kamera: Riger Vernon. Architekt: Nelson Coates. Návrhy 
kostýmů: Shay Cunliffeová. Masky: Evelyne Norazová, Rosalinda Da Silvaová, Danna 
Rutherfordová (účesy). Střih: Richard Francis-Bruce. Zvuk: Mark Noda. Producent: Michael 
De Luca, E.L. James, Dana Brunetti, Marcus Viscidi. Vizuální efekty: Kevin Hahn (supervize). 
Zvláštní efekty: Alex Burdett (koordinátor). Hudba: Danny Elfman. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Dana Sanoová (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Scott Ateah. 
 
Hrají: Dakota Johnsonová (Anastasia Steelová), Jamie Dornan (Christian Grey), Eric Johnson 
(Jack Hyde), Eloise Mumfordová (Kate Kavanaghová), Bella Heathcoteová (Leila), Rita Oraová 
(Mia Greyová), Luke Grimes (Elliot Grey), Victor Rasuk (Jose), Max Martini (Taylor), Bruce 
Altman (Jerry Roach), Kim Basingerová (Elena Lincolnová), Marcia Gay Hardenová (Grace 
Trevelyan Greyová), Andrew Airlie (Carrick Grey), Robinne Leeová (Ros Baileyová).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital).  
 
Dva roky po divácky velmi úspěšném erotickém milostném snímku Padesát odstínů šedi 
(2015, Fifty Shades of Grey; r. Sam Taylor-Johnsonová) podle prvního dílu románové trilogie, 
již napsala pod pseudonymem E.L. Jamese televizní produkční Erika Mitchell Leonardová, 
přichází do kin pokračování Padesát odstínů temnoty. Autorka snímek opět 
spoluprodukovala a opět měla nad natáčením umělecký dohled. Režisérku předchozího dílu 
Sam Taylor-Johnsonovou a scenáristku Kelly Marceovou nahradili James Foley a spisovatelčin 
manžel Niall Leonard. – Anastasia (Ana) se s Christianem Greyem rozešla a získala místo u 
šéfredaktora Nezávislého seattleského nakladatelství Jakea Hydea jako editorka beletrie. 
Christiana stále miluje, ale jeho způsoby dominanta jsou pro ni nepřijatelné. Mladý muž, 
který zřejmě poprvé v životě dostal kopačky, však Anu vyhledá. Pár se opět sblíží, ale za 
podmínek, jež určí dívka; tedy žádná pravidla, žádná tajemství. Christian koupí nakladatelství, 
kde Ana pracuje. Na charitativním maškarním plese u Greyových zamilovanou dívku od 
znovu obnoveného vztahu drsně, leč marně odrazuje Christianova postarší zasvětitelka 
Elena. Ana se tam vzruší Venušinými kuličkámi, jež jí Christian ještě doma vsunul do vaginy. 
Dvojice se neprodleně pomiluje v mužově bývalém dětském pokoji. Vztah naruší incident s 
Christianovou dřívější zuboženou „milenkou“ Leilou, která Anu ohrožuje pistolí. Grey ji 
odzbrojí a umístí v psychiatrickém ústavu. Když Anu sexuálně obtěžuje její chlapácký šéf, 
Christian se postará o jeho rezignaci. Dívka se k milenci nastěhuje. Grey se snaží o 
zdrženlivost. Zato Ana v sobě objevuje vášeň a dožaduje se bondage, „naplácání“ a dalších 
sexuálních hrátek v červeném pokoji, který ji dřív děsil. On ji zhruba v půlce filmu požádá o 
ruku, ona na konci svolí. A ublížený šéfredaktor chystá pomstu… - Nepřesvědčivé sexuální 
scény bez vášně, banální dialogy, rádoby hluboké úvahy a prostomyslné, zdlouhavé a nudné 
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vyprávění s několika kostlivci ve skříni občas překvapí nechtěným humorem (v čemž se liší od 
předlohy). V USA o premiérovém víkendu film skončil s tržbami 46 797 825 dolarů na 
druhém místě po animované komedii LEGO® Batman film (2017, The Lego Batman Movie; r. 
Chris McKay), v ČR to s 22 949 424 Kč bylo naopak. Premiéra závěrečného dílu je ohlášena na 
únor 2018. –kat- 
 
JAMES FOLEY (nar. 28.12.1953, Brooklyn, New York) chtěl být původně lékařem a 
vystudoval psychologii na Státní newyorské univerzitě (SUNY; 1974) v Buffalu. Jeho zájem 
se však postupně přesunul k filmu. Absolvoval filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity 
(USC; 1979), kde vzbudil pozornost krátkými školními snímky Silent Night (Tichá noc) a 
November (Listopad). Na doporučení Hala Ashbyho dostal práci v Hollywoodu. Jako režisér 
se uvedl zajímavými studiemi odcizeného mládí Lehkomyslní a Tváří v tvář smrti. Jeho 
nejambicióznějším dílem se stala adaptace Mametovy divadelní hry Glengarry Glen Ross, u 
nás nazvaná Konkurenti, jejíž hlavní protagonisté byli oceněni na festivalech (mj. Benátky, 
Valladolid) i při vyhlašování výročních cen. Větší část jeho tvorby však patří do 
kriminálního žánru. Realizoval také tři videoklipy s Madonnou (Live to Tell, Papa Don’t 
Preach, True Blue), jednu část kultovního TV seriálu Twin Peaks (Městečko Twin Peaks – 
TV) a epizodu The Shot (Výstřel – TV) ze seriálu The Gun (1996, Zbraň). Po roce 2000 
pracoval převážně v televizi, kde kromě dvou neprodaných pilotů režíroval dvanáct epizod 
úspěšného seriálu House of Cards (Dům z karet – TV) a podílel se i na dalších seriálech, mj. 
Hannibal (uveden v TV), Wayward Pines (Městečko Pines – TV) a Billions (Miliardy). Pak 
mu byla překvapivě svěřena režie druhého a třetího dílu z filmové série podle románů 
televizní produkční Eriky Mitchell Leonardové, jež napsala pod pseudonymem E.L. James a 
staly se komerčně nejúspěšnějšími položkami jeho filmografie. Starší bratr Jerry Foley 
pravidelně režíroval a produkoval v televizi známou Late Show with David Letterman 
(1995-2005). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh rebelantského mladíka 
Reckless (1984, Lehkomyslní – TV) s Aidanem Quinnem a Daryl Hannahovou, drama podle 
skutečné události o dospívajícím chlapci, kterého navždy poznamená setkání s otcem 
kriminálníkem, At Close Range (1985, Tváří v tvář smrti; + herec – V) se Seanem Pennem a 
Christopherem Walkenem, bláznivá kriminální komedie Who’s That Girl? (1987, Kdo je ta 
holka – V) s Madonnou, volná adaptace kriminálního románu Jima Thompsona o bývalém 
boxerovi, který se zaplete s přitažlivou vdovou a jejím přítelem, After Dark, My Sweet 
(1990, Až se setmí, miláčku; + spol. sc. – TV) s Jasonem Patricem, Rachel Wardovou a 
Brucem Dernem, psychologické drama zaměstnanců realitní kanceláře Konkurenti (1992, 
Glengarry Glen Ross) s Alem Pacinem a Jackem Lemmonem, drama z doby Velké 
hospodářské krize, natočené podle scénáře Josepha Stefana, Two Bits (1995, Poslední 
čtvrťák – V) s Mary Elizabeth Mastrantonioovou v roli ovdovělé matky a Alem Pacinem 
jako dědečkem dospívajícího chlapce, thriller o psychotickém mladíkovi, který ohrožuje 
počestnou dívku a její rodinu, Fear (1996, Milenec nebo vrah – V) s Markem Wahlbergem a 
Reese Witherspoonovou, drama podle románu Johna Grishama o idealistickém právníkovi, 
jenž obhajuje svého rasistického dědečka, The Chamber (1996, Cela – V) s Chrisem 
O’Donnellem a Genem Hackmanem, akční kriminální film The Corruptor (1999, Válka 
gangů – V) s Chow Yun-Fatem a Markem Wahlbergem, příběh komplikovaného podrazu 
Chladnokrevně (2003, Confidence) s Edwardem Burnsem, Rachel Weiszovou a Dustinem 
Hoffmanem, neprodaný pilot Hollywood Division (TV-2004, Divize Hollywood), thriller o 
novinářce, jež se snaží usvědčit domnělého vraha své přítelkyně, Neznámý svůdce (2007, 
Perfect Stranger) s Halle Berryovou a Brucem Willisem, neprodaný pilot Red Zone (TV-
2014, Červená zóna), adaptace bestsellerů podle románů televizní produkční Eriky Mitchell 
Leonardové, jež napsala pod pseudonymem E.L. James, Padesát odstínů temnoty (2017, 
Fifty Shades Darker) a Fifty Shades of Freed (2018, Padesát odstínů svobody), obě s 
Dakotou Johnsonovou a Jamiem Dornanem.  -mim- 
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Paterson 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Paterson. Země původu: USA, SRN, Francie. Výrobce: Inkjet, K5 International 
(zadavatel), Amazon Studios (zadavatel), Le Pacte (zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 5.1.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Jestli mě někdy opustíš, vyrvu si 
srdce a nikdy ho nevrátím zpět. Film Jima Jarmusche. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 21.2.2026). Lokace: USA: Paterson (New Jersey). 
 
AUTOŘI: Režie: Jim Jarmusch. Scénář: Jim Jarmusch, Jon Padgett (básně). Kamera: Frederick 
Elmes. Architekt: Mark Friedberg. Návrhy kostýmů: Catherine Georgeová. Masky: Marjorie 
Durandová, Jennifer Serio Staufferová (účesy). Střih: Affonso Gonçalves. Zvuk: Drew Kunin, 
Robert Hein (design). Výkonná produkce: Oliver Simon, Daniel Baur, Ron Bozman, Jean 
Labadie. Producent: Joshua Astrachan, Carter Logan. Titulky: Randall Balsmeyer (texty básní 
na filmu). Hudba: SQÜRL [Jim Jarmusch, Carter Logan]. Koordinátor kaskadérů: Mark 
Fichera. Zvířata: William Berloni (hlavní cvičitel). 
 
Hrají: Adam Driver (Paterson), Golshifteh Farahaniová (Laura), Barry Shabaka Henley (Doc), 
Cliff Smith (Method Man), Chasten Harmonová (Marie), William Jackson Harper (Everett), 
Masatoshi Nagase (japonský básník), Frank Harts (Luis), Johnnie Maeová (Docova manželka), 
Rizwan Manji (Donny), Brian McCarthy (Jimmy), Trevor Parham (Sam), Sterling Jerinsová 
(mladičká básnířka), pes Nellie (Marvin). 
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Cena LAFCA: nejlepší herec (Adam Driver).  
 
Americký modernistický básník William Carlos Williams napsal po druhé světové válce 
epickou báseň Paterson, věnovanou stejnojmennému městu v New Jersey, poblíž něhož se 
narodil. V tomto městě se odehrává také nový snímek amerického nezávislého filmaře Jima 
Jarmusche, nazvaný Paterson, vyprávějící o jednom týdnu (od pondělí do pondělí) v životě 
řidiče městského autobusu jménem Paterson, který obdivuje Williama Carlose Williamse a 
sám píše básně. Film měl premiéru na festivalu v Cannes 2016, kde Jarmusch uvedl také 
dokument Gimme Danger (2016). Autorem Patersonových básní (jejichž texty se objevují na 
plátně) je oceňovaný básník a překladatel Ron Padgett. - Paterson, řidič městského autobusu 
číslo 23 ve městě Paterson žije v malém domku s půvabnou Laurou a s anglickým buldokem 
Marvinem. Jako každý den po probuzení a snídani vyráží do práce, zatímco žena se doma 
věnuje výtvarničení (maluje na stěny i na šaty, vyrábí nejrůznější artefakty). Laura si objedná 
kytaru, na niž pak zkouší hrát. Paterson si během volných chvílí zapisuje své básně do notesu. 
V garážích vždy vyslechne stesky dispečera Donnyho. Za jízdy poslouchá hovory cestujících. 
Večer chodí venčit Marvina a pravidelně se staví na pivo v baru. Srdečně se baví s 
černošským barmanem Docem i s dalšími štamgasty. Ve čtvrtek se Paterson setká s 
desetiletou dívenkou, která také píše básně. V pátek Laura peče košíčky na sobotní 
farmářské trhy. Patersonův autobus se během cesty porouchá. Pro cestující musí přijet 
náhradní vůz. Večer v baru ohrožuje hosty zbraní mladík jménem Everett, který se nedokáže 
smířit s nezájmem Marie, již miluje. Paterson ho zpacifikuje. Muž měl však jen plastovou 
pistoli. V sobotu Laura uspěje na trhu s košíčky a pozve Patersona na večeři a do kina. Po 
návratu domů oba zjistí, že Marvin roztrhal Patersonův notes se všemi básněmi. Přitom muž 
slíbil Lauře, že si právě v ten den dá básně okopírovat. V neděli se jde Paterson projít k 
vodopádu, kde jej osloví japonský turista, obdivovavatel Williama Carlose Williamse a sám 
autor poezie, a dá kolegovi nový notes. Paterson začíná psát novou báseň. – Minimalistická 
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komorní komedie o poezii všedního dne dokáže zapůsobit i bez velkých konfliktů a dějových 
zvratů, jež nahrazuje nenásilnými kontrasty a jemnými variacemi. Rytmické, zenově 
vyrovnané vyprávění připomíná Jarmuschovy nejlepší filmy z 80. a 90. let. Snímek je 
věnovaný památce fenky Nellie, která ve filmu „hrála“ Marvina. – V souvislosti s uvedením 
Patersona do českých kin připravila distribuční společnost Aerofilms rovněž přehlídky sedmi 
dalších filmů Jima Jarmusche, jež proběhly v prosinci 2016 a v lednu 2017. Kolekce sedmi 
starších děl vyšla rovněž na DVD. –mrš- 
 
JIM JARMUSCH (vl. jm. James Roberto Jarmusch, nar. 22.1.1953, Cuyahoga Falls, Ohio) 
začal studovat žurnalistiku na Severozápadní univerzitě v Illinois, ale po roce přešel do 
New Yorku na Kolumbijskou univerzitu a studoval anglickou a americkou literaturu. Během 
posledního semestru odjel do Paříže, kde objevil poklady Francouzské cinematéky. Po roce 
se vrátil do Spojených států a byl přijat na filmovou fakultu Newyorské univerzity (NYU; 
1976-79). Studoval ve třídě Nicholase Raye a byl jeho pedagogickým asistentem. Stal se 
součástí newyorského uměleckého světa; hrál jako klávesista v postpunkové kapele Del 
Byzanteers a podílel se jako zvukař na několika podzemních snímcích. V současnosti je mj. 
členem rockové kapely SQÜRL. Zaujal celovečerní prvotinou Trvalá dovolená, kterou 
natáčel jako absolventský film, ale měl problémy s překročením stanovené metráže. 
Obeslal ho na několik evropských festivalů a získal Cenu Josefa von Sternberga v 
Mannheimu. Prosadil se svým druhým filmem Podivnější než ráj, jenž vznikl rozšířením 
půlhodinového absolventského snímku New World (Nový svět) s využitím ušetřeného 
filmového materiálu od Wima Wenderse. Dnes už klasické minimalistické dílo mu vyneslo 
řadu ocenění (mj. Zlatá kamera na MFF v Cannes, Zlatý leopard na MFF v Locarnu, Cena 
NSFC za nejlepší film, Zvláštní cena poroty na FF Sundance) a rázem ho zařadilo mezi 
přední osobnosti amerického nezávislého filmu s vyhraněným tvůrčím stylem. Následovaly 
další oceněné tituly: Mimo zákon (nominace na Cenu ISA za režii), Tajuplný vlak (Cena za 
umělecký přínos na MFF v Cannes, nominace na Cenu ISA za scénář a za režii), Mrtvý muž 
(nominace na Cenu ISA za scénář), Ghost Dog – Cesta samuraje (nominace na Cenu ISA za 
nejlepší film), Zlomené květiny (Velká cena poroty na MFF v Cannes), Přežijí jen milenci 
(Zvláštní cena poroty na MFF v Sitges). Ve svých minimalistických komediích, plných 
sebeironického nadhledu a pochopení pro bizarní situace, se zabýval konflikty mezi 
odlišnými kulturami a pocity vykořeněnosti či ztráty tradičních hodnot. Pracoval se 
strohými fabulemi, v syrových statických obrazech a zpravidla jen s několika herci. S 
kameramanem Robbym Müllerem byli oceněni jako tým na specializovaném festivalu 
Camerimage 1998 v Lodži. Mezi jeho další stálé spolupracovníky patří střihač Jay 
Rabinowitz, castingová režisérka Ellen Lewisová a hudebníci John Lurie a Tom Waits, kteří 
účinkovali v jeho raných filmech. Několikrát experimentoval s krátkometrážní formou, 
nejlépe ve volné sérii Kafe a cigára, složené z jednoduchých černobílých miniatur, jež začal 
natáčet už v 80. letech. Za třetí z nich s podtitulem Somewhere in California (1993) dostal 
Zlatou palmu na MFF v Cannes; teprve po letech trojici doplnil do délky celovečerního 
programu. Občas vystupuje jako epizodní herec v dílech svých spřízněných kolegů. Od 80. 
let je jeho životní partnerkou filmařka Sara Driverová. - V souvislosti s uvedením filmu 
Paterson do českých kin připravila distribuční společnost Aerofilms přehlídky sedmi dalších 
filmů Jima Jarmusche, jež proběhly v prosinci 2016 a v lednu 2017. Kolekce těchto sedmi 
starších děl vyšla rovněž na DVD. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) 
příběh mladíka, bezcílně se toulajícího New Yorkem, Permanent Vacation (1980, Trvalá 
dovolená; + spol. hudba, střih, prod. – V), působivé dílo o pocitech rozčarování a odcizení 
lidí, přicházejících do Ameriky s různými ideály, Podivnější než ráj (1984, Stranger Than 
Paradise; + spol. střih), hořká komedie o třech mužích, kteří utečou ze společné vězeňské 
cely, Mimo zákon (1986, Down by Law), první barevný film Tajuplný vlak (1989, Mystery 
Train), líčící ve třech epizodách příběhy cizinců v zapadlém hotýlku v Memphisu, pět 
taxikářských povídek z různých konců světa Noc na zemi (1991, Night on Earth; + prod.), 
černobílá westernová komedie Mrtvý muž (1995, Dead Man) s Johnnym Deppem, dok. 
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výpověď o rockovém hudebníkovi Neilu Youngovi, nazvaná Rok koně (1997, Year of the 
Horse; + spol. kam.), gangsterka o nájemném zabijákovi s vlastním kodexem cti Ghost Dog 
– Cesta samuraje (1999, Ghost Dog: The Way of the Samurai; + spol. prod.) s Forestem 
Whitakerem, povídka Interiér přívěs noc (Int. Trailer. Night) z epizodového filmu na téma 
plynoucího času Dalších deset minut I (2002, Ten Minutes Older: The Trumpet), povídkový 
snímek Kafe a cigára (2003, Coffee and Cigarettes; + spol. střih), složený z hospodských 
rozhovorů, příběh muže, pátrajícího po letech po dospělém synovi, Zlomené květiny (2005, 
Broken Flowers) s Billem Murraym, další příběh málomluvného zabijáka Hranice ovládání 
(2008, The Limits of Control) s Isaachem De Bankolém, nostalgický příběh upírské lásky 
Přežijí jen milenci (2013, Only Lovers Left Alive) s Tildou Swintonovou a Tomem 
Hiddlestonem, příběh řidiče městského autobusu, který píše básně, Paterson (2016) s 
Adamem Driverem, dokument o legendární punkové skupině The Shooges, nazvaný 
Gimme Danger (2016); (herec) Fräulein Berlin (1984; r. Lothar Lambert), American 
Autobahn (1984, Americká dálnice; r. Andre Degas), Running Out of Luck (1985, Dochází mi 
štěstí; r. Julien Temple), Straight to Hell (1986, Rovnou do pekla; r. Alex Cox), Helsinki 
Napoli All Night Long (1987; r. Mika Kaurismäki), Leningradští kovbojové dobývají Ameriku 
(1989, Leningrad Cowboys Go America; r. Aki Kaurismäki), The Golden Boat (1990, Zlatý 
člun; r. Raúl Ruiz), In the Soup (1991, Průšvih; r. Alexandre Rockwell – TV), Iron Horsemen 
(1994, Železní jezdci; r. Gilles Charmant), Blue in the Face (1995, Vztek; r. Wayne Wang, 
Paul Auster – V), Sling Blade – Smrtící bumerang (1995, Sling Blade; r. Billy Bob Thornton), 
Cannes Man (1996; r. Richard Martini, Susan Shapiroová); (podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) střm. f. You Are Not I (1981, Ty nejsi já; r. Sara Driverová; + 
spol. sc., kam.), Sleepwalk (1986, Jako ve snu; r. Sara Driverová; spol. kam.), When Pigs Fly 
(1993, Když prasata létají; r. Sara Driverová), Explicit Ills (2008, Zjevné problémy; r. Mark 
Webber), Porto (2016; r. Gabe Klinger).  -mim-  
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Pěkně blbě 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 
119 min. 
 
Původní název: The Big Sick. Země původu: USA. Výrobce: Apatow Company, Filmnation 
Entertainment, Amazon Studios (zadavatel), Filmnation Entertainment (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: anglicky, urdsky (titulky). – Je těžký 
udobřit se s holkou, když je v kómatu. Divný, ale skutečný příběh. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 10.5.2027). 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Showalter. Scénář: Emily V. Gordon /ž/, Kumail Nanjiani. Kamera: 
Brian Burgoyne. Architekt: Brandon Tonner-Connolly. Návrhy kostýmů: Sarah Mae Burton 
/ž/. Masky: Leo Won, Tonia Ciccone /ž/ (účesy). Střih: Robert Nassau. Zvuk: Charles R. Hunt. 
Výkonná produkce: Glen Basner, Ben Browning, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon /ž/, 
Jeremy Kipp Walker. Producent: Judd Apatow, Barry Mendel. Koproducent: Amanda Glaze 
/ž/. Vizuální efekty: Lucien Harriot (supervize). Hudba: Michael Andrews. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Joe Rudge (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Jeremy Sample.  
 
Hrají: Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani), Zoe Kazan /ž/ (Emily Gardnerová), Holly Hunter /ž/ 
(Beth Gardnerová), Ray Romano (Terry Gardner), Anupam Kher (Kumailův otec), Zenobia 
Shroff /ž/ (Kumailova matka), Adeel Akhtar (Kumailův bratr Naveed), Bo Burnham (CJ), Aidy 
Bryant /ž/ (Mary), Kurt Braunohler (Chris), Vella Lovell /ž/ (Khadija), Myra Lucretia Taylor /ž/ 
(ošetřovatelka Judy), Jeremy Shamos (Bob Dalavan), David Alan Grier (Andy Dodd), Ed 
Herbstman (Sam Highsmith), Shenaz Treasurywala /ž/ (Fatima), Rebecca Naomi Jones /ž/ 
(Jesse), Linda Emond /ž/ (dr. Cunninghamová).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Locarnu 2017: Cena diváků UBS. Oscar: (nominace) nejlepší původní scénář 
(Emily V. Gordonová, Kumail Nanjiani). 
 
Poněkud atypická romantická komedie Pěkně blbě vznikla v produkci Judda Apatowa a 
Barryho Mendela, kteří poskytli příležitost scenáristům Kumailu Nanjianimu a jeho manželce 
Emily V. Gordonové vyprávět jejich vlastní příběh. Nanjiani v něm představuje sám sebe, 
jeho skutečnou ženu nahradila ve filmu vnučka slavného režiséra Zoe Kazanová. – Kumail 
působí v Chicagu jako stand-up komik a příležitostný řidič Uberu. V kabaretu, kde vystupuje s 
kamarády Chrisem (též spolubydlícím), CJ a Mary, se seznámí s divačkou Emily a vyspí se s ní. 
Oba však tvrdí, že nemají zájem o vážný vztah. Přesto spolu začnou chodit a zamilují se do 
sebe. Kumail se jednou od Emily dozví, že je rozvedená, a sám jí později musí přiznat, že si ji 
nemůže vzít, protože mu to rodina, pocházející z Pákistánu a trvající podle tradice na 
dohodnutém manželství, nedovolí. Matka mu permanentně dohazuje pákistánské dívky. 
Dotčená Emily se s mužem rozejde. Po čase se mladík, jemuž zavolala její kamarádka Jesse, 
vydá za Emily do nemocnice. Jako její údajný manžel tam podepíše souhlas k uvedení 
pacientky do umělého spánku. Zavolá to pak jejím rodičům. Dívka trpí závažnou infekcí. Její 
nekonformní rodiče Terry a Beth přijedou ze Severní Karolíny. Dceřina nápadníka, o němž 
vědí, že se s ním rozešla a proč, zpočátku přehlížejí. Později je jeho neústupnost, s níž 
dochází do nemocnice, přiměje ke změně názoru a sblíží se s ním. Dívka prodělá těžkou krizi, 
ale nakonec je díky náhodné Kumailově zmínce úspěšně vyléčena (měla tzv. Stillovu chorobu 
dospělých). Při rekonvalescenci však odmítne bývalého milence, který mezitím sebral odvahu 
a řekl otci a matce pravdu za cenu vážného rozkolu. Ale později za ním přijde po jeho 
premiérové one man show a dozví se, že mladík odjíždí s Mary a CJ zkusit štěstí do New 
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Yorku... - Při jednom newyorském vystoupení se v hledišti objeví Emily a zahájí s komikem 
stejnou konverzaci, při jaké se před časem seznámili... – V mezititulkové sekvenci jsou 
fotografie skutečných zúčastněných. – Snímek byl uveden na zahájení MFF v Karlových 
Varech 2017 a byl zařazen do následné akce Vary ve vašem kině.  -tbk- 
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Pes ro(c)ku 
barevný, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, adaptace, přístupný, 1:1,85, 2–D, 
Dolby SDDS, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Rock Dog. Země původu: USA, Čína. Výrobce: Huayi Brothers Media 
Corporation, Mandoo Pictures, Huayi Tencent Entertainment (spolupráce), Eracme 
Entertainment (spolupráce), Dream Factory Group (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 23.2.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Pes, který zpívá, nekouše. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Ash Brannon. Předloha: Zheng Jun – grafický román Tibetan Rock Dog 
(Tibetský rockový pes, 2009). Scénář: Ash Brannon, Kurt Voelker. Výtvarník: Elad Tibi, 
Matthew Bates (návrhy postav), David Colman (návrhy postav), Peter DeSève (návrhy 
postav), Gary Dunn (návrhy postav). Střih: Ivan Bilancio, Ed Fuller. Zvuk: Greg Orloff, Tateum 
Kohut, Steven Ticknor. Výkonná produkce: Zhongjun Wang, Zheng Jun, Deng Feng, Angela 
Wuová, Andrew Yang, Zhonglei Wang, Jerry Ye, Xu Xiaoping, Liu Shnengyi, Tan Fei, Chuck 
Peil, Uri Fleming, Mike Bundlie, Lauren Seligová. Producent: Amber Wangová, Joyce Louová, 
David B. Miller, Rob Feng, Zheng Jun. Koproducent: Benjamin Gilberg, Xue Niu, Alonzo 
Ruvalcaba. Animace: Damjan Mitrevski (supervize), Erich Turner (efekty). Vizuální efekty: 
Jeffrey Alcazara (supervize svícení a kompozice), David Esneault (digitální supervize). Hudba: 
Rolfe Kent, Adam Friedman (téma). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Liza Richardsonová (hudební supervize).  
 
Hlasy: Luke Wilson (Bodi), Eddie Izzard (Angus Kočkostár), J.K. Simmons (Khampa), Mae 
Whitmanová (Darma), Lewis Black (Linnux), Kenan Thompson (Riff), Jorge Garcia (Germur), 
Matt Dillon (Trey), Sam Elliott (Fleetwood), Will Finn (Floyd, Carl), Liza Richardsonová 
(hlasatelka v rádiu), Ash Brennan (Ian). 
 
Dabing: Ondřej Gregor Brzobohatý (Bodi), Marek Holý (Angus Kočkostár), Pavel Zedníček 
(Khampa), Tereza Kerndlová (Darma), Igor Bareš (Linnux), Pavel Vondrák (Riff), Libor Terš 
(Germur), Ondřej Hejma (Trey), Petr Oliva (Fleetwood), Bohuslav Kalva (Floyd), Jakub 
Němčok (Carl), Dana Pešková (hlasatelka v rádiu), Laďa Kerndl (producent).  
 
Překlad české verze: Iveta Kristek Pavlovičová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české 
verze: Jiří Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Animovaný snímek Pes ro(c)ku podle komiksů čínského písničkáře Zhenga Juna se odehrává 
ve světě antropomorfizovaných zvířat. Jde o první samostatný celovečerní snímek Ashe 
Brannona, který již spolurežíroval tituly Toy Story 2: Příběh hraček (Toy Story 2; spol. r. John 
Lasseter, Lee Unkrich) a Divoké vlny (2007, Surfʹs Up; spol. r. Chris Buck). – Statný mastif 
Khampa na Tibetské náhorní plošině chrání před vlky ves, v níž žijí ovečky a jejich mentor, jak 
domácí Fleetwood. Khampova syna a nástupce Bodiho zajímá víc hudba, a když v nalezeném 
tranzistoru slyší rockera Anguse Kočkostára, není s ním k vydržení. Rezignovaný otec pošle 
potomka do města, aby zkusil štěstí. Psíka sledují vlci mafiána Linnuxe. Vyjukaný Bodi se v 
parku seznámí s hráčkou na kytaru liškou Darmou, bubeníkem kozlem Germurem a 
zlomyslným kytaristou tygrem Treyem. Ten mu škodolibě poradí, aby požádal Kočkostára o 
lekci. Rocková hvězda ve své vile má tvůrčí krizi. S Bodim nechce nic mít, ale nakonec spolu 
složí úspěšnou skladbu, která má vmžiku úspěch. Anguse později trápí výčitky, že 
spoluautora zapřel, a vydá se ho hledat. Bodi zatím spěchá domů; jeho ves ohrožuje Linnux s 
vlky. Svázaní Khampa a Fleetwood sledují přípravy vlků na grilování skopového. Když sem 
Bodi dorazí, hraním na kytaru, do něhož dal vše, způsobí, že z krvelačných šelem jsou 
mírumilovní přátelé. Bodi, Darma, Germur a Angus uspějí ve městě na koncertě. – V 
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počítačově animovaném, ničím výjimečném spektáklu je vše, co má dětský divák rád: 
dobrodružství, zvířecí protagonisté, honičky, zajímavé prostředí, hudební čísla a apel na 
rodinná pouta i na odvahu jít za svým snem.  -kat- 
  



242 
 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
barevný, dobrodružný, akční, horor, fantasy, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, zvuk – 
5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 129 min. 
 
Původní název: Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge (mezinárodní název). Pirates of 
the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (americký název). Země původu: USA. Výrobce: 
Disney, Jerry Bruckheimer Films. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 25.5.2017. Mluveno: 
česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 24.5.2019). Lokace: Austrálie: Queensland - Helensvale, Moreton Bay, 
Maudsland, Southport, Mount Tamborine, Whitsunday Islands, Whitehaven Beach, 
Haslewood Island; Nový Jižní Wales - Hastings Point, Lennox Headland reserve. Kanada: 
Britská Kolumbie – Vancouver. 
 
AUTOŘI: Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Pomocná režie: Ubbe Haavind (II. režie). 
Námět: Jeff Nathanson, Terry Rossio (+ postavy), Stuart Beattie (postavy), Jay Wolpert 
(postavy), Ted Elliott (postavy), podle atrakce z Disneyho zábavních parků. Scénář: Jeff 
Nathanson. Kamera: Paul Cameron. II. kamera: Brad Shield, Bojan Bazelli (dodatečné 
záběry). Architekt: Nigel Phelps. Návrhy kostýmů: Penny Rose /ž/. Masky: Peter King 
(návrhy masek, účesů), Adam Johansen (supervize prostetiky), Peter Swords (paruky). Střih: 
Roger Barton, Leigh Folsom Boyd /ž/. Zvuk: Jack Whittaker, Paul Massey, Christopher Boyes 
(+ design zvuku). Výkonná produkce: Joe Caracciolo Jr., Chad Oman, Terry Rossio, Mike 
Stenson, Brigham Taylor. Producent: Jerry Bruckheimer. Vizuální efekty: Gary Brozenich 
(supervize), Bill Kent (supervize), MPC, Atomic Fiction (+ animace), Legend 3D, CoSA VFX, 
Lola VFX, Mr. X, Rodeo FX, Prime Focus. Zvláštní efekty: Dan Oliver (supervize). Hudba: Geoff 
Zanelli, Phill Boucher (dodatečná hudba), Zak McNeil (dodatečná hudba), Paul Mounsey 
(dodatečná hudba), Anthony B. Willis (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Thomas Robinson Harper, Kyle Gardiner, Thomas DuPont 
(souboje), Andrew Stehlin (choreografie soubojů). 
 
Hrají: Johnny Depp (kapitán Jack Sparrow), Geoffrey Rush (kapitán Hector Barbossa), Javier 
Bardem (kapitán Salazar), Brenton Thwaites (Henry Turner), Kaya Scodelario /ž/ (Carina 
Smyth), Orlando Bloom (Will Turner), Kevin McNally (Gibbs), Golshifteh Farahani /ž/ 
(Shansa), Stephen Graham (Scrum), Paul McCartney (strýček Jack), Martin Klebba (Marty), 
David Wenham (Scarfield), Keira Knightley /ž/ (Elizabeth Swannová), Juan Carlos Vellido 
(nadporučík Lesar), Bruce Spence (starosta Dix), Zoe Ventoura /ž/ (starostova žena). 
 
Dabing: Alexandr Rašilov (kapitán Jack Sparrow), Pavel Rímský (kapitán Hector Barbossa), Jiří 
Schwarz (kapitán Salazar), Jan Cina (Henry Turner), Petra Tenorová (Carina Smyth), Michal 
Jagelka (Will Turner), Jaromír Meduna (Gibbs), Kateřina Janečková (Shansa), Martin Sobotka 
(Scrum), Miro Žbirka (strýček Jack).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Jan Pecha. Režie české verze: Jan Pecha (Studio Virtual). 
 
Fantasy dobrodružství, inspirované atrakcí z Disneyho zábavních parků Piráti z Karibiku: 
Prokletí Černé perly (2003, Pirates of the Caribbean: The Curse of Black Pearl, r. Gore 
Verbinski) s opileckým pirátským kapitánem Jackem Sparrowem v podání Johnnyho Deppa 
se stalo blockbusterem, a tak Gore Verbinski natočil pokračování Piráti z Karibiku: Truhla 
Mrtvého muže (2006, Pirates of Caribbean: Dead Man’s Chest) a Piráti z Karibiku: Na konci 
světa (Pirates of Caribbean: At World’s End). Trilogie utržila přes miliardu dolarů, ale další díl 
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (2011, Pirates of Caribbean: On Stranger Tides, r. Rob 
Marshall) už nesplnil očekávání; ubylo hravé invence, parodie i nadhledu. Pátý díl Piráti z 
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Karibiku: Salazarova pomsta, svěřený norské režisérské dvojici Joachimu Rønningovi a 
Espenu Sandbergovi, se vrací ke kořenům; ctí vše, co k pirátským filmům patří, včetně 
„karibských“ specifik, jimiž původní trilogie žánr obohatila. – Henry Turner od dětství hledá 
způsob, jak zlomit kletbu, která jeho otce Willa uvěznila na korábu duchů Bludný Holanďan. 
Zjistí, že musí najít bájný Poseidonův trojzubec. Loď, na které slouží, skončí kvůli pirátům v 
Ďábelském trojúhelníku. Nemrtvý pronásledovatel pirátů, španělský kapitán Salazar z 
galeony Tichá Máří s posádkou poničených zombiů nechá naživu jen Henryho za slib, že mu 
najde Jacka Sparrowa. Ten ho sem před lety nalákal a zavinil jeho prokletí. - Na Svatém 
Martinu po zpackané loupeži bankovního trezoru opustí věčně opilého Jacka naštvaná 
posádka. Jeho Černá perla je zakletá v lahvi. Když se pirát za flašku rumu vzdá kouzelného 
kompasu, Ďábelský trojúhelník se rozpadne a Salazar s posádkou vyrazí likvidovat lodě piráta 
Hectora Barbossy. Jack je zatčen. Henry na Svatém Martinu narazí na mladou astronomku 
Carinu, uvězněnou za čarodějnictví. I ona hledá trojzubec a díky deníku po otci ví, že mapa k 
němu je ve hvězdách. Z popraviště ji a Sparrowa zachrání Henry s Jackovou posádkou a 
všichni vyrazí zchátralým Umírajícím rackem pro trojzubec. V patách mají Tichou Máří, na níž 
je se Salazarem i zajatý Barbossa, ale také koráb s mocichtivým guvernérem Scarfieldem. Kdo 
totiž trojzubec získá, bude podle legendy vládnout mořím. Barbossa se spojí s Jackem. 
Zprovozní Černou perlu, zakletou v lahvi. Na palubě Hector pochopí, že Carina je jeho dcera; 
nechal ji jako miminko u sirotčince. V bitce v rozestoupivším se moři Henry s Carinou 
naleznou a zlomí Poseidonův trojzubec. Kletby jsou zrušeny. Nemrtví jsou opět lidmi. Henry, 
Jack, Carina a Barbossa šplhají po kotevním řetězu Černé perly se Salazarem v patách. Hector 
se obětuje a strhne Španěla s sebou do hlubin. – Na pobřeží se Henry obejme s Carinou a 
setká se tu s otcem. Objeví se tu i jeho matka Elizabeth. Jack, který získal zpět kouzelný 
kompas, vyrazí na moře… (Po titulcích) Willa Turnera, spícího v ložnici vedle milované 
manželky, cosi probudí. Pod postelí leží mokré mušle… - Nákladná podívaná s hvězdným 
obsazením je s dokonalou vypočítavostí postavena na obdobném schématu jako „jednička“. 
Mohla by mít ovšem kratší metráž, méně divokých akcí a také ne tak spletitý a zbytečně 
nastavovaný děj. Možná až příliš „ohlušuje“ rychlým sledem strhujících atrakcí. –kat- 
 
JOACHIM RØNNING (nar. 30.5.1972, Sandefjord, Vestfold) vyrůstal na norském venkově a 
zájem o film ho svedl již v dětství dohromady Espenem Sandbergem (nar. 16.6.1971, 
Sandefjord, Vestfold). Oba kamarádi vystudovali Stockholmskou filmovou školu (1992-94) 
a spolu absolvovali i vojenskou službu, během níž realizovali výcvikové snímky. Pod 
společným jménem Roenberg, složeným z jejich příjmení, začali natáčet reklamní spoty, 
nejdřív v rámci skandinávských zemí a později i v mezinárodním měřítku (Airbus, 
Nintendo, Coca-Cola, General Electric, Nokia, Capital One, Labatt, USA Today, Budweiser, 
Hydro). V produkci Luca Bessona realizovali svůj celovečerní debut Sexy Pistols. Podle 
skutečných událostí pak natočili v Norsku filmy Max Manus (šest výročních cen Amanda, 
včetně nejlepšího filmu, a nominace za režii) a Kon-Tiki (tři ceny Amanda a opět režisérská 
nominace), který měl velký ohlas i ve světě (mj. nominace na Oscara a na Zlatý glóbus v 
kategorii zahraničních filmů). Byli režiséry dvou epizod první řady TV seriálu Marco Polo 
(2014; + spol. prod.) a výkonnými producenty generačního příběhu z 60. let Beatles (2014; 
r. Peter Flinth). Společně s režisérem Haraldem Zwartem a producentem Espenem Hornem 
mají produkční společnost Motion Blur. Po hollywoodském blockbusteru Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta se jejich cesty rozešly. Rønning sám natočil krátký snímek Kubisten 
(2007, Kubisté; + sc.) a zatím neprodaný pilot Doomsday (TV-2017, Soudný den). – 
Společná filmografie: (režie) kr. f. Dag 1 (1997, Den 1), westernová komedie Sexy Pistols 
(2006, Bandidas) s Penélope Cruzovou a Salmou Hayekovou v rolích bankovních lupiček, 
drama norského národního hrdiny, který za války organizoval protiněmecké sabotáže, Max 
Manus (2008 – TV) s Akselem Henniem v titulní roli, příběh slavné plavby balzového voru z 
Polynésie do Jižní Ameriky Kon-Tiki (2012 – V) s Pålem Hagenem v úloze Thora Heyerdahla, 
pátý díl populární série Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (2017, Pirates of the 
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Caribbean: Dead Men Tell No Tales) s Johnnym Deppem, Javierem Bardemem a Geoffreym 
Rushem. -mim- 
 
ESPEN SANDBERG (nar. 16.6.1971, Sandefjord, Vesfold) vyrůstal na norském venkově a 
zájem o film ho svedl již v dětství dohromady s Joachimem Rønningem (nar. 30.5.1972, 
Sandefjord, Vestfold). Oba kamarádi vystudovali Stockholmskou filmovou školu (1992-94) 
a spolu absolvovali i vojenskou službu, během níž realizovali výcvikové snímky. Pod 
společným jménem Roenberg, složeným z jejich příjmení, začali natáčet reklamní spoty, 
nejdřív v rámci skandinávských zemí a později i v mezinárodním měřítku (Airbus, 
Nintendo, Coca-Cola, General Electric, Nokia, Capital One, Labatt, USA Today, Budweiser, 
Hydro). V produkci Luca Bessona realizovali svůj celovečerní debut Sexy Pistols. Podle 
skutečných událostí pak natočili v Norsku filmy Max Manus (šest výročních cen Amanda, 
včetně nejlepšího filmu, a nominace za režii) a Kon-Tiki (tři ceny Amanda a opět režisérská 
nominace), který měl velký ohlas i ve světě (mj. nominace na Oscara a na Zlatý glóbus v 
kategorii zahraničních filmů). Byli režiséry dvou epizod první řady TV seriálu Marco Polo 
(2014; + spol. prod.) a výkonnými producenty generačního příběhu z 60. let Beatles (2014; 
r. Peter Flinth). Společně s režisérem Haraldem Zwartem a producentem Espenem Hornem 
mají produkční společnost Motion Blur. Po hollywoodském blockbusteru Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta se jejich cesty rozešly. – Společná filmografie: (režie) kr. f. Dag 1 (1997, 
Den 1), westernová komedie Sexy Pistols (2006, Bandidas) s Penélope Cruzovou a Salmou 
Hayekovou v rolích bankovních lupiček, drama norského národního hrdiny, který za války 
organizoval protiněmecké sabotáže, Max Manus (2008 – TV) s Akselem Henniem v titulní 
roli, příběh slavné plavby balzového voru z Polynésie do Jižní Ameriky Kon-Tiki (2012 – V) s 
Pålem Hagenem v úloze Thora Heyerdahla, pátý díl populární série Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta (2017, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) s Johnnym 
Deppem, Javierem Bardemem a Geoffreym Rushem. -mim- 
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Planeta opic 
barevný, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: Planet of the Apes. Země původu: USA. Výrobce: Apjac Productions, 
Twentieth Century Fox (zadavatel). Rok copyrightu: 1967. Premiéra: 14.7.1970 (původní), 
14.9.2017 (obnovená – Projekt 100-2017). Mluveno: anglicky (titulky). – Slavný hollywoodský 
sci-fi film, který trvale změnil pohled na lidstvo. 
 
Distribuce: AČFK (Projekt 100-2017). Lokace: USA: Utah; Arizona; Kalifornie – Malibu Creek 
State Park. 
 
AUTOŘI: Režie: Franklin J. Schaffner. Předloha: Pierre Boulle (kniha La Planète des singes, 
1963, česky naposledy Planeta opic, nakl. BB art, Praha 2000). Scénář: Michael Wilson, Rod 
Serling. Kamera: Leon Shamroy. Architekt: Jack Martin Smith, William Creber. Návrhy 
kostýmů: Morton Haack. Masky: John Chambers (design), Ben Nye, Dan Striepeke. Střih: 
Hugh S. Fowler. Zvuk: Herman Lewis, David Dockendorf. Producent: Arthur P. Jacobs. 
Vizuální efekty: L.B. Abbott (zvláštní fotografické efekty), Art Cruickshank (zvláštní 
fotografické efekty), Emil Kosa Jr. (zvláštní fotografické efekty). Hudba: Jerry Goldsmith.  
 
Hrají: Charlton Heston (George Taylor), Roddy McDowall (Cornelius), Kim Hunter /ž/ (Zira), 
Maurice Evans (dr. Zaius), James Whitmore (prezident Tribunálu), James Daly (Honorious), 
Linda Harrison /ž/ (Nova), Robert Gunner (Landon), Lou Wagner (Lucius), Woodrow Parfrey 
(Maximus), Jeff Burton (Dodge), Buck Kartalian (Julius), Wright King (dr. Galen), Norman 
Burton (velitel lovců), Paul Lambert (kněz). 
 
České titulky: AČFK. 
 
Ceny: Oscar: Čestný Oscar (John Chambers za výjimečný maskérský přínos); (nominace) 
nejlepší kostýmy (Morton Haack), nejlepší původní hudba (Jerry Goldsmith). 
 
Jedno ze základních děl žánru filmové sci-fi, adaptace románu Pierra Boullea Planeta opic, jež 
v roce 1967 realizoval Franklin J. Schaffner, se vymyká z tehdejších žánrových schémat spíše 
béčkových titulů nejen zpracováním, ale i ve své době aktuálním společensko-politickým 
přesahem (rasová nerovnost, směřování lidské civilizace, zneužívání vědy pro válečné účely 
apod.). – V roce 3978 se kapitán vesmírné lodi George Taylor ocitne na neznámé planetě, 
ovládané opičí civilizací. Stane se zajatcem spolu se skupinou primitivních lidí. Zaujme 
psycholožku Ziru. Podaří se mu uprchnout, jenže je záhy opět chycen. Zira a její snoubenec 
Cornelius se marně snaží přesvědčit Tribunál opičí akademie věd, že Taylor může poskytnout 
klíč k poznání dávné civilizace. Jsou obviněni z kacířství. Pozemšťana zachrání i s divokou 
dívkou Novou psycholožčin synovec Lucius. Dostanou se do Zakázaného pásma, kde 
Cornelius ukryl v pobřežní jeskyni své nálezy. Taylor v nich pozná pozůstatky lidské civilizace. 
Odchází s Novou hledat potomky lidí. V nitru Zakázaného pásma vidí, jak z mořského písku 
trčí trosky sochy Svobody. Pochopí, že je na Zemi, zničené před dávnými časy patrně 
atomovou válkou. – Snímek byl ve své době velmi úspěšný, a tak záhy vznikly čtyři 
pokračování (uvedená u nás na videu či v TV), dva TV seriály (jeden hraný, druhý animovaný), 
několik TV filmů i videoher. V novém tisíciletí vznikl remake Planeta opic (2001, Planet of the 
Apes; r. Tim Burton) a další tituly restartované série, Zrození planety opic (2011, Rise of the 
Planet of the Apes; r. Rupert Wyatt), Úsvit planety opic (2014, Dawn of the Planet of the 
Apes; r. Matt Reeves) a Válka o planetu opic (2017, War for the Planet of the Apes; r. Matt 
Reeves). – Film je uváděn v obnovené premiéře v rámci Projektu 100-2017, věnovanému 
právě sci-fi. 
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FRANKLIN J. SCHAFFNER (vl. jm. Franklin James Schaffner, nar. 30.5.1920, Tokio – zem. 
2.7.1989, Santa Monica, Kalifornie, na rakovinu plic) byl synem amerických 
protestantských misionářů. Po otcově náhlé smrti se v polovině 20. let vrátil s matkou do 
Spojených států a vyrůstal v pensylvánském Lancasteru. Vystudoval politické vědy a 
angličtinu na místní Franklin & Marshall College (1942), kde se začal zajímat o divadlo. 
Kvůli válce nenastoupil ke studiu práv na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Sloužil jako 
poručík u obojživelných námořních jednotek v severní Africe a v Evropě, později pracoval 
na Dálném východě pro Úřad strategických služeb (OSS). Po demobilizaci načerpal 
zkušenosti jako asistent při výrobě zpravodajského filmového měsíčníku The March of 
Time a od konce 40. let pracoval v televizní stanici CBS, nejprve jako režisér sportovních a 
jiných přenosů. Postupně se věnoval především dramatické tvorbě, v níž se stal 
uznávaným profesionálem. Režíroval zhruba 150 živě natáčených inscenací v rámci různých 
antologií (mj. The Ford Theatre Hour, Studio One, The Kaiser Aluminium Hour, Playhouse 
90, The DuPont Show of the Week) a další stovku epizod různých seriálů, např. sitcomu 
Wesley (1949) nebo právnické show The Defenders (1961-62, Obhájci), za niž dostal Cenu 
Emmy. Další Emmy měl za režii později zfilmované televizní hry Reginalda Rose Dvanáct 
rozhněvaných mužů (1954) a za scenáristickou adaptaci a režii dramatizace románu 
Hermana Wouka Vojenský soud se vzbouřenci z lodi Caine (1955). Realizoval také 248 dílů 
dokumentárního seriálu Edwarda R. Murrowa Person to Person (1953-59, Hovor na výzvu), 
v němž proslulý moderátor telefonicky rozmlouval se známými osobnostmi, oceňovaný 
středometrážní dokument A Tour of the White House (1962, Prohlídka Bílého domu), jehož 
průvodkyní byla Jacqueline Kennedyová, a neprodané pilotní snímky Ambassador at Large 
(1964, Zvláštní velvyslanec; + spol. prod.) a One-Eyed Jacks Are Wild (1966, Dva spodci jako 
žolíky; + spol. prod.). Na Broadwayi režíroval v roce 1960 dramatizaci románu Allena 
Druryho Rada a souhlas (vzápětí zfilmovanou Ottou Premingerem) a o rok později 
podepsal smlouvu s 20th Century Fox. Jeho první filmy vycházely z divadelních předloh a 
získaly mu pověst schopného tvůrce, zejména při vedení hereckých představitelů; za 
snímek Ten nejlepší získal Zvláštní cenu poroty na MFF v Karlových Varech 1964. 
Mimořádný divácký ohlas měla jeho adaptace sci-fi románu Pierra Boullea Planeta opic, 
jejíž příběh souzněl s tehdejšími společenskými náladami a jež odstartovala sérii 
pokračování i pozdějších remakeů. Jeho nejvýznamnějším dílem se stala epická biografie 
Generál Patton, oceněná sedmi Oscary, která jemu samotnému přinesla kromě sošky za 
režii také Cenu DGA a nominaci na Zlatý glóbus. Následovaly ještě další výpravné tituly, v 
nichž dokázal skloubit propracovaný příběh se spektakulární scenérií (Mikuláš a Alexandra, 
Motýlek), ale od 80. let jeho kariéra stagnovala umělecky i komerčně. Krátce vykonával 
funkci prezidenta Amerického svazu režisérů (DGA; 1987-89). – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) melodrama z doby prohibice Broadway (TV-1955) s Josephem Cottenem, 
drama The Caine Mutiny Court-Martial (TV-1955, Vojenský soud se vzbouřenci z lodi Caine; 
+ spol. sc.) s Lloydem Nolanem, drama čtenářů myšlenek, kteří mají být zneužiti pražskými 
komunistickými špičkami, The Great Sebastians (TV-1957, Velcí Sebastianové) s 
manželskou dvojicí Alfred Lunt a Lynn Fontanneová, rodinné drama The Playroom (TV-
1957, Dětský pokoj) s Mildred Dunnockovou, příběh nastávajícího dědice a jeho 
ztraceného dvojčete The Clouded Image (TV-1957, Rozmazaný obraz) s Farleym 
Grangerem, drama vyšetřování letecké nehody Panic Button (TV-1957, Knoflík pro případ 
paniky) s Robertem Stackem, drama o problémech Američana s českou nevěstou For I 
Have Loved Strangers (TV-1957, Miloval jsem totiž cizinku) s Donem Murraym a Hope 
Langeovou, příběh manželské dvojice podle povídky Irwina Shawa The 80 Yard Run (TV-
1958, Běh dlouhý 80 yardů) s Paulem Newmanem a Joanne Woodwardovou, příběh 
úspěšného bankovního manažera, který přehodnocuje svůj život, Point of No Return (TV-
1958, Odkud není návratu) s Charltonem Hestonem, drama z hollywoodské umělecké 
agentury The Right Hand Man (TV-1958, Asistent) s Danou Andrewsem a Anne Baxterovou, 
drama vědců, podílejících se na prvních zkouškách vodíkové bomby, Nightmare at Ground 
Zero (TV-1958, Noční můra v nulovém bodě) s Barrym Sullivanem a Jackem Wardenem, 
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příběh mladé ženy, starající se o bohatého invalidního manžela, The Innocent Sleep (TV-
1958, Spánek nevinných) s Hope Langeovou, adaptace  známého Fitzgeraldova románu The 
Great Gatsby (TV-1958, Velký Gatsby) s Robertem Ryanem a Jeanne Crainovou, drama 
členky holandského odboje chycené gestapem Word from a Sealed-Off Box (TV-1958, 
Slovo ze zapečetěné bedny) s Marií Schellovou, gangsterské drama Seven Against the Wall 
(TV-1958, Sedm mužů u zdi), příběh autora, který po letech strádání dostane pozvání do 
Hollywoodu, The Velvet Alley (TV-1959, Sametová ulička) s Artem Carneym, drama 
firemních intrik The Raider (TV-1959, Nájezdník) s Rodem Taylorem, drama nastávajících 
svobodných matek In Lonely Expectation (TV-1959, Osamělé očekávání) s Diane 
Bakerovou, válečné drama z bojů v Ardenách Dark December (TV-1959, Temný prosinec), 
příběh dělníka, který se vypracoval na odborového předáka, The Rank and the File (TV-
1959, Řadový zaměstnanec) s Vanem Heflinem, vánoční příběh z domova důchodců The 
Silver Whistle (TV-1959, Stříbrná píšťalka) s Eddiem Albertem, drama francouzských vojáků 
v Alžírsku The Cruel Day (TV-1960, Krutý den) s Vanem Heflinem a Cliffem Robertsonem, 
rekonstrukce známého „zločinu století“, vyloupení bostonské firmy Brink’s, The World’s 
Greatest Robbery (TV-1962, Největší světová loupež), adaptace hry Williama Inge Ztráta 
růží o zralé ženě, do níž se zblázní devatenáctiletý mladík, pod titulem The Stripper (1963, 
Striptérka) s Joanne Woodwardovou a Richardem Beymerem, politické drama ze zákulisí 
prezidentských primárek podle divadelní hry Gorea Vidala Ten nejlepší (1964, The Best 
Man) s Henrym Fondou a Cliffem Robertsonem, drama normanského rytíře The War Lord 
(1965, Válečník – TV) s Charltonem Hestonem, kriminální drama o dvojčatech, chystajících 
se vyloupit klenotnictví, The Wide Open Door (TV-1967, Dveře dokořán) s Honor 
Blackmanovou, špionážní thriller o americkém agentovi, který se v Evropě stane terčem 
důmyslného ruského komplotu, The Double Man (1967, Dvojník; + herec) s Yulem 
Brynnerem, dobrodružný příběh astronautů mezi inteligentními primáty Planeta opic 
(1967, Planet of the Apes) s Charltonem Hestonem, životopis kontroverzního amerického 
důstojníka Patton (1969, Generál Patton – TV) s mimořádným výkonem George C. Scotta, 
historické drama o posledních dnech dynastie Romanovců, natočené v jugoslávských a 
španělských exteriérech, Nicholas and Alexandra (1971, Mikuláš a Alexandra – TV) s 
Michaelem Jaystonem a Janet Suzmanovou, filmová verze autobiografie bývalého 
galejníka Henriho Charrièra Motýlek (1973, Papillon; + spol. prod.) se Stevem McQueenem 
a Dustinem Hoffmanem, adaptace posledního Hemingwayova románu Islands in the 
Stream (1976, Ostrovy uprostřed proudu – TV) s Georgem C. Scottem, politický thriller 
podle fantastického románu Iry Levina Hoši z Brazílie (1978, The Boys from Brazil) s 
Gregorym Peckem v roli doktora Mengeleho a Laurencem Olivierem jako jeho 
pronásledovatelem, archeologický thriller Sphinx (1980, Sfinga; + spol. prod. – TV), 
romantická komedie o námluvách operní hvězdy Yes, Giorgio (1982, Ano, Giorgio – TV) s 
Lucianem Pavarottim, dobrodružné drama z křížových výprav Lionheart (1987, Lví srdce) s 
Ericem Stoltzem a Gabrielem Byrnem, drama vojáka, vracejícího se po letech z 
vietnamského zajetí, Welcome Home (1989, Vítej domů – TV) s Krisem Kristoffersonem.
 -mim- 
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Po bouři 
barevný, psychologický, přístupný, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 118 
min. 
 
Původní název: Umi yori mo mada fukaku, After the Storm (anglický název). Země původu: 
Japonsko. Výrobce: Aoi Pro, Fuji Television Network (zadavatel), Bandai Visual Company 
(zadavatel), Aoi Pro (zadavatel), Gaga Corporation (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 7.9.2017. Mluveno: japonsky (titulky). – Nejsilnější bouře jsou ty, při kterých se 
nepohne ani lístek. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Japonsko: předměstí Tokia Kijose, Tokio. 
 
AUTOŘI: Režie: Hirokazu Koreeda. Námět: Hirokazu Koreeda. Scénář: Hirokazu Koreeda. 
Kamera: Yutaka Yamazaki. Architekt: Keiko Mitsumatsu /ž/. Návrhy kostýmů: Kazuko 
Kurosawa /ž/. Masky: Mutsuki Sarai (+ účesy). Střih: Hirokazu Koreeda. Zvuk: Yutaka 
Tsurumaki. Výkonná produkce: Takashi Ishihara, Kazumi Kawashiro, Tsugihiko Fujiwara, Tom 
Yoda, Yasushi Kuwata, Kenji Hamada, Yasuhito Nakae, Tsuyoshi Matsushita. Producent: 
Kaoru Matsuzaki, Akihiko Yose, Hijiri Taguchi. Hudba: Hanaregumi. Použitá hudba: různé 
skladby a písně.  
 
Hrají: Hiroshi Abe (Rjóta Šinoda), Yoko Maki /ž/ (Kjóko), Talyo Yoshizawa (Šingo), Kirin Kiki 
/ž/ (Jošiko Šinodová), Sosuke Ikematsu (Mačida), Satomi Kobayashi /ž/ (Činacu), Lily Franky 
(Jamabe), Isao Hashizume (profesor), Yukiyoshi Ozawa (nápadník), Kanji Furutachi (Mijoši), 
Yuri Nakamura /ž/ (Manami).  
 
České titulky: Haruna Honcoopová (Filmprint Digital). 
 
Stejně jako ve snímku Naše malá sestra (2015, Umimachi Diary) i v dalším psychologickém 
dramatu Po bouři se významný japonský filmař Hirokazu Koreeda věnuje křehkým rodinným 
vztahům, zatíženým minulostí a poznamenaným generačními rozdíly. I když je hlavním 
hrdinou někdejší spisovatel Rjóta Šinoda, prožívající již dlouho tvůrčí i životní krizi, značný 
prostor dostává i jeho stará matka Jošiko, snažící se po smrti svého špatného manžela žít 
jinak. – Rjóta před lety vydal oceněný román, ale od té doby se mu nedaří. Po otci zdědil 
vášeň k hazardu a sklon ke lhaní a podvádění. Momentálně se živí jako laciný soukromý 
detektiv a s mladým parťákem Mačidou se přiživují vydíráním obětí. Tajně sleduje i 
exmanželku Kjóko, kterou stále miluje a která má nového nápadníka. S jedenáctiletým 
synkem Šingem se vídá jednou za měsíc. Co vydělá, prosází, a nemá tak ani na alimenty. 
Nestydí se okrádat matku. Chtěl by začít nový život, avšak schází mu vůle. Jeho sestra Činacu 
ho už dávno prohlédla. Rjóta se s ní a s její rodinou setká, když přijde se Šingem za matkou. 
Později sem dorazí i Kjóko, aby si vyzvedla syna. Jošiko se snaží dát pár znovu dohromady, a 
tak oba přemluví, aby tu kvůli tajfunu přespali. Ona i její syn během noci při rozhovorech s 
Kjóko pochopí, že vztah nelze vrátit. Rjóta se alespoň sblíží se synkem. Ráno se bývalí 
manželé na ulici rozejdou. Muž slíbí zaplatit alimenty, ale už neřekne, že za otcův starožitný 
roztírací kámen, který ukradl matce, právě dostal od zastavárníka překvapivě značnou sumu.
 -tbk- 
 
HIROKAZU KOREEDA [Hirokazu Kore-eda] (nar. 6.6.1962, Tokio) absolvoval Univerzitu 
Waseda v Tokiu a začínal jako asistent režie ve stanici 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 
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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 (Yasujiro 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), experimentální 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 někdejšího spisovatele a notorického 
sázkaře, který prožívá tvůrčí a životní krizi, z níž hledá východisko u matky i u bývalé 
manželky, Po bouři (2016, Umi yori mo mada fukaku; + nám., střih), kriminální drama 
elitního právníka, hájícího bývalého vězně podezřelého z hrdelního zločinu Sandome no 
satsujin (2017, Třetí vražda); (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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Pobřežní hlídka 
barevný, akční komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 
117 min. 
 
Původní název: Baywatch. Země původu: USA. Výrobce: Paramount Pictures, Contrafilm, 
Vinson Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Company, Cold Spring Pictures. Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 15.6.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Dobrý buchty 
potřebujou pořádnej pekáč. 
 
Distribuce: CinemArt (do 15.6.2020). Lokace: USA: Georgia - Savannah, Tybee Island; Florida 
- Boca Raton, Miami, Deerfield Beach. 
 
AUTOŘI: Režie: Seth Gordon. Pomocná režie: Kevin Scott (II. režie). Námět: Jay Scherick, 
David Ronn, Thomas Lennon, Robert Ben Garant. Předloha: Michael Berk, Douglas Schwartz, 
Gregory J. Bonann – TV seriál Baywatch (1989-2001, Pobřežní hlídka - TV). Scénář: Damian 
Shannon, Mark Swift. Kamera: Eric Steelberg. Druhá kamera: Paul Hughen. Architekt: 
Stepherd Frankel. Návrhy kostýmů: Dayna Pink /ž/. Masky: Kimberly Greene /ž/, Teressa Hill 
/ž/ (účesy). Střih: Peter S. Elliott. Zvuk: Erik H. Magnus, Elmo Weber. Výkonná produkce: 
Michele Berk /ž/, Mary Rohlich /ž/, Louise Rosner-Meyer /ž/, Tom Pollock, Ali Bell /ž/, Dany 
Garcia /ž/, David Ellison, Dana Goldberg /ž/, Don Granger. Producent: Michael Berk, Douglas 
Schwartz, Gregory J. Bonann, Beau Flynn, Ivan Reitman. Koproducent: Hiram Garcia, Eli 
Roth. Animace: David Gimenez. Vizuální efekty: Colin Strause (supervize), Greg Strause 
(design), Hydraulx, Lola VFX. Zvláštní efekty: Elia P. Popov (supervize). Hudba: Christopher 
Lennertz. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Dana Sano /ž/ 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Clay Cullen, J.J. Dashnaw, Kevin Scott 
(supervize), Marcus Young (choreografie soubojů). 
 
Hrají: Dwayne Johnson (Mitch Buchannon), Zac Efron (Matt Brody), Priyanka Chopra /ž/ 
(Victoria Leedsová), Alexandra Daddario /ž/ (Summer Quinnová), Kelly Rohrbach /ž/ (CJ 
Parkerová), Jon Bass (Ronnie Greenbaum), Ilfenesh Hadera /ž/ (Stephanie Holdenová), Yahya 
Abdul-Mateen II (seržant Ellenbere), Hannibal Buress (Dave), Rob Huebel (kapitán Thorp), 
Oscar Nuñez (radní Rodriguez), David Hasselhoff (mentor), Pamela Anderson /ž/ (Casey Jean 
Parker). 
 
České titulky: Petr Putna.  
 
Televizní seriál Pobřežní hlídka (1989–2001) byl fenoménem 90. let a pravděpodobně 
nejsledovanějším seriálem vůbec. Pro režiséra Setha Gordona se stal inspirací ke 
stejnojmenné celovečerní komedii, jež si dala za cíl šokovat diváka humorem, překračujícím 
hranice běžné filmové legrace. Křečovitá snaha odlišit se od kultovního seriálu především 
vulgaritou, oplzlostmi a nejapnými vtipy (typu zaseknutého pánského přirození v plážovém 
lehátku) se u soudného diváka musí míjet účinkem. Přitom hlavním těžištěm syžetu je pokus 
sestavit příběh, připomínající všech 242 dílů seriálu v jednom: plavčíci na vlastní pěst 
vyšetřují vraždu radního nebo pašování drog v souvislosti s plážovým klubem, jejž vlastní 
hlavní záporná postava Victoria Leedsová. Z původního seriálu se ve filmu objeví notoricky 
známé charaktery nejen Mitche Buchannona a Matta Brodyho, ale také CJ Parkerové, 
Summer Quinnové či Stephanie Holdenové, odění v ikonických červených plavkách a 
vybavení červenými plováky. Nechybí vybuchující lodě, záchranáři vrhající se do vln a touha 
protagonistů po očištění Smaragdového zálivu od všeho špatného. Vše je „zastřešeno“ 
nelogickým a nedůležitým dějem. - Plavčík Mitch, lidový hrdina zálivu, přibere nováčky do 
týmu záchranářů včetně problematického floutka Brodyho, pro něhož je služba u pobřežní 
hlídky trestem veřejně prospěšných prací. Záchranáři po zásahu u hořící lodi naleznou mrtvé 
tělo radního Rodrigueze a na vlastní pěst případ vyšetřují. Za jeho smrtí stojí Victoria 
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Leedsová, majitelka luxusního klubu, ve kterém se kšeftuje s drogami. Plavčíkům se podaří 
odhalit zaprodané občany zálivu a překazí Leedsové únik. Brody si po mnoha konfliktech s 
ostatními plavčíky uvědomí, jaká je to čest být členem Mitchova týmu. – Parodická komedie 
je zahlcena vodními skútry, čtyřkolkami, motorkami, explozemi, odhalenými svalnatými 
mužskými těly a perfektními dámskými dekolty. Paradoxně jsou nejvtipnějšími momenty 
heroické zákroky Dwayna Johnsona, zjevení jeho mentora Davida Hasselhoffa či Pamely 
Andersonové a nepostradatelné zpomalené záběry. –adp- 
 
SETH GORDON (vl. jm. Seth Lewis Gordon, nar. 15.7.1976, Evanston, Illinois) pochází z 
akademické rodiny, která se často stěhovala. Odmaturoval na známé škole Lakeside v 
Seattlu a pak vystudoval architekturu na Yaleově univerzitě (1997). Strávil šest měsíců jako 
učitel angličtiny a matematiky v keňské vesničce, kde natočil dokumentární materiál o 
problémech při výstavbě místní školy. Absolvoval dokumentární program na Harvardově 
univerzitě (2001), aby ho dokázal zpracovat. Působil jako kameraman, střihač a producent 
na četných dokumentech a později je začal sám režírovat pro různé subjekty (PBS, Gates 
Foundation, OSN). Upoutal pozornost kritikou oceňovaným dokumentem Král arkádové 
hry: Hrst plná čtvrťáků, díky němuž dostal nabídku do Hollywoodu. Realizoval epizody 
komediálních seriálů jako Parks and Recreation (Park oddechu), Community (Zpátky do 
školy – TV), The Office (Kancl – TV) nebo Modern Family (Taková moderní rodinka – TV) a 
brzy mu byly svěřovány vysokorozpočtové veselohry s předními hereckými představiteli, z 
nichž divácky nejúspěšnějšími se stali Šéfové na zabití. I nadále se věnoval televizní tvorbě. 
Byl spolutvůrcem komediálního seriálu Breaking In (2011-12, Bouráci; + spol. režie, spol. 
prod.) a výkonným producentem řady dalších, např. sitcomů Marry Me (2014-15, Vezmi si 
mě; + spol. režie – TV) a The Goldbergs (2013-17, Goldbergovi; + spol. režie – TV) či 
dramatických show Sneaky Pete (2015-17, Kradmý Pete; + spol. režie) a Atypical (2017; + 
spol. režie). V rámci vlastní produkční společnosti Exhibit A se podílí na řadě celovečerních 
dokumentů, např. na Oscarem oceněném snímku Neporažení o fotbalovém trenérovi a 
jeho svěřencích, pro něž je sportovní stipendium jedinou cestou k univerzitnímu studiu. – 
Filmografie: (hrané filmy; režie, není-li uvedeno jinak) kr. snímky Squirt (2002, Prcek; spol. 
režie Luis Lopez; + spol. kam.), Fears of a Clown (2004, Čeho se bojí klaun) a The Problem 
with Percival (2006, Problém s Percivalem; + spol. sc.), horor Cry_Wolf (2005; r. Jeff 
Wadlow; spol. II. režie, střih, spol. prod. – V), komedie o partnerské dvojici, jíž se tentokrát 
nepodaří uniknout na svátky před návštěvami rozvětveného příbuzenstva, Čtvery Vánoce 
(2008, Four Christmases) s Vincem Vaughnem a Reese Witherspoonovou, veselohra o třech 
kamarádech, kteří chtějí odstranit své nesnesitelné nadřízené, Šéfové na zabití (2011, 
Horrible Bosses; + hlas) s Jasonem Batemanem, Charliem Dayem a Jasonem Sudeikisem, 
kriminální komedie o společné cestě spořádaného účetního a podvodnice, která mu 
ukradla identitu, Z cizího krev neteče (2013, Identity Thief) s Jasonem Batemanem a 
Melissou McCarthyovou, Pixely (2015, Pixels; r. Chris Columbus; spol. prod.), akční 
komedie na motivy populárního TV seriálu Pobřežní hlídka (2017, Baywatch; + herec) s 
Dwaynem Johnsonem a Zacem Efronem; (dokumenty; produkce, výkonná produkce či 
podíl na nich, není-li uvedeno jinak) New York Doll (2005, Newyorská panenka; r. Greg 
Whiteley; + spol. střih, zvl. efekty), The King of Kong: A Fistful of Quarters (2007, Král 
arkádové hry: Hrst plná čtvrťáků; režie, sc., kam., střih), Freakonomics (2010, Freakonomie; 
spol. r. Seth Gordon, Morgan Spurlock, Alex Gibney, Eugene Jarecki, Rachel Gradyová, 
Heidi Ewingová; + spol. sc.), Make Believe (2010, Umění iluze; r. J. Clay Tweel), Undefeated 
(2011, Neporažení; r. Dan Lindsay, T.J. Martin), Mitt (2014; r. Greg Whiteley), Print the 
Legend (2014, Legendy o 3D tisku; r. Luis Lopez, Clay Tweel), Finders Keepers (2015, Co 
jsem našel, to je moje; r. Bryan Carberry, Clay Tweel), Deep Web (2015, Do hloubky webu; 
r. Alex Winter – TV), Gleason (2016; r. Clay Tweel; + spol. nám.), Bill Nye: Science Guy 
(2017, Bill Nye: Chlápek přes vědu; r. David Alvarado, Jason Sussberg), Served Like a Girl 
(2017, Sloužila jsem jako dívka v armádě; r. Lysa Heslovová). -mim- 
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Pod rouškou noci 
barevný, kriminální, gangsterský, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 129 min. 
 
Původní název: Live by Night. Země původu: USA. Výrobce: Appian Way Productions, Pearl 
Street Films, RatPac-Dune Entertainment (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
12.1.2017. Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – Americký sen má svou cenu.  
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Georgia – Brunswick, Savannah; 
Massachusetts - Boston, Lawrence, North Andover; Kalifornie - Los Angeles, Pasadena. 
 
AUTOŘI: Režie: Ben Affleck. Předloha: Dennis Lehane (román Live by Night, 2012, česky Pod 
rouškou noci, nakl. Paseka, Praha–Litomyšl 2016). Scénář: Ben Affleck. Kamera: Robert 
Richardson. Druhá kamera: Charlotte Bruus Christensenová. Architekt: Jess Gonchor. 
Návrhy kostýmů: Jacqueline Westová. Masky: Kate Biscoeová, Kristin Bergeová (účesy). 
Střih: William Goldenberg. Zvuk: José Antonio Garía, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom 
Ozanich, John T. Reitz, Brandon Jones (design zvuku) Výkonná produkce: Chris Brigham, 
Dennis Lehane, Chay Carterová. Producent: Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Jennifer 
Davissonová, Jennifer Toddová. Koproducent: David Webb. Vizuální efekty: Gregory L. 
McMurry (supervize), Bryan Godwin (supervize), Shade VFX, Pixomondo, Pixel Playground, 
Entity FX, Vitality Visual Effects. Zvláštní efekty: Steve Cremin (koordinátor). Hudba: Harry 
Gregson-Williams, Stephanie Economouová (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: R.A. Rondell, Jon Valera (souboje). 
 
Hrají: Ben Affleck (Joe Coughlin), Zoë Saldanaová (Graciela), Chris Messina (Dion Bartolo), 
Elle Fanningová (Loretta Figgisová), Matthew Maher (RD Pruitt), Brendan Gleeson (Thomas 
Coughlin), Sienna Millerová (Emma), Chris Cooper (policejní náčelník Figgis), Anthony 
Michael Hall (Gary L. Smith), Robert Glenister (Albert White), Remo Girone (Maso 
Pescatore), Miguel J. Pimentel (Esteban), Titus Welliver (Tim Hickey), Max Casella (Digger 
Pescatore). 
 
České titulky: Filmprint digital.  
 
Herec a scenárista Ben Affleck debutoval jako režisér adaptací románu Dennise Lehanea 
Gone, Baby, Gone (2007, Gone, Baby, Gone). Kriminální thriller Pod rouškou noci podle 
bestselleru téhož autora je v jeho režisérské filmografii čtvrtým snímkem. Navíc si sám 
napsal scénář, hrál hlavní roli a podílel se i na produkci. – Boston, dvacátá léta, doba 
prohibice. Zmlácený Joe Coughlin leží ve vězeňské nemocnici a vypráví svůj příběh. Po 
návratu z první světové války se dal na dráhu zločinu: s bratry Bartolovými dělá loupežná 
přepadení. Zamiluje se do smyslné Emmy, kterou si vydržuje mocný mafián Albert White. 
Ten později o „nadějného“ lupiče projeví zájem stejně jako jeho konkurent, Maso Pescatore 
(který ví o jeho poměru s Emmou). Joe oba odmítne. Mezi Whiteovým a Pescatorovým 
gangem vypukne válka. Po nezdařené bankovní loupeži, při níž zahynou dva policisté, Paul a 
Dion Bartolovi zmizí. Joe chce s milenkou utéct. Jenže Emma ho zradí a žárlivý White jej chce 
zlikvidovat. Zasáhne policie v čele s Joeovým otcem, náčelníkem Thomasem. Mladík skončí 
ve vězení za loupež (viz začátek). Emma údajně zahynula při autohavárii (na konci však vyjde 
najevo, že přežila). - Z touhy po pomstě začne Joe po propuštění pracovat pro Masa 
Pescatora: na Floridě se spolu s Dionem Bartolem zmocní obchodu s nelegálním alkoholem. 
Uzavřou tiché spojenectví s policejním náčelníkem Figgisem a domluví se s Whiteovými 
dodavateli rumu, sourozenci Estebanem a Gracielou Suarezovými z Kuby. Vybudují síť 
náleven a klubů. White se stáhne. Joe a Graciela se do sebe zamilují a později se vezmou. Při 
střetu s Ku-klux-klanem Joe a Dion několik jeho členů zlikvidují včetně iniciátora konfliktů, 
Figgisova švagra RD Pruitta. Aby náčelníka donutil příbuzného obětovat, ukáže mu Joe fotky 
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jeho dcery Loretty, která v Hollywoodu, kam jela na casting, skončila na drogách. Loretta po 
návratu domů z léčebny začne kázat proti neřestem a postará se o zničení Joeova projektu 
velkého kasina. Později se zabije. Pescatore se svými muži dorazí po ukončení prohibice do 
Ybary. Dal se do spolku s Whitem a hodlají se Joea a Diona zbavit. Jenže ti je v Masově 
střeženém domě se svými muži přelstí a vyvraždí. Joe pak předá „firmu“ Dionovi. Žije v 
poklidu s Gracielou a se synkem. Jenže ženu smrtelně zasáhne vyšinutý Figgis, když začne 
pálit na Joeův dům. Joe ho zabije. – Snímek, natočený v retro stylu, se poměrně přesně drží 
předlohy. Má věrohodnou atmosféru a dobře popisuje kruté zločinecké podsvětí. 
Problémem jsou pomalé, neosobní tempo vyprávění, přemíra leckdy nepřirozených dialogů a 
z morálního hlediska i zločinecký protagonista. –kat- 
 
BEN AFFLECK (vl. jm. Benjamin Géza Affleck-Boldt, nar. 15.8.1972, Berkeley, Kalifornie) 
vyrůstal v Massachusetts. Už jako dítě hrál v TV seriálech pro mládež The Voyage of the 
Mimi (1984, Plavba lodi Mimi), The Second Voyage of the Mimi (1988, Druhá plavba Mimi) 
a po boku Madeline Kahnové v dramatu Wanted: The Perfect Guy (1986, Hledá se: 
Dokonalý chlap; r. Catlin Adamsová) z cyklu ABC Afterschool Specials. Po maturitě se načas 
usadil v New Yorku a na začátku 90. let se přestěhoval do Los Angeles. Vytvořil jednu z 
hlavních úloh v dramatickém TV seriálu Against the Grain (1993-94, Proti srsti) a jako host 
se objevil v seriálech Almost Home (Skoro doma) a Lifestories: Families in Crisis (Příběhy ze 
života: Rodiny v krizi). Účinkoval rovněž v krátkém snímku Fanatic (2000; r. Paul Thomas 
Anderson), uvedeném v rámci populárního pořadu Saturday Night Live. Ve filmech začínal 
jako představitel menších rolí, výjimkou byla ústřední postava zamilovaného komiksového 
autora Holdena McNeila v nezávislém filmu jeho oblíbeného režiséra Kevina Smitha 
Hledám Amy. S dlouholetým kamarádem Mattem Damonem se prosadili jako autoři 
scénáře úspěšného psychologického dramatu Dobrý Will Hunting (mj. Oscar, Zlatý glóbus, 
Cena NBR) a jako výkonní producenti se podíleli na dokumentárním seriálu Project 
Greenlight (2001-1?; čtyři nominace na Cenu Emmy) o celostátní soutěži na realizaci 
celovečerního filmového projektu, již sami iniciovali, na dramatickém seriálu z malého 
města Push, Nevada (2002; + spol. sc.), na reality show The Runner (2016, Běžec), na sci-fi 
seriálu Incorporated (2016-17) a také na několika filmech. Do diváckého povědomí Affleck 
vstoupil úlohou frajerského vrtaře A.J. Frosta v katastrofickém hitu Armageddon. Další 
popularitu získal hlavními postavami kapitána McCawleyho ve válečném dramatu Pearl 
Harbor a agenta CIA Jacka Ryana v adaptaci románu Toma Clancyho Nejhorší obavy. Za své 
herectví sklidil i zaslouženou kritiku, v roce 2003 se stal držitelem Zlaté maliny za tři tituly, 
komiksový snímek Daredevil, milostný příběh Láska s rizikem a adaptaci sci-fi povídky 
Philipa Dicka Výplata. Umělecky se rehabilitoval především jako režisér současných 
kriminálních dramat Gone Baby Gone (Cena NBR za nejlepší režijní debut) a Město (Cena 
NBR pro herecký soubor, nominace na Cenu WGA za adaptovaný scénář), odehrávajících se 
na bostonských předměstích. S největším ohlasem se setkal politický thriller podle 
skutečné události z roku 1980 Argo (mj. Oscar a Zlatý glóbus za nejlepší film, Cena BAFTA 
za nejlepší film a režii, Zvláštní cena NBR). Určitého znovuzrození se dočkal i jako herec, 
zejména skutečnou postavou televizního Supermana George Reevese v dramatu 
Hollywoodland (Volpiho pohár na MFF v Benátkách, Cena Saturn, nominace na Zlatý 
glóbus) a rolí opuštěného manžela Nicka Dunnea v přepisu bestselleru Gillian Flynnové 
Zmizelá. V roce 2016 se stal novým představitelem Batmana. Od června 2005 je ženatý s 
herečkou Jennifer Garnerovou, s níž má dvě dcery. Jeho mladší bratr Casey Affleck (nar. 
1975) je také známým hercem. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) The Dark End 
of the Street (1981, Temný konec ulice; r. Jan Egleson), Hands of a Stranger (TV-1987, 
Vražedný stisk; r. Larry Elikann – V), Field of Dreams (1989, Hřiště snů; r. Phil Alden 
Robinson – V), Daddy (TV-1991, Táta; r. Michael Miller – TV), Buffy – zabíječka upírů (1992, 
Buffy the Vampire Slayer; r. Fran Rubel Kuzuiová), School Ties (1992, Školní pouta; r. 
Robert Mandel – V), Dazed and Confused (1993, Omámení a zmatení; r. Richard Linklater – 
TV), Mallrats (1995, Flákači; r. Kevin Smith – V), Glory Daze (1995, V oparu slávy; r. Rich 
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Wilkes), Chasing Amy (1996, Hledám Amy; r. Kevin Smith – V), Going All the Way (1997, 
Vem mě s sebou; r. Mark Pellington – V), Dobrý Will Hunting (1997, Good Will Hunting; r. 
Gus Van Sant; + spol. sc.), Phantoms (1998, Fantom; r. Joe Chappelle – V), Armageddon 
(1998, Armageddon; r. Michael Bay), Zamilovaný Shakespeare (1998, Shakespeare in Love; 
r. John Madden), 200 cigaret (1999, 200 Cigarettes; r. Risa Bramon Garciaová), Živelná 
pohroma (1999, Forces of Nature; r. Bronwen Hughesová), Dogma (1999, Dogma; r. Kevin 
Smith), Riziko (2000, Boiler Room; r. Ben Younger), Falešná hra (2000, Reindeer Games; r. 
John Frankenheimer), anim. f. Joseph: King of Dreams (2000, Josef – král snů; r. Rob 
LaDuca, Robert Ramirez; hlas – V), Nahoru, dolů (2000, Bounce; r. Don Roos), Pearl Harbor 
(2001, Pearl Harbor; r. Michael Bay), Daddy and Them (2001, Táta a ti druzí; r. Billy Bob 
Thornton – TV), Jay a Mlčenlivej Bob vrací úder (2001, Jay and Silent Bob Strike Back; r. 
Kevin Smith), The Third Wheel (2001, Pomoc!!! Já mám rande; r. Jordan Brady; + spol. 
prod. – V), Changing Lanes (2002, Incident; r. Roger Michell – V), Nejhorší obavy (2002, The 
Sum of All Fears; r. Phil Alden Robinson), Daredevil (2003, Daredevil; r. Mark Steven 
Johnson), Gigli (2003, Láska s rizikem; r. Martin Brest – V), Výplata (2003, Paycheck; r. John 
Woo), Táta na plný úvazek (2004, Jersey Girl; r. Kevin Smith), Surviving Christmas (2004, 
Přežít Vánoce; r. Mike Mitchelll – V), Man About Town (2006, Světák; r. Mike Binder – V), 
Clerks: Muži za pultem (2006, Clerks II; r. Kevin Smith), Hollywoodland (2006; r. Allen 
Coulter – V), Sejmi eso (2007, Smokin’ Aces; r. Joe Carnahan), Až tak moc tě nežere (2008, 
He’s Just Not That Into You; r. Ken Kwapis), Na odstřel (2009, State of Play; r. Kevin 
Macdonald), Extract (2009, Extrakt; r. Mike Judge – TV), The Company Men (2010, 
Manažeři; r. John Wells), To the Wonder (2012, K zázraku; r. Terrence Malick – V), Hra na 
hraně (2013, Runner Runner; r. Brad Furman), Zmizelá (2014, Gone Girl; r. David Fincher), 
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of Justice; r. 
Zack Snyder), Sebevražedný oddíl (2016, Suicide Squad; r. David Ayer), Zúčtování (2016, 
The Accountant; r. Gavin O’Connor), Justice League (2017, Liga spravedlnosti; r. Zack 
Snyder); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat 
Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney (1993, Zabil jsem svoji lesbickou 
manželku, pověsil ji na hák a teď mám smlouvu na tři filmy u Disneyho), přepis románu 
Dennise Lehanea Sbohem, baby o soukromém detektivovi, pátrajícím po zmizelé čtyřleté 
holčičce, Gone Baby Gone (2007, Gone Baby Gone; + spol. sc., spol. prod.) s pozoruhodným 
výkonem Caseyho Afflecka, příběh bankovního lupiče, přitahovaného svědkyní jednoho z 
přepadení, The Town (2010, Město; + spol. sc., herec – V), v němž hrál s Rebeccou 
Hallovou, dramatická rekonstrukce útěku amerických diplomatů z Teheránu Argo (2012, 
Argo; + spol. prod., herec), v níž sám ztělesnil strůjce odvážné akce, agenta CIA Tonyho 
Mendeze, který se vydával za filmového producenta, další adaptace Lehaneova románu 
Pod rouškou noci (2016, Live by Night; + sc., spol. prod., herec), v němž hrál irského 
gangstera za prohibice na Floridě; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno 
jinak) Stolen Summer (2001, Ukradené léto; r. Pete Jones – V), Speakeasy (2002; r. Brendan 
Murphy), The Battle of Shaker Heights (2003, Bitva o Shaker Heights; r. Kyle Rankin, Efram 
Potelle), Krvavá hostina (2006, Feast; r. John Gulager), dok. Reporter (2009, Reportér; r. 
Eric Daniel Metzgar), The Leisure Class (TV-2015, Cesta do vyšší společnosti; r. Jason Mann 
– TV), Bending the Arc (2017, Naklonit oblouk; r. Kief Davidson, Pedro Kos). -mim- 
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Polibek od Beatrice 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, MP4, Dolby Digital, 
dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Sage femme. Země původu: Francie. Výrobce: Curiosa Films, France 3 
Cinéma, Versus Production, Memento Films Distribution (spolupráce), Memento Films 
International (spolupráce), Cofimage 27 (spolupráce), Inver Invest (spolupráce), Canal+ 
(účast), Ciné+ (účast), France Télévisions (účast), La Région Île de France (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 7.12.2017. Mluveno: francouzsky (titulky).  
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Francie: Paříž, Mantes-la-Jolie, Villiers-sur-Marne, Villeneuve-
Saint-Georges, Eragny, Bondy, Limay. Belgie: Heusy, Liège. 
 
AUTOŘI: Režie: Martin Provost. Scénář: Martin Provost. Kamera: Yves Cape. Architekt: 
Thierry François. Návrhy kostýmů: Bethsabée Dreyfus /ž/. Masky: Olivier Afonzo (zvláštní 
maskérské efekty), Nicolas Herlin (zvláštní maskérské efekty). Střih: Albertine Lastera /ž/. 
Zvuk: Brigitte Taillandier /ž/, Ingrid Ralet /ž/, Emmanuel Croset. Výkonná produkce: 
Christine de Jekel /ž/. Producent: Olivier Delbosc. Koproducent: Jacques-Henri Bronckart, 
Olivier Bronckart. Vizuální efekty: Géry Bouchez (produkce vizuálních efektů). Hudba: 
Grégoire Hetzel. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Catherine Frot /ž/ (Claire), Catherine Deneuve /ž/ (Béatrice), Olivier Gourmet (Paul), 
Quentin Dolmaire (Simon), Mylène Demongeot /ž/ (Rolande), Pauline Etienne /ž/ (pacientka 
Cécile), Audrey Dana /ž/ (ředitelka nemocnice). 
 
České titulky: Veronika Sysalová.  
 
Herec, režisér a scenárista Martin Provost (nar. 1957) se dosud ve všech svých autorských 
filmech zaměřil na ženské hrdinky, z nichž některé, například naivní malířka Séraphine ve 
stejnojmenném filmu (2008) či spisovatelka Violette Leducová v biografii Violette (2013, 
Violette), měly předobraz ve skutečnosti. Ve svém posledním snímku, uváděném českým 
distributorem jako Polibek Beatrice (překlad původního názvu je Porodní bába) jsou ženské 
hrdinky dvě – spořádaná devětačtyřicetiletá Claire a starší prostopášná a živelná 
dobrodružka Béatrice. – Claire pracuje jako porodní asistentka v nemocnici v Limay, která je 
před zrušením. Sama vychovala syna Simona, který studuje medicínu. Rozruší ji, když ji na 
záznamníku shání dávná milenka jejího otce. Při setkání vyjde najevo, že Béatrice nevěděla, 
že se muž po jejím odchodu před třiceti lety zastřelil. Chtěla se s ním teď usmířit; má nádor 
na mozku, čeká ji operace, bojí se, že zemře. Momentálně žije z peněz, které vyhrála v 
kartách. Zpočátku odmítavá Claire později přijme úlohu dcery, za niž ji starší žena v 
nemocnici po operaci vydává. Béatrice po propuštění skončí doma u Claire, která se sblížila 
se sousedem ze zahrádkářské kolonie Paulem a která se díky ní konečně začíná vyrovnávat s 
minulostí. Jednou Béatrice bez rozloučení zmizí. Nechá „dceři“ dopis na rozloučenou… - Film 
je věnován památce herečky Yvonne Andréové (1906-1980). –kat- 
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Polina 
barevný, psychologický, taneční, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, MP4, zvuk – 5.1, dlouhý 
– 112 min. 
 
Původní název: Polina, danser sa vie. Země původu: Francie. Výrobce: Everybody On Deck, 
TF1 Droits Audiovisuels, UGC Images, France 2 Cinéma, Canal + (účast), Ciné + (účast), France 
Télévisions (účast), CNC (podpora), La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (podpora), 
Palatine Étoile 13 (spolupráce), Indéfilms 4 (spolupráce), Soficinéma 12 (spolupráce). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 25.5.2017. Mluveno: francouzsky, rusky (titulky). – Protančit 
život. 
 
Distribuce: CinemArt (do 24.5.2026).  
 
AUTOŘI: Režie: Valérie Müller /ž/, Angelin Preljocaj. Předloha: Bastien Vivès (komiks Polina, 
2011). Scénář: Valérie Müller /ž/. Kamera: George Lechaptois. Architekt: Toma Baqueni, 
Mila Preli /ž/. Návrhy kostýmů: Jurgen Doering, Laure Villemer /ž/. Masky: Mathilde 
Humeau /ž/, Milou Sanner /ž/ (účesy). Střih: Fabrice Rouaud, Guillaume Saignol. Zvuk: Jean-
Luc Audy, Dana Farzanehpour, Vincent Vatoux, Daniel Sobrino. Výkonná produkce: Mathieu 
Verhaege, Camille de Chevigny /ž/. Producent: Didier Creste, Gaëlle Bayssière /ž/. Hudba: 
79D. Použitá hudba: různé skladby a písně. Choreografie: Angelin Preljocaj. 
 
Hrají: Anastasja Ševcova /ž/ (Polina), Veronika Žovnicka /ž/ (malá Polina), Niels Schneider 
(Adrien), Jérémie Bélingard (Karl), Juliette Binoche /ž/ (Liria Elsajová), Alexej Guskov 
(Bojinski), Sergio Diaz (Sergio), Miglen Mirčev (Anton), Xenija Kutepova /ž/ (Natalia), 
Ambroise Divaret (Alex), Oriana Jimenez /ž/ (Svetlana), Angelin Preljocaj.  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Baletní snímek Polina natočili podle stejnojmenného komiksu Bastiena Vivèse francouzská 
režisérka Valérie Müllerová, která má za sebou několik dokumentů, krátkých filmů a jeden 
celovečerní hraný snímek, a debutující Francouz s albánskými rodiči, Angelin Preljocaj (nar. 
1957), uznávaný současný choreograf, jenž je autorem několika oceněných tanečních 
dokumentů. - Polina je slibná ruská baletka, trénovaná od raného věku perfekcionistickým 
profesorem Bojinským. Otevírá se jí profesionální dráha v moskevském Velkém baletu. 
Jednoho dne navštíví představení francouzského souboru moderního výrazového tance, a to 
ji přiměje odejít do Aix-en-Provence k uznávané choreografce Lirii Elsajové. Jenže navzdory 
jejímu velkému úsilí přijde krize. Dívka se přestěhuje do Antverp, aby našla nový smysl 
života. Začne pracovat v baru jako servírka. Přesto dál hledá v tanci vlastní cestu. Zároveň v 
životě kolem sebe objevuje inspiraci a nalezne i nového partnera... – Debutující Anastasja 
Ševcovová je v současnosti členkou prestižního baletu petrohradského Mariinského divadla. 
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Popírání holocaustu 
barevný, psychologický, životopisný, soudní drama, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 
2–D, Dolby Digital, dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Denial. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Krasnoff/Foster 
Entertainment, Showbox Films, Participant Media, BBC Films. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: anglicky, německy, hebrejsky (titulky). – Celý svět ví, že k 
holocaustu skutečně došlo. Ona to teď potřebuje dokázat. Podle skutečné události. 
 
Distribuce: Falcon (do 29.3.2027). Lokace: Velká Británie: Londýn. Polsko: Osvětim, Krakov. 
 
AUTOŘI: Režie: Mick Jackson. Předloha: Deborah Lipstadt /ž/ (kniha History on Trial: My Day 
in Court with a Holocaust Denier, 2005, česky Historie před soudem: Můj den u soudu s 
Davidem Irvingem, nakl. Epocha, Praha 2006). Scénář: David Hare. Kamera: Haris 
Zambarloukos. Druhá kamera: Hamish Doyne-Ditmas. Architekt: Andrew McAlpine. Návrhy 
kostýmů: Odile Dicks-Mireaux /ž/. Masky: Marese Langan /ž/. Střih: Justine Wright /ž/. Zvuk: 
Danny Hambrook. Výkonná produkce: Andrew Karpen, Guy Heeley, Christine Langan /ž/, Joe 
Oppenheimer, Jeff Skoll, Jonathan King. Producent: Gary Foster, Russ Krasnoff. 
Koproducent: Célia Duval /ž/, Jamie Roach. Vizuální efekty: Richard R. Reed, Double 
Negative. Zvláštní efekty: Colin Gorry (supervize). Hudba: Howard Shore, Dikanda 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: James 
O’Donnell.  
 
Hrají: Rachel Weisz /ž/ (Deborah Lipstadtová), Tom Wilkinson (Richard Rampton), Timothy 
Spall (David Irving), Andrew Scott (Anthony Julius), Jack Lowden (James Libson), Caren 
Pistorius /ž/ (Laura Tylerová), Alex Jennings (Sir Charles Gray), Harriet Walter /ž/ (Vera 
Reichová), Mark Gatiss (prof. Robert Jan van der Pelt), John Sessions (prof. Richard Evans), 
Will Attenborough (Thomas Skelton Robinson).  
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Ceny: Cena BAFTA: (nominace) výjimečný britský film roku. 
 
Režisér Mick Jackson působí především v televizi. Po dlouhé odmlce natočil film pro kina 
Popírání holocaustu, vycházející ze skutečného případu obžaloby americké historičky 
Deborah Lipstadtové (nar. 1947), specializující se na dějiny holocaustu, kterou na ni podal 
pro urážku na cti britský spisovatel a historik David Irving (nar. 1938), nepokrytě 
zpochybňující mj. existenci plynových komor. – V roce 1994 vydala Lipstadtová knihu 
Popírání holocaustu, v níž Irvinga a další označila za antisemity a popírače holocaustu. Ještě v 
témže roce Irving nevybíravě naruší její přednášku na vysoké škole. O dva roky později žena 
zjistí, že ji zažaloval v občansko-právním sporu ve Velké Británii. Její právní poradce Anthony 
Julius jí vysvětlí, že podle britského práva v tomto případě nespočívá důkazní břemeno na 
žalující straně, nýbrž na straně žalované. Lipstadtová se svými spolupracovníky navštíví ještě 
před procesem Osvětim. U soudu ji před soudcem sirem Charlesem Grayem zastupuje 
právník Richard Rampton. S jeho pomocí historička zvítězí a je žaloby zproštěna. Naopak 
Irving (který se u soudu zastupoval sám) je obviněn ze šíření antisemitských lží. V televizi však 
spisovatel vystupuje, jako by byl vítězem on... 
 
MICK JACKSON (nar. 4.10.1943, Grays, Essex) vyrůstal v essexském městečku Aveley. 
Vystudoval elektroniku na Southamptonské univerzitě a pak drama na Bristolské 
univerzitě. Nastoupil jako redaktor v BBC a po letech asistování se jako režisér a producent 
podílel na dokumentárních seriálech o vědě, technice a ekonomice, např. The Ascent of 
Man (1973, Vzestup člověka), Horizon (1974, Obzor), Nova (1974), The Age of Uncertainty 
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(1977, Věk nejistoty), Connections (1978, Spojitosti), The Real Thing (1980, Opravdová 
věc), Q.E.D. (1982-83, C.B.D.). Potom přešel k hrané tvorbě a třikrát získal Cenu BAFTA za 
režii snímků, výrazně ovlivněných dokumentárními postupy (Vlákna, Příběh života, Převrat 
po anglicku). Na sklonku 80. let odešel do Hollywoodu, kde se prosadil mimořádně 
úspěšným filmem Osobní strážce. Po deseti letech znovu přešel do televize, tentokrát ve 
Spojených státech, a znovu získal řadu ocenění, především za tituly, vycházející ze 
skutečných událostí: Obvinění: Proces s McMartinovými (Cena DGA, nominace na Emmy), 
Úterky s Morriem (Cena DGA), Živě z Bagdádu (Cena DGA, nominace na Emmy) a Temple 
Grandinová (Emmy a Cena DGA). Režíroval pilotní díly seriálů The Practice (Advokáti – TV), 
Strange World (Podivný svět; + spol. prod. – TV), That’s Life (Takový je život; + spol. prod. – 
TV), Numb3rs (Vražedná čísla – TV), In Justice (Po právu – TV) a jednotlivé epizody dalších 
seriálů, např. The Handler (Manipulátor; + spol. prod. – TV) a Jack & Bobby. K filmové 
tvorbě se vrátil po delší přestávce dramatem Popírání holocaustu, které bylo nominováno 
na Cenu BAFTA v kategorii britských filmů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
drama sovětského disidenta Andreje Sacharova People from the Forest (TV-1981, Lidé z 
lesa; + prod.), působivé drama přeživších po jaderném útoku Threads (TV-1984, Vlákna; + 
prod.), skutečný příběh vysokého důstojníka KGB Jurije Nosenka, jehož útěk na Západ 
vyvolal v CIA vnitřní krizi, Double Image (TV-1986, Dvojitý obraz) s Tommym Lee Jonesem v 
úloze vyšetřujícího zpravodajského agenta, adaptace vzpomínkové knížky Tajemství DNA, 
nazvaná Life Story (TV-1987, Příběh života; + prod.) s Jeffem Goldblumem v úloze jednoho 
z objevitelů struktury DNA Jamese Watsona, třídílný politický thriller podle fantastického 
románu Chrise Mullena o následcích drtivého volebního vítězství radikálního odborového 
předáka A Very British Coup (TV-1988, Převrat po anglicku) s Rayem McAnallym, drama z 
50. let o válečném veteránovi trpícím posttraumatickým stresem Chattahoochee (1989 – 
TV) s Garym Oldmanem, komedie o potrhlém meteorologovi L.A. Story (1991, Příběh z Los 
Angeles – V) podle scénáře hlavního představitele Stevea Martina, romantický příběh 
populární zpěvačky a jejího ochránce Osobní strážce (1992, The Bodyguard) s Whitney 
Houstonovou a Kevinem Costnerem, komedie o detektivovi, který se každé ráno probouzí 
bez paměti, Clean Slate (1994, Totální okno – V) s Danou Carveym, skutečný případ členů 
jedné rodiny, obviněných ze zneužívání dětí, Indictment: The McMartin Trial (TV-1995, 
Obvinění: Proces s McMartinovými – TV) s Jamesem Woodsem v roli jejich obhájce, 
katastrofický snímek o boji s probuzeným vulkánem v Los Angeles Sopka (1997, Volcano) s 
Tommym Lee Jonesem a Anne Hecheovou, neprodaný pilot Traffic (TV-1999, Doprava), 
přepis úspěšné knížky novináře Mitche Alboma, jemuž v životní krizi pomohl jeho bývalý 
profesor, Tuesdays with Morrie (TV-1999, Úterky s Morriem – TV) s Hankem Azariou a 
Jackem Lemmonem, podnikatelská komedie The First $20 Million Is Always the Hardest 
(2002, Prvních dvacet milionů je nejtěžších – V) s Adamem Garciou a Rosario Dawsonovou, 
drama producenta CNN Roberta Wienera během první války v Perském zálivu Live from 
Baghdad (TV-2002, Živě z Bagdádu – V) s Michaelem Keatonem, dvoudílná adaptace 
špionážního románu Roberta Ludluma The Hades Factor (TV-2006, Hádův faktor – V) se 
Stephenem Dorffem a Mirou Sorvinoovou, přepis bestselleru Kim Edwardsové, 
inspirovaného skutečným příběhem rozdělených dvojčat, The Memory Keeper’s Daughter 
(TV-2008, Strom v srdci – TV) s Dermotem Mulroneym v roli jejich otce-lékaře, životní 
příběh autistické vědkyně Temple Grandin (TV-2010, Temple Grandinová – TV) s velkým 
výkonem Claire Danesové, drama podle skutečného případu soudního sporu Popírání 
holocaustu (2016, Denial) s Rachel Weiszovou v úloze historičky Deborah Lipstadtové, 
která se musí bránit obžalobě z nactiutrhání od kontroverzního britského spisovatele a 
historika Davida Irvinga.  -mim- 
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Poslední král 
barevný, historický, dobrodružný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, zvuk – 
5.1, dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: Birkebeinerne. Země původu: Norsko, Dánsko, Irsko, Maďarsko. Výrobce: 
Paradox Film 3, Nordisk Film Production, Newgrange Pictures (koprodukce), Proton Cinema 
(koprodukce), Norwegian Film Institute (podpora), Nordisk Film Distribusjon (podpora), 
Eurimages (podpora), Hungarian Film Incentive (podpora), Irish Film Board (podpora), 
Program EU Kreativní Evropa (podpora), Windmill Lane (podpora), Destinasjon Sjusjøen 
(podpora), Destinasjon Lillehammer (podpora), Film 3 (podpora), Midtnorsk Filmsender 
(podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 19.1.2017. Mluveno: norsky (titulky). – Hra o 
norský trůn. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Norsko: Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Sogndal. 
 
AUTOŘI: Režie: Nils Gaup. Pomocná režie: Kimmo Rajala (II. režie). Námět: Finn Gjerdrum. 
Scénář: Ravn Lanesskog. Kamera: Peter Mokrosinski. Architekt: Karl Juliusson. Návrhy 
kostýmů: Tone Carlsenová. Masky: Dorte Pedersenová (+ maskérské efekty). Střih: 
Christoffer Heie, Thomas Täng. Zvuk: Tormond Ringnes (+ design zvuku), Espen Rønning (+ 
design zvuku), Mads Olsen. Výkonná produkce: Henrik Zein, Lone Korslund, Malena R. 
Ehlersová, Erik Poppe, Jan Petter Dickman, Julius Solheim, Finn Gjerdrum, Stein B. Kvae. 
Producent: Finn Gjerdrum, Stein B. Kvae. Koproducent: Jackie Larkinová, Lesley 
McKimmová, Eszter Gyarfasová, Viktória Petrányiová. Vizuální efekty: Arne Kaupang, 
Windmill Lane VFX, Vark Studios (dodatečné vizuální efekty), Zentropa Post Production 
Sweden (dodatečné vizuální efekty), Storyline Studios (dodatečné vizuální efekty), Shortcut 
Oslo (dodatečné vizuální efekty). Zvláštní efekty: Johan Harnesk (supervize). Hudba: Gaute 
Storaas. Koordinátor kaskadérů: Kimmo Rajala. 
 
Hrají: Jakob Oftebro (Skjervald), Kristofer Hivju (Torstein), Torkel D. Soldal (Egil), Ane 
Ulimoen Øverliová (Inga), Nikolaj Lie Kaas (Orm), Pål Sverre Hagen (Gisle), Thorbjørn Harr 
(Inge), Åsmund-Brede Eike (Ståle), Jeppe Beck Laursen (Audun), Søren Pilmark (biskup), Bjørn 
Sundquist (kancléř), Thea Sofie Loch Naessová (Kristin), Inga Lilleaasová (Ylva), Lia Boysenová 
(královna Margret), Benjamin Helstad (král Håkon).  
 
České titulky: Jarka Vrbová (Filmprint Digital). 
 
Norský režisér Nils Gaup na sebe upozornil historickým dobrodružným příběhem z 
jedenáctého století Stopař (1987, Ofelas), nominovaným na Oscara, který zaujal především 
drsností a severskou scenérií. V podobném duchu natočil i další tituly, k nimž nyní přidal 
parafrázi na historické události z období středověké norské občanské války. – Norsko, 1204. 
V zemi vládne s podporou birkebeinerů (politické hnutí nazvané podle bot z březové kůry) 
král Håkon Sverreson, jehož ohrožují bagleři, přívrženci církve, kteří s pomocí Dánska útočí ve 
východním Norsku. Na útěku před nimi je Inga z Varteigu s nedávno narozeným královým 
synem Håkonem Håkonssonem. Zachrání je díky svému lyžařskému umění birkebeineři 
Skjervald a Torstein. - V královském sídle v Nidarosu (dnešní Trondheim) otráví vdova po králi 
Sverrem, Margret, na popud svého milence Gisleho nevlastního syna, krále Håkona. Z vraždy 
je obviněn ambiciózní Gisleho bratr Inge Bårdsson, který skončí ve vězení. Gisle tvrdil 
Margret (jež odjela do Švédska), že se s ní ožení, a ona se tak s ním vrátí na trůn. – Oddíl 
baglerů, vedený krutým velitelem Ormem a pátrající po královském synkovi, zabije 
Skjervaldovu ženu Ylvu a jeho synka. Muži se podaří uprchnout na opevněný statek Erlenda 
Vargssona. Ten je záhy napaden Ormovým oddílem. Zatímco Inga odjíždí na saních s 
Erlendovým synem, mladým Ergilem, dědice trůnu odvážejí na lyžích Skjervald s Torsteinem. 
Přežijí sněhovou bouři i další útok pronásledovatelů a dorazí na Audunův statek, kde je už 
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Inga. Audun shromáždí zdejší lovce a rolníky a Skjervald je přesvědčí, aby bojovali za 
budoucího krále. Při přepadení se strhne prudký boj. Inga s Egilem opět prchají na saních. 
Ostatní bojují s baglery. Velitel Orm saně dostihne, avšak zaútočí na něj Skjervald, který jej v 
souboji zabije. Sám potom zemře na vážná zranění. Torstein dorazí s Ingou a s dědicem do 
Nidarosu, kde došlo ke vzpouře. Propuštěný Inge zabrání sňatku Gisleho s dcerou krále 
Sverreho Kristinou. Pověří Torsteina péčí o královské dítě. – Håkon Håkonsson jako 
třináctiletý převzal v roce 1217 trůn od Ingeho Bårdssona a vládl čtyřicet šest let. – 
Dominantou akčních scén jsou lyžařské sekvence včetně středověkého freeridu nebo 
skijöringu za koňmi. -tbk- 
 
NILS GAUP (nar. 12.4.1955, Kautokeino, Finnmark, Norsko) je sámského původu. Původně 
se chtěl stát sportovcem, ale posléze vystudoval herectví na Norské divadelní akademii v 
Oslu (1974-78). Působil na různých scénách a v roce 1981 byl jedním ze zakladatelů prvního 
sámského divadelního souboru Beaivváš Sámi Teahter. Kromě toho měl několik filmových 
rolí a psal divadelní hry a scénáře. Jako režisér debutoval autorským dobrodružným 
snímkem Stopař (což byl první film v sámštině), nominovaným na Oscara v kategorii 
cizojazyčných filmů a oceněným mj. norskou výroční cenou Amanda za nejlepší film; tuto 
cenu tvůrce získal i za snímek Hlava nad vodou. Díky velkému úspěchu mohl natočit 
pirátský snímek Trosečníci, koprodukovaný Disneyho studiem. Ze slibné kariéry v 
Hollywoodu, kde mu byly nabídnuty mj. projekty RoboCop (1987; r. Paul Verhoeven - V) 
nebo Bez dcerky neodejdu (1990, Not Without My Daughter; r. Bruce Beresford) sešlo, 
když odstoupil od režie Vodního světa (1995, Waterworld; r. Kevin Reynolds). Natočil sice 
ještě výpravný francouzsko-americký snímek Tašunga, ale jinak působil v Norsku, kde mj. 
pracoval i pro televizi na seriálech Nini (1998) a Hjerterått (2013-201?). Kromě režírování 
se věnuje též producentské činnosti ve společnosti Govat, na jejímž založení se v roce 1992 
podílel a jež se věnuje zejména dokumentární tvorbě. Od počátku roku 2008 je profesorem 
na filmovém a mediálním oddělení Finnmarské univerzity. – Filmografie: (herec, není-li 
uvedeno jinak) Det andre skiftet (1978, Druhá směna; r. Lasse Glomm), Krypskyttere (1982, 
Pytláci; r. Hans Otto Nicolayssen), Nattseilere (1986, Noční námořníci; Tor M. Tørstad), 
O’Horten (2007; r. Bent Hamer); (režie, není-li uvedeno jinak) filmový přepis laponské 
legendy z jedenáctého století o zajatém mladíkovi, který musí přelstít nepřátele, jež má 
dovést ke svým lidem, Stopař (1987, Veiviseren/Ofelaš; + sc.), podle nějž vznikl americký 
remake Cesta bojovníka (2007, Pathfinder; r. Marcus Nispel), dobrodružný rodinný film o 
chlapci, sloužícím na lodi, kde mezi posádkou jsou piráti, Håkon Håkonsen (1990, 
Trosečníci; + spol. sc. - TV) s Gabrielem Byrnem v roli kapitána, kriminální komedie o 
potížích novomanželského páru s nečekanou mrtvolou Hodet over vannet (1993, Hlava 
nad vodou - TV), akční dobrodružný snímek z období zlaté horečky na Aljašce 
Tashunga/North Star (1996, Tašunga - V) s Jamesem Caanem, Christopherem Lambertem a 
Catherine McCormackovou, psychologické drama budoucího spisovatele, který se ocitá v 
titulním rybařském městečku na Newfoundlandu, kde se zamiluje, Misery Harbour (1999), 
akční drama podle skutečného případu vyloupení banky v norském městečku Deadline 
Torp (TV-2005, Čára smrti; + spol. sc.), drama podle skutečných událostí, jež předcházely 
odboji padesáti Laponců proti místní norské správě v roce 1852, Kautokeino-opprøret 
(2008, Vzpoura v Kautokeinu; + spol. sc.), pohádková adaptace hry Sverra Brandta o 
dívence, která králi slíbí, že pomůže zlomit kletbu, Cesta za Vánoční hvězdou (2012, Reisen 
til julestjernen), kriminální thriller o detektivním pátrání po vrahovi zabité studentky 
Glassdukkene (2014, Skleněné panenky), dobrodružný historický příběh z bojů o norský 
trůn na počátku třináctého století Poslední král (2016, Birkebeinerne). -tbk- 
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Poslední rodina 
barevný, psychologický, historický, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 122 min. 
 
Původní název: Ostatnia rodzina. Země původu: Polsko. Výrobce: Aurum Film, HBO Polska 
(koprodukce), Mazowiecki Instytut Kultury (koprodukce), Lightcraft (koprodukce), Universal 
Music Polska (koprodukce), Polski Instytut Sztuki Filmowej (podpora), Mazowiecki Fundusz 
Filmowy (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.5.2017. Mluveno: polsky (titulky). – 
Skutečný příběh podivnější než fikce. Zázračný debut Jana P. Matuszyńského. Podle života 
polského malíře Zdzisława Beksińského. Od diváků SCOPE pro diváky. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 8.1.2024). Lokace: Polsko: Varšava, Mazovské vojvodství. 
 
AUTOŘI: Režie: Jan P. Matuszyński. Scénář: Robert Bolesto. Kamera: Kacper Fertacz. 
Architekt: Jagna Janicka /ž/. Návrhy kostýmů: Emilia Czartoryska /ž/. Masky: Tomasz 
Matraszek, Anna Gorońska /ž/. Střih: Przemysław Chruścielewski. Zvuk: Jarosław Bajdowski, 
Kacper Habisiak, Marcin Kasiński. Výkonná produkce: Leszek Bodzak. Producent: Leszek 
Bodzak, Aneta Cebula- Hickinbotham /ž/. Koproducent: Izabela Łopuch /ž/, Antony Root, 
Iwona Wujastyk /ž/, Anna Spisz /ž/, Piotr Galon, Daniel Markowicz, Jan Kubicki. Vizuální 
efekty: Daniel Markowicz (supervize), Mikołaj Valencia (supervize). Hudba: Atanas Valkov 
(hudební zpracování). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Marek 
Sołek. 
 
Hrají: Andrzej Seweryn (Zdzisław Beksiński), Dawid Ogrodnik (Tomasz Beksiński, Zdzisławův 
syn), Aleksandra Konieczna /ž/ (Zofia Beksińská, Zdzisławova žena), Andrzej Chyra (Piotr 
Dmochovski), Zofia Perczyńska /ž/ (Zdzisławova matka Stanisława Beksińská), Danuta 
Nagórna /ž/ (Stanisława Stankiewiczová, matka Zofie Beksińské), Alicja Karluk /ž/ (Patricie), 
Magdalena Boczarska /ž/ (Ewa), Agnieszka Michalska /ž/ (Helena), Jaroslaw Gajewski 
(redaktor „Pegaza“). 
 
České titulky: Pavel Peč (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Chicagu 2016: Stříbrný Hugo za kameru (Kacper Fertacz), Stříbrný Hugo za 
výpravu (Jagna Janická). MFF Molodist v Kyjevě 2016: Grand Prix. MFF v Chotěbuzi 2016: 
Cena za debut (Jan P. Matuszyński), Cena za mužský herecký výkon (Dawid Ogrodnik). MFF v 
Locarnu 2016: Cena za mužský herecký výkon (Andrzej Seweryn). MFF v Sofii 2017: Zvláštní 
cena poroty. Festival polských hraných filmů v Gdyni 2016: Velká cena poroty Zlatí lvi, 
nejlepší herec (Andrzej Seweryn), nejlepší herečka (Aleksandra Konieczná), Cena diváků. 
Polská filmová cena Orel: nejlepší herec (Andrzej Seweryn), nejlepší herečka (Aleksandra 
Konieczná), nejlepší scénář (Robert Bolesto), objev roku (Jan P. Matuszyński); (nominace) 
nejlepší film, nejlepší režie (Jan P. Matuszyński), nejlepší herec ve vedlejší roli (Dawid 
Ogrodnik), nejlepší kamera (Kacper Fertacz), nejlepší výprava (Jagna Janická), nejlepší 
kostýmy (Emilia Czartoryská).  
 
Životopisný film Poslední rodina je úspěšným celovečerním hraným debutem 
dokumentaristy Jana P. Matuszyńského. Do české distribuce jej v konkurenci dalších sedmi 
nových evropských snímků vybrala stovka filmových nadšenců v rámci třetího ročníku 
projektu Scope100. Mladého filmaře zaujal příběh malíře, ale také inženýra, sochaře a 
fotografa Zdzisława Beksińského (1929-2005); podle něj byla tato rodina zvláštní v mnoha 
ohledech. Otec a syn byli složitými osobnostmi a měli své temné stránky. Rodinu držela 
pohromadě tichá manželka a matka Zofia (Zoša). – Starý malíř Zdzisław Beksiński nad 
diktafonem líčí příteli své sexuální fantazie. – 1977. Manželé Beksińští žijí ve Varšavě v bytě 
na sídlišti se svými starými matkami. Jejich duševně nevyrovnaný syn Tomasz (Tomek; 1958-
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1999) má byt v protějším domě. Matka se o něho strachuje; nervní mladík je nevypočitatelný 
a k rodičům se chová neurvale. Po pokusu o sebevraždu skončí syn na terapii a v nemocnici. 
Zdzisława navštíví polský emigrant z Francie Piotr Dmochovski s nabídkou na koupi jeho 
obrazů. Muži se spřátelí. Piotr jejich rozhovory nahrává. V roce 1982 pracuje Tomek jako 
hudební redaktor v rozhlase, tlumočí z angličtiny filmy a dělá i diskotéky. Zdzisław dostane k 
narozeninám kameru a neúnavně vše natáčí. - Manželé se doma obětavě starají o mužovu 
umírající matku. Tomek se opět neúspěšně pokusí zabít. Zoše zjistí výduť na aortě. Malíř se 
ve zlém rozejde s Piotrem; právník podle jejich hovorů napsal knihu, která manželku urazila. 
Po Zošině smrti, kterou otec i syn těžce nesou, se oba usmíří. Jenže o Vánocích 1999 se 
Tomek otráví prášky. Zestárlý Zdzisław žije v bytě mezi svými obrazy a znovu se přátelí s 
Piotrem. Stále maluje. Jednoho dne ho doma brutálně ubodá domovníkův syn… - Snímek 
Poslední rodina je dramatickým příběhem zvláštních mezilidských vztahů, oscilujících na 
hraně lásky a nenávisti, ale také vzájemného respektu. Z valné části se odehrává v bytě 
Beksińských, kde malířovy obrazy tvoří důležité pozadí, právě tak jako pečlivě vybraný 
soundtrack. Scenárista Robert Bolesto čerpal z malířových záznamů na audiokazetách, jež 
Zdzisław začal nahrávat v roce 1957; v osmdesátých letech přešel na video. Tvůrci při 
natáčení některých scén použili stejné kamery jako on i některé záběry z homevideí. Studie 
nelehkého soužití silných osobností vrcholí šokujícím závěrem.  -kat- 
 
JAN P. MATUSZYŃSKI (nar. 23.4.1984) absolvoval dokumentaristický kurz na Mistrovské 
škole filmové režie Andrzeje Wajdy ve Varšavě (2010) a studia režie na katedře rozhlasu a 
televize Slezské univerzity v Katovicích (2012). Upozornil na sebe již školními filmy, 
oceněnými na různých festivalech. Po několika dokumentech, z nichž titul Deep Love 
obdržel Cenu za dokument na MFF v Moskvě 2014, získal respekt svým celovečerním 
hraným debutem Poslední rodina, oceněným mj. Grand Prix na MFF Molodist v Kyjevě 
2016, Cenou za debut na MFF v Chotěbuzi 2016, Zvláštní cenou poroty na MFF v Sofii 2017, 
Velkou cenou Zlatými lvy a Cenou diváků na Festivalu polských hraných filmů v Gdyni 2016 
nebo výroční cenou Orel za objev roku (+ nominace na nejlepší film a nejlepší režii). Podílel 
se též na kombinovaném (hraném/animovaném) TV seriálu Detektyw Łodyga (2012-2014). 
Pravidelně spolupracuje s kameramanem Kacperem Fertaczem, se skladatelem Atanasem 
Valkovem nebo se střihačem Przemysławem Chruścielewským. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. dokumenty Amisze znad Wisły (2010, Amišové od Visly) a Niebo (2011, 
Nebe; + sc.), kr. hraný f. Offline (2012), celovečerní dok. o těžce zraněném potápěči Deep 
Love (2013; + sc.), podíl na dok. o vzniku filmu s komentářem Andrzeje Wajdy, Kolaudacja 
(2014, Schválení; spol. r., spol. střih, spol. zvuk), celovečerní životopisný snímek o 
rodinném osudu výtvarníka Zdzisława Beksińského Poslední rodina (2016, Ostatnia 
rodzina). -tbk- 
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Power Rangers: Strážci vesmíru 
barevný, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 124 
min. 
 
Původní název: Power Rangers. Země původu: USA. Výrobce: Saban Brands, Temple Hill 
Entertainment. Rok copyrightu: 2017 Premiéra: 6.4.2017. Mluveno: česky (dabováno). – 
Morfujeme! 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Kanada: Britská Kolumbie - Kamloops, 
Vancouver, Steveston, Richmond. 
 
AUTOŘI: Režie: Dean Israelite. Pomocná režie: Paul Jennings (II. režie). Námět: Matt Sazama, 
Burk Sharpless, Michele Mulroney/ž/, Kieran Mulroney. Předloha: Haim Saban, (neuveden) 
Shuli Levy – TV seriál (1993-99). Scénář: John Gatins. Kamera: Matthew J. Lloyd. Druhá 
kamera: Bryan Pearson (akční scény). Architekt: Andrew Menzies. Návrhy kostýmů: Kelli 
Jones /ž/. Masky: Howard Lau (návrhy postav), Monica Huppert /ž/, S. Anne Carroll /ž/ 
(účesy), Toby Lindala (maskérské efekty). Střih: Martin Bernfeld, Dody Dorn /ž/. Zvuk: Mark 
Fishman, Oleg Kulchytskyi, Tony Lamberti, Eliot Connors (design). Výkonná produkce: Joel 
Andryc, John Gatins, Brent O’Connor, Allison Shearmur /ž/, Takeyuki Suzuki. Producent: 
Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey, Marty Bowen. Koproducent: Stephen Meinen, 
Aldric La’auli Porter. Vizuální efekty: Sean Andrew Faden (supervize), Pixomondo, Scanline 
VFX, Method Studios, Image Engine, Digital Domain, The Third Floor, Crafty Apes. Zvláštní 
efekty: Andrew Durno (supervize), Steve Hamilton (supervize), Dan Sedlacek (supervize), 
Weta Workshop. Hudba: Brian Tyler, Stuart Michael Thomas (dodatečná hudba). Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturg: Season Kent /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Paul Jennings, Larry Lam. 
 
Hrají: Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Rudý strážce), Naomi Scott/ž/ (Kimberly 
Hartová/Růžový strážce), RJ Cyler (Billy/Modrý strážce) Ludi Lynn (Zack Taylot/Černý 
strážce), Becky G /ž/ (Trini Kwanová /Žlutý strážce), Elizabeth Banks /ž/ (Rita Repulsa), Bryan 
Cranston (Zordon), David Denman (pan Scott), Matt Shively (Damo), Lisa Berry /ž/ (paní 
Cranstonová), Erica Cerra /ž/ (paní Kwanová), Sarah Grey (Amanda), (hlas) Bill Hader (Alpha 
5).  
 
Dabing: Petr Neskusil (Jason Lee Scott/Rudý strážce), Terezie Taberyová (Kimberly 
Hartová/Růžový strážce), Jiří Krejčí (Billy/Modrý strážce), Radek Škvor (Zack Taylor/Černý 
strážce), Lucie Štěpánková (Trini Kwanová /Žlutý strážce), René Slováčková (Rita Repulsa), 
Pavel Šrom (Zordon), Petr Gelnar (pan Scott), Michal Holán (Damo), Radana Herrmannová 
(paní Cranstonová), Jolana Smyčková (paní Kwanová), Martina Šťastná (Amanda), Pavel 
Tesař (Alpha 5).  
 
Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: Ladislav K.J. Novák. Režie české 
verze: Ladislav K.J. Novák (LS Productions dabing).  
 
Akční sci-fi fantasy Strážci vesmíru: Power Rangers vznikla na motivy úspěšného televizního 
seriálu Mighty Morphin’ Power Rangers (1993-99, Strážci vesmíru - TV), který se od roku 
1997 vysílal i u nás a stal se fenoménem pro řadu dětí vyrůstajících v té době, a jde o druhý 
celovečerní film jihoafrického režiséra Deana Israelitea. – V dávné minulosti svedli Strážci 
vesmíru marnou bitvu s mimozemskou mocichtivou Ritou Repulsou. Těsně před svou smrtí 
stačil jeden z nich na Zemi ukrýt barevné mince, obsahující jejich sílu. Rita byla smetena do 
moře a zmizela. V současnosti v maloměstě Angel Grove se souhrou osudných náhod 
středoškoláci Jason, Billy, Kimberley, Zack a Trini ocitnou v povrchovém lomu a najdou tu 
zmíněné mince. Získají nadpřirozené schopnosti a navíc objeví ukrytý velín, kde jim z 
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obrazovky jejich guru Zordon sdělí, že se stali novými Strážci vesmíru a že je čeká střet s 
Ritou Repulsou. Tu z moře vytáhl Jasonův otec Sam, který je rybářem. Čarodějka obživne a 
má se k světu – zabije přivolaného policistu a začne po Angel Grove shánět zlato na 
zkázonosné monstrum, s nímž chce město srovnat se zemí a nalézt pod prodejnou koblih 
magický krystal, který jí umožní ovládnout vesmír. Pětice novopečených zachránců musí 
napřed najít společnou řeč a vypořádat se s vlastními traumaty. V závěrečné bitvě, v níž 
pilotují obří roboty, se ztmelené partě podaří zvítězit. Rita skončí v ledu a zachránci světa se 
dočkají oslavy… - Snímek je určen mladším divákům. 
 
DEAN ISRAELITE (nar. 20.9.1984, Johannesburg, Jižní Afrika) vystudoval drama na místní 
Witwatersrandské univerzitě. Přesídlil do západoaustralského Perthu, kde absolvoval 
filmovou a televizní fakultu Curtinovy univerzity. Svá studia dokončil v Americkém 
filmovém institutu (AFI) snímkem Acholiland, jehož ohlas mu zajistil angažmá v 
Hollywoodu. Jeho bratrancem je režisér Jonathan Liebesman, jemuž asistoval u akčního 
thrilleru Světová invaze (2011, Battle: Los Angeles). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) kr. filmy Magician (2006, Kouzelník; + sc.), The Department of Nothing (2007, 
Oddělení ničeho; + sc.) a Acholiland (2009; + spol. nám., sc.), sci-fi thriller o 
nezodpovědných cestovatelích časem Project Almanac (2014, Projekt minulost – V), 
natočený formou „nalezeného materiálu“, nová filmová verze dobrodružného TV seriálu o 
superhrdinských středoškolácích Power Rangers: Strážci vesmíru (2017, Power Rangers); 
(podíl na výkonné produkci) The Middle Distance (2015, Střední vzdálenost; r. Patrick 
Underwood).  -mim- 
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Proč právě on? 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: Why Him? Země původu: USA. Výrobce: Red Hour Films, 21 Laps 
Entertainment, TSG Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 12.1.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Mohla mít, koho chtěla. 
 
Distribuce: CinemArt (do 12.7.2018). Lokace: USA: Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: John Hamburg. Pomocná režie: Greg Baldi (II. režie). Námět: Jonah Hill, John 
Hamburg, Ian Helfer. Scénář: John Hamburg, Ian Helfer. Kamera: Kris Kachikis. Druhá 
kamera: Greg Baldi. Architekt: Matthew Holt. Návrhy kostýmů: Leesa Evansová. Masky: 
Heba Thorisdottirová, Janine Rathová (účesy). Střih: William Kerr. Zvuk: Ken Segal, Andrew 
DeCristofaro. Výkonná produkce: Georgia Kacandesová. Producent: Shawn Levy, Dan 
Levine, Jonah Hill. Koproducent: Scott Robertson. Vizuální efekty: Scott M. Davids 
(supervize), Level 256. Zvláštní efekty: Jake Valdez (supervize). Hudba: Theodore Shapiro. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Lisa Richardsonová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Kurt D. Lott, Garrett Warren. 
 
Hrají: James Franco (Laird Mayhew), Bryan Cranston (Ned Fleming), Zoey Deutchová 
(Stephanie Flemingová), Megan Mullallyová (Barbara Flemingová), Griffin Gluck (Scotty 
Fleming), Keegan-Michael Key (Gustav), Adam Devine (Tyson Modell), Zack Pearlman (Kevin 
Dingle), Casey Wilsonová (Missy Pedermanová), Cedric the Entertainer (Lou Dunne), Elon 
Musk, Gene Simmons, Paul Stanley. 
 
České titulky: Petr Putna. 
 
Scenárista a režisér John Hamburg, specializující se na komedie, ve svém čtvrtém 
celovečerním snímku Proč právě on? vychází z nijak původního tématu, který mj. sám použil 
už ve scénáři k filmu Fotr je lotr (2009, Meet the Parents; r. Jay Roach): vzorná dcerka 
představí rodině svého vyvoleného, jenž je na hony vzdálen od představ milujícího otce. – 
Pětapadesátiletý Ned Fleming vlastní tiskárnu, která je těsně před krachem, o čemž 
manželka Barbara a patnáctiletý syn Scotty nemají tušení. Dcera Stephanie (Steph), která 
studuje na Stanfordu, pozve rodinu na Vánoce do Silicon Valley, aby ji seznámila se svým 
přítelem Lairdem. Mladý multimilionář vydělal jmění na počítačových hrách. Má v úmyslu 
požádat Steph o ruku a chce dostat Nedovo požehnání. Radí mu světácký přítel a 
zaměstnanec Gustav. Flemingovi jsou proti své vůli ubytováni v Lairdově moderním domě, 
nabitém svéráznými artefakty (např. los naložený ve vlastní moči). Vše řídí počítač, dokonce i 
splachování a hygienu na WC. V domě není ani kousek papíru (včetně toaletního). Mladý 
muž je pohádkově bohatý, bezstarostně velkorysý a až po uši zamilovaný. Vyrostl jen s 
matkou, nedokončil střední školu, chová se jako slon v porcelánu, mluví vulgárně, budoucí 
příbuzné tituluje zmrdíci a na zádech je má čerstvě vytetované. Barbaru a Scottyho si nakloní 
záhy, ale Neda štve a pak ho ještě urazí, když jako vánoční dárek odkoupí jeho dluh. Navíc 
vyjde najevo, že Steph chce nechat školy a stát se ředitelkou Lairdovy nadace, zkoumající vliv 
klimatu na zdraví žen třetího světa. Uražený otec s Barbarou a Scottym odletí. Laird vezme 
Steph na „rande naslepo“ a dorazí k nim helikoptérou. Dívka jeho nabídku k sňatku odmítne. 
Nerozejde se s ním, chce jen dostudovat. Ned se s budoucím zetěm usmíří, z tiskárny se 
stane továrna na bezpapírové toalety. Steph dostuduje, řídí nadaci a Laird je konečně členem 
rodiny… - Humor snímku spočívá hlavně ve vulgárním slovníku, v „košilatých“ vtipech, v 
sexuálních narážkách, v bizarních situacích a opírá se i o věrohodné rozdíly mezi „papírovou“ 
a digitální generací. –kat- 
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JOHN HAMBURG (vl. jm. John Liman Hamburg, nar. 26.5.1970, New York) je synem známé 
rozhlasové moderátorky Joan Hamburgové. Už na střední škole natáčel krátké filmy. 
Vystudoval historii na Brownově univerzitě (1992) v Rhode Islandu a potom navštěvoval 
Tischovu uměleckou školu při Newyorské univerzitě (NYU), kterou absolvoval autorským 
snímkem Tikot, uvedeným na FF Sundance 1996. O dva roky později na této přehlídce 
představil svůj celovečerní debut Kasaři. Díky jeho ohlasu dostal práci v Hollywoodu, kde 
se uplatnil jako scenárista úspěšných komedií Fotr je lotr a Zoolander i jejich pokračování. 
Nové režijní zkušenosti získal při realizaci epizod TV seriálů Undeclared (Kolej, základ 
života – TV) a Stella. Jako filmový režisér zůstal věrný veselohernímu žánru, ale větší 
úspěch měl jako scenárista. Byl rovněž tvůrcem neúspěšného sitcomu Welcome to the 
Captain (2008, Vítejte v Kapitánovi; + spol. sc., spol. režie, spol. prod.), odehrávajícího se v 
titulním hollywoodském bytovém komplexu, a režíroval epizody dalších komediálních 
seriálů New Girl (Nová holka – TV) a The Grinder (Bourák). Od září 2005 je ženatý s 
herečkou Christinou Kirkovou (nar. 1970). Jeho bratrancem je známý režisér Doug Liman. – 
Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Fotr je lotr (2000, Meet the Parents; r. 
Jay Roach), Zoolander (2001, Zoolander; r. Ben Stiller), Baba na zabití (2003, Duplex; r. 
Danny DeVito; herec), Jeho fotr, to je lotr! (2004, Meet the Fockers; r. Jay Roach), Fotři 
jsou lotři (2010, Little Fockers; r. Paul Weitz; + spol. prod.), Drunk Wedding (2015, Svatba 
pod vlivem; r. Nick Weiss; spol. prod. – TV), Zoolander No. 2 (2016, Zoolander 2; r. Ben 
Stiller); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Tick (1994, Tikot; + sc., střih), komedie o dvou 
neumětelských muzikantech, omylem považovaných za zkušené zloděje, Safe Men (1997, 
Kasaři; + sc., herec) se Samem Rockwellem a Stevem Zahnem, romantická komedie Riskni 
to s Polly (2004, Along Came Polly; + sc.) s Benem Stillerem a Jennifer Anistonovou, 
veselohra o zcela rozdílných přátelích Kámoš k pohledání (2008, I Love You, Man; + spol. 
sc., spol. prod.) s Paulem Ruddem a Jasonem Segelem, neprodaný pilot Good Session (TV-
2015, Dobrá terapie; + spol. sc., spol. prod.), vánoční komedie o muži, který se těžko 
smiřuje s výstředním chováním i se vzhledem nastávajícího zetě, Proč právě on? (2016, 
Why Him?; + spol. nám., spol. sc.) s Bryanem Cranstonem a Jamesem Francem. -
mim- 
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Proti vlastní krvi 
barevný, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Trespass Against Us. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Potboiler, Kreo 
Films (spolupráce), Film 4 (zadavatel), BFI (zadavatel), Protagonist Pictures (zadavatel - 
spolupráce), Animal Kingdom (zadavatel – spolupráce), Lipsync (zadavatel - spolupráce), 
Westgrove Partners (zadavatel - spolupráce), DMC Film (zadavatel - spolupráce), Programme 
Media EU (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 13.4.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 15.9.2026). Lokace: Velká Británie (Anglie, Hertfordshire): 
Grovehill, Adeyhill.  
 
AUTOŘI: Režie: Adam Smith. Pomocná režie: Adrian Moat (II. režie). Scénář: Alastair 
Siddons. Kamera: Edu Grau. Druhá kamera: Paul Esteve Birba. Architekt: Nick Palmer. 
Návrhy kostýmů: Susanne Cave /ž/. Masky: Sharon Martin /ž/ (+ účesy). Střih: Kristina 
Hetherington /ž/, Jake Roberts. Zvuk: Andy Hoare. Výkonná produkce: Tessa Ross /ž/, Rose 
Garnett /ž/, David Kosse, Zygi Kamasa, Daniel Khalili, Natascha Wharton /ž/, Frederick W. 
Green, Joshue Astrachan, Peter Hampden, Norman Merry, Nigel Williams. Producent: 
Andrea Calderwood /ž/, Gail Egan /ž/, Alastair Siddons. Koproducent: Jim Spencer. Vizuální 
efekty: George Zwier (supervize), Lipsync Post. Zvláštní efekty: Chris Reynolds (supervize). 
Hudba: Tom Rowlands. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Steve 
McLaughlin (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Gareth Milne.  
 
Hrají: Michael Fassbender (Chad Cutler), Brendan Gleeson (Colby Cutler), Lyndsey Marshall 
/ž/ (Kelly Cutlerová), Killian Scott (Kenny), Rory Kinnear (policista Lovage), Sean Harris 
(Řepa), Gerard Kearns (Lester), Tony Way (Norman), Kingsley Ben-Adir (Sampson), Barry 
Keoghan (Windows), Peter Wight (majitel psa), Alan Williams (Noah), Anna Calder-Marshall 
/ž/ (Vic), Georgie Smith (Tyson Cutler), Kacie Anderson /ž/ (Mini Cutlerová). 
 
Kriminální thriller Proti vlastní krvi je celovečerním debutem oceňovaného režiséra 
hudebních klipů, reklamních spotů, televizních seriálů a také vizuálního umělce Adama 
Smithe a po fantastickém snímku Assasin’s Creed (2016, Assasin’s Creed; r. Justin Kurzel) 
druhou příležitostí pro Michaela Fassbendera a Brendana Gleesona v rolích syna a otce. – 
Šedesátník a odvěký kriminálník Colby Cutler žije s rozvětvenou rodinou, jíž vládne železnou 
rukou, v karavanovém táboře. Je zdatný řečník a manipulátor a řídí se vlastní filozofií i 
„náboženstvím“ (proto jeho nejstarší a nejoblíbenější syn Chad zůstal negramotný). Policie 
má Cutlerovy stále v hledáčku, ale oni jí zatím unikají, i když žijí z příležitostných loupeží. 
Chad pod vlivem manželky Kelly posílá své děti Tysona a Mini do školy a chce s dosavadním 
způsobem života skončit, ale netroufá si postavit se otci. Chad s partou na Colbyho příkaz 
vyloupí honosný dům. Neobejde se to bez honičky s policí. Strážci zákona vědí, kdo loupež u 
lorda místodržitele spáchal. Provedou razii v táboře, ale musejí zajaté muže propustit kvůli 
nedostatku důkazů. Pak se pomocí nelegálního zadržení dětí marně snaží přimět Kelly, která 
je s Chadem zoufale hledala, ke spolupráci. Colby se hodlá přesunout do Kentu. Chad je 
proti. Když chce koupit synovi k narozeninám psa, pohádá se s jeho majitelem, který ho 
poznal, a vezme si štěně násilím (ale nechá tam peníze). Vyleze na starý dub, kam za ním 
vyšplhá Tyson, kterého sem přivezli Colby a Kelly. Na místo dorazí i policie: byl obviněn z 
neoprávněného vniknutí na cizí pozemek a z krádeže. Chad syna požádá, aby se postaral o 
matku a sestru; nějakou dobu se teď neuvidí. Pak spolu seskočí do záchranné sítě… - Typicky 
britský kriminální film těží především z realistického postižení prostředí i postav. Kromě 
žánrových sekvencí (automobilové honičky, loupež) přináší i sociální sondu do života 
nebezpečných a zřejmě i „nenapravitelných“ asociálních lidí na okraji společnosti. 
 –kat-  
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Příšerákovi 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, fantasy, animovaný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 
2–D, 3-D, zvuk – 5.1 (Dolby Atmos, Dolby Vision), dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Happy Family. Země původu: SRN. Výrobce: AGIR Filmproduktion, Ambient 
Entertaiment, Timeless Films. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 2.11.2017. Mluveno: česky 
(dabováno). – Tak trochu strašidelná rodinka. 
 
Distribuce: Bioscop.  
 
AUTOŘI: Režie: Holger Tappe. Předloha: David Safier (román Happy Family, 2011, česky 
Šťastná rodina). Scénář: David Safier, Catharina Junk /ž/, Jens Benecke (spolupráce na 
scénáři), Kirstie Falkous /ž/ (spolupráce na scénáři). Výtvarník: Tino Roeger. Střih: Emanuel 
Teubner. Zvuk: Michael Kranz. Výkonná produkce: Ralph Kamp. Producent: Holger Tappe. 
Koproducent: Michael Mack, Stefan Mischke, Maya Gräfin Rothkirch /ž/. Animace: Benedikt 
Niemann (supervize animace), Nicolai Tuma (supervize animace). Vizuální efekty: Haggi 
Floeser (supervize). Hudba: Hendrik Schwarzer, Max Knoth (hudební spolupráce), Zeina 
Azouqa /ž/ (hudební spolupráce). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Emily Watson /ž/ (Emma), Jessica Brown /ž/ (Fay), Ethan Rouse (Max), Jason Isaacs 
(hrabě Drákula), Nick Frost (Frank), Celia Imrie /ž/ (Cheyenne), Catherine Tate /ž/ (baba 
jaga), David Ben Zenou (Imhotep), Isaac Rouse (Jaydon), Ewan Bailey (Renfield). 
 
Dabing: Sabina Laurinová (Emma), Marika Šoposká (Fay), Matěj Havelka (Max), Jiří Korn 
(hrabě Drákula), Martin Sobotka (Frank), Simona Postlerová (Cheyenne), Irena Hrubá (baba 
jaga), Zdeněk Podhůrský (Imhotep), David Gránský (Jaydon), Zdeněk Mahdal (Renfield).  
 
Překlad české verze: Iveta Kristek Pavlovičová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české 
verze: Jiří Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Režisér a producent animovaných filmů Holger Tappe si pro svoji první samostatnou režii 
vybral adaptaci dětské knížky spisovatele a novináře Davida Safiera, autora u nás vydaného 
bestselleru Mizerná karma. – Emma Wishbonová s přítelkyní Cheyenne provozuje malé 
knihkupectví a netuší, že si ji za ženu vyhlédl hrabě Drákula, žijící v honosném horském sídle 
na samotě s trojicí netopýrků a sluhou Renfieldem. Upíra nezajímá, že mladá žena má věčně 
unaveného manžela Franka a děti, plachou adolescentku Fay a školáka Maxe. Pošle babu 
jagu, aby Emmu proměnila v upírku a přivedla mu ji. Ta však omylem začaruje všechny: Frank 
vypadá jako Frankenstein, z Fay je mumie a z Maxe vlkodlak. Aby rodina získala zpět lidskou 
podobu, čeká ji dobrodružná cesta včetně přechodu přes poušť, při níž se rozklížená pouta 
upevní, Fay odolá svůdnému Imhotepovi, Emma odmítne nabídku nápadníka, pro něhož je 
prvním člověkem, který po tisíci letech rozptýlil jeho melancholii. S pomocí Renfielda, baby 
jagy a Cheyenne se začarovaným podaří zabít Drákulu v jeho sídle slunečními paprsky a 
prokletí pomine. A protože všechno zlé je k něčemu dobré, Frank už se nenechá zneužívat od 
šéfa a povýší, Fay získá sebevědomí, Max se ve škole dokáže ubránit šikaně a Emma je 
šťastná, že má svou rodinu i nové přátele: babu jagu, Renfielda a tři netopýrky. –kat- 
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Příšerky pod hladinou 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby Atmos, 
dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Deep. Země původu: Španělsko, Belgie, SRN. Výrobce: Thinklab, Kraken 
Films, uMedia, Propulsion, Grid Animation. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 18.5.2017. 
Mluveno: česky (dabováno). - Tihle hrdinové nejsou žádní suchaři. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Julio Soto Gurpide. Scénář: Julio Soto Gurpide, Jose Tatay, Joe Vitale, Mike 
de Seve. Výtvarník: Estefanija Pantoja /ž/. Zvuk: Gabriel Gutiérrez (design). Výkonná 
produkce: Javier Ares, Claudia Bluemhuber /ž/, Florian Dargel, Ignasi Estapé, Jan Goossen, 
Ian Hutchinson, Nadia Khamlichi /ž/, Mark Mertens, Peter Rogers, Gilles Waterkeyn. 
Producent: Adriana Malfatti Chen /ž/, Adrian Politowski, Karl Richards, Julio Soto Gurpide. 
Animace: Juan José Bravo (vedení animace), Abraham López (supervize). Vizuální efekty: 
Roel Herrebrugh. Hudba: Fernando Velázquez. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Dabing: Matěj Havelka (Deep), Ivana Korolová (Alice), Rudolf Kubík (Evo), Tereza Bebarová 
(Maura), Ondřej Sokol/zpěv Jan Maxián (Darcy), Ladislav Županič (Kraken), Bohuslav Kalva 
(Nathan), Zdeněk Mahdal (Rico), Helena Vondráčková (Norma), Richard Genzer/zpěv Dušan 
Kolár (Luigi), Michal Suchánek (Ralf), Tomáš Juřička (Artie), Ivo Hrbáč (krab), Jakub Saic 
(doktor Reid).  
 
Překlad české verze: Milan Stejskal. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české verze: Jiří 
Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Koprodukční snímek Příšerky pod hladinou (originální název Deep znamená v angličtině 
hlubinu a zároveň jde o jméno malého samečka chobotnice) je prvním animovaným 
celovečerním snímkem španělského režiséra Julia Sotoa Gurpida. Děj se odehrává v roce 
2100. Zemi zaplavily oceány a lidstvo odletělo kamsi na novou planetu. Kolonie podvodních 
živočichů v čele se starým Krakenem žije v idylickém mikrosvětě podmořské jeskyně. Okolní 
moře je pusté a znečištěné, ale chobotnička Deep se tam přes zákaz svého dědy Krakena, 
který odmítá vše, co pochází od lidí, vydává na výzkumy. Když s sebou zláká nervní krevetu 
Alici a bázlivého mořského ďasa Eva, neúmyslně způsobí erupci, při níž je jeskyně zavalena. 
Jejím obyvatelům hrozí zkáza. Kraken pošle viníky za bílou velrybou; ta jediná může pomoci. 
K trojici se přidá osamělá muréna Maura. V potopeném Titaniku jim sebestředná chobotnice 
Norma vnutí své hudební číslo, na zatopeném Manhattanu narazí na armádu krabů, svezou 
se metrem a skončí na vědeckém pracovišti, kde mrož Luigi, delfín Darcy a tučňák Ralf 
připravují odlet za lidstvem s nákladem zmražených vodních zvířat a s bílou velrybou 
připoutanou v nádrži. Kamarádi kytovce osvobodí a s jeho pomocí na poslední chvíli odvalí 
osudný kámen. Trojici samozvaných astronautů se odlet nepodaří, náklad i s nimi skončí v 
moři, a to opět ožije... – Překotný, špatně animovaný film je nepokrytě „inspirovaný“ tituly 
Andrewa Stantona Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo) a Hledá se Dory (2016, Finding 
Dory).  –kat-  
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Psí poslání 
barevný, romantická komedie, fantastický, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: A Dogʹs Purpose. Země původu: USA. Výrobce: Reliance Entertainment, 
Walden Media (spolupráce), Pariah (spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
26.1.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Žádný pes tu není jen tak. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Kanada: Manitoba - Winnipeg. 
 
AUTOŘI: Režie: Lasse Hallström. Pomocná režie: Brendan Taylor (II. režie). Předloha: Bruce 
W. Cameron (román A Dogʹs Purpose, 2010, česky naposledy Psí poslání, Euromedia Group–
Ikar, Praha 2017). Scénář: W. Bruce Cameron, Cathryn Michonová, Audrey Wellsová, Maya 
Forbesová, Wally Wolodarsky. Kamera: Terry Stacey. Druhá kamera: Keith Eidse. Architekt: 
Michael Carlin. Návrhy kostýmů: Shay Cunliffeová. Masky: Doug Morrow, Pina Robinsonová 
(účesy). Střih: Robert Leighton. Zvuk: Leon Johnson, Mariusz Glabinski (design zvuku). 
Výkonná produkce: Alan Blomquist, Mark Sourian, Lauren Pfeifferová. Producent: Gavin 
Polone. Vizuální efekty: Jon Campfens (supervize), Brendan Taylor (supervize). Zvláštní 
efekty: Tim Freestone (koordinátor). Hudba: Rachel Portmanová. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Marny Eng. Spolupráce: Raymond W. Beal (trenéř 
zvířat), Brian Turi (trenér zvířat). 
 
Hrají: Britt Robertsonová (dospívající Hannah), KJ Apa (dospívající Ethan), John Ortiz (Carlos), 
Dennis Quaid (Ethan), Juliet Rylanceová (Ethanova matka), Luke Kirby (Ethanův otec), Kirby 
Howell-Baptisteová (Maya), Peggy Liptonová (Hannah), Pooch Hall (Al), Gabrielle Roseová 
(babička Fran), Michael Bofshever (děda Bill), Logan Miller (Todd), Primo Allon (Victor), 
Brooke Warringtonová (Bree), (hlas) Josh Gad (pes). 
 
Dabing: Adéla Kubačáková (Hannah), Oldřich Hajlich (dospívající Ethan), Libor Terš (Carlos), 
Pavel Schrom (Ethan), Simona Vrbická (Ethanova matka), Marek Libert (Ethanův otec), 
Terezie Taberyová (Maya), Radek Kuchař (Al), Libor Terš (Carlos), Hana Talpová (babička 
Fran), Ladislav Županič (děda Bill), Robin Pařík (Todd), Jiří Krejčí (Victor), Michaela Skalníková 
(Bree); (hlas) Matěj Hádek (pes).  
 
Překlad české verze: Jan Zenáhlík. Dialogy české verze: Jana Dotlačilová. Režie české verze: 
Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Snímek Psí poslání vznikl podle stejnojmenné knihy W. Bruce Camerona. Jeho režisér Lasse 
Hallström se přátelství mezi člověkem a psem věnoval již ve filmu Hachiko: A Dog’s Story 
(2008, Hačikó – příběh psa - V). – Hravé štěně po odchycení přijde o život. Stihne se ještě 
zeptat, proč je na světě. Dostane možnost to zjistit, když se narodí jako zlatý retrívr. Dva 
muži ho chytí a nechají ho zavřeného v autě, odkud ho zachrání malý Ethan s maminkou. 
Baileymu, jak chlapec zvíře pojmenuje, začíná skvělý život. Velké přátelství trvá až do 
Ethanovy maturity, kdy se mladík díky němu seznámí se svou životní láskou Hannah. 
Zamilovaný pár se chystá na univerzitu, kde mladík získal fotbalové stipendium. Jenže 
závistivý kamarád Todd hodí Ethanovi do schránky petardu, a ta zapálí dům, kde mladík žije s 
matkou. Při požáru si Ethan zlomí nohu a kvůli tomu ztratí stipendium. Rozejde se s Hannah a 
odejde studovat jinam. Bailey poklidně dožije u jeho matky a prarodičů. – Na svět se pes 
vrátí jako fenka německého ovčáka Ellie. Pracuje u policie a dělá společnost svému 
osamělému majiteli Carlosovi. Je zastřelena během služby. - Čtvrtá reinkarnace (velškorgi 
Tino) začíná u studentky Mayi. Ta se později vdá a má děti, ale psík zůstane právoplatným 
členem rodiny. – Pátá reinkarnace. O bernardýna uvázaného na dvorku se majitelé nechtějí 
starat a pustí ho na svobodu. Pachy zavedou psa do bývalého domova, kde najde osamělého 
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stárnoucího Ethana. Empatickému psu se podaří dát pána znovu dohromady s Hannah a 
naznačit mu, že je stále jeho Bailey. – Dojemný příběh o vztazích mezi člověkem a psem je 
okořeněn notnou dávkou romantiky i humoru, ale neobejde se bez sentimentu, hraničícího s 
citovým vydíráním. Vtip i emoce jsou do filmu vnášeny především prostřednictvím „psího“ 
komentáře, v němž se odráží psí náhled na svět, na život a na lidi. –els- 
 
LASSE HALLSTRÖM (vl. jm. Lars Sven Hallström, nar. 2.6.1946, Stockholm, Švédsko) je 
synem zubaře a spisovatelky Karin Lybergové. Po otci byl nadšeným filmovým amatérem a 
během středoškolských studií natočil s přáteli 16mm dokument o hudební skupině 
spolužáků, jejž v roce 1967 odvysílala švédská televizní stanice. Začal pro televizi pracovat 
profesionálně, nejprve jako režisér krátkých portrétů populárních skupin a později různých 
zábavných pořadů. Od poloviny 70. let se uplatnil i v celovečerní filmové tvorbě, 
především komediemi o dětech a mládeži. Nečekaný úspěch snímku Můj život jako pes ve 
Spojených státech (mj. Cena ISA za zahraniční film, oscarové nominace za scénář a režii) ho 
přivedl do Hollywoodu. Za oceánem uplatnil své největší přednosti, jimiž jsou cit pro 
rozehrávání dramatických situací a pevné režijní vedení herců. Z jeho poněkud 
nevyrovnané americké tvorby, jež převážně sestává z kultivovaných adaptací literárních 
děl, vynikají dramata Co žere Gilberta Grapea?, v němž se naplno projevil herecký talent 
Leonarda DiCapria v roli duševně postiženého chlapce, a Pravidla moštárny (nominace za 
Oscara za režii) s oscarovým výkonem Michaela Cainea ve vedlejší úloze lékaře. Dvě z jeho 
děl měly oscarové nominace v kategorii nejlepší film (Pravidla moštárny, Čokoláda). Byl 
režisérem a výkonným producentem pilotního dílu fantastického kriminálního seriálu o 
nesmrtelném newyorském detektivovi New Amsterdam (2008, Nový Amsterdam). Má 
syna z manželství s herečkou Malou Dahlbergovou (1976-85), v březnu 1994 se jeho 
druhou ženou stala herečka Lena Olinová (nar. 1955), s níž vychovává dceru. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) střm. komedie o mladých lidech Ska vi gå hem till dej eller till 
mej eller var och en till sitt? (TV-1973, Půjdem ke mně nebo k tobě nebo každý sám 
domů?; + sc., kam., střih), kr. f. Flyttningen (TV-1974, Stěhování; + sc., kam., střih), 
komedie En kille och en tjej (1975, Kluk a holka; + spol. sc., kam., střih), minisérie Semlons 
gröna dalar (TV-1977, Zelená údolí Semlonu), hraný dok. z australského turné známé 
skupiny ABBA ve filmu (1977, ABBA: The Movie; + spol. sc., spol. střih), komedie Jag är 
med barn (1979, Čekám dítě; + spol. sc., střih), střm. f. Kom igen, nu’rå! (TV-1981, Do 
toho!; + spol. sc.), společenská komedie z válečných let Tuppen (1981, Kohout; + spol. sc., 
spol. střih), herecká komedie Två killar och en tjej (1983, Dva kluci a holka; + spol. sc., spol. 
střih), citlivý příběh dospívajícího chlapce podle autobiografického románu Reidara 
Jönssona Můj život jako pes (1985, Mitt liv som hund; + spol. sc.), adaptace dětských 
knížek Astrid Lindgrenové Alla vi barn i Bullerbyn (1986, Děti z Bullerbynu) a Mer om oss 
barn i Bullerbyn (1987, Více o dětech z Bullerbynu), uvedené u nás v televizi v autorském 
sestřihu jako sedmidílný seriál pod názvem Děti z Bullerbynu, romantická komedie Once 
Around (1991, Jednou dokola – V) s Richardem Dreyfussem a Holly Hunterovou, působivá 
adaptace románu Petera Hedgese o mladíkovi ze zapadlého městečka, jenž se musí starat 
o retardovaného bratra a nestvůrně obézní matku, What’s Eating Gilbert Grape (1993, Co 
žere Gilberta Grapea?; + spol. prod. – TV) s Johnnym Deppem a Leonardem DiCapriem, 
melodramatický příběh manželské krize Síla lásky (1995, Something to Talk About) s Julií 
Robertsovou a Dennisem Quaidem, účast na kolektivním filmu čtyřiceti režisérů ke 100. 
výročí kinematografie Lumière et compagnie (1995, Lumière & spol. – TV), přepis románu 
Johna Irvinga o osudech sirotka ve 40. letech Pravidla moštárny (1999, The Cider House 
Rules) s Tobeym Maguirem, poetická komedie podle románu Joanne Harrisové Čokoláda 
(2000, Chocolat) s Juliette Binocheovou, psychologické drama ovdovělého muže podle 
románu E. Annie Proulxové Ostrovní zprávy (2001, The Shipping News) s Kevinem 
Spaceym, drama rančera, jenž se po letech sbližuje s ovdovělou snachou, Žít po svém 
(2004, An Unfinished Life) s Robertem Redfordem a Jennifer Lopezovou, komedie o 
osudech proslulého milovníka Casanova (2005, Casanova) s Heathem Ledgerem, drama 
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vztahu poznamenaného ženiným znásilněním Open Window (2005, Otevřené okno; r. Mia 
Goldmanová; spol. prod.), drama podle skutečných událostí Skandál (2006, The Hoax) s 
Richardem Gerem v roli autora podvrženého životopisu podivínského milionáře Howarda 
Hughese, drama profesora, který se ujme zatoulaného zvířete, Hachiko: A Dog’s Story 
(2008, Hačikó – příběh psa – V) s Richardem Gerem a Joan Allenovou, adaptace románu 
Nicholase Sparkse Milý Johne (2010, Dear John) s Channingem Tatumem a Amandou 
Seyfriedovou, drama podle románu Paula Tordaye Lov lososů v Jemenu (2011, Salmon 
Fishing in the Yemen) s Ewanem McGregorem a Emily Bluntovou, kriminální drama 
Hypnotizér (2012, Hypnotisören; + spol. sc.), romantický příběh ženy utíkající před 
minulostí Bezpečný přístav (2013, Safe Haven), natočený opět podle románu Nicholase 
Sparkse, adaptace kuchařského bestselleru Richarda C. Moraise Láska na kari (2014, The 
Hundred-Foot Journey) s Helen Mirrenovou, přepis knížky W. Bruce Camerona Psí poslání 
(2017, A Dog’s Purpose), pohádka podle předlohy E.T.A. Hoffmanna The Nutcracker and 
the Four Realms (2018, Louskáček a čtyři království). -mim- 
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Putování tučňáků: Volání oceánu 
barevný, přírodopisný, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, dlouhý 
– 82 min. 
 
Původní název: Lʹempereur. Země původu: Francie. Výrobce: Bonne Pioche Cinéma, Paprika 
Films (koprodukce), Wild-Touch Production (spolupráce), The Walt Disney Company France 
(spolupráce), Wild Bunch (spolupráce), OCS (účast), France 3 (účast). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 6.4.2017. Mluveno: česky (dabováno). – Revoluční technologie a ještě roztomilejší 
hlavní hrdinové. Skvělé pokračování oscarového hitu. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 15.9.2026). Lokace: Antarktida: souostroví Géologie Archipelago. 
 
AUTOŘI: Režie: Luc Jacquet. Námět: Luc Jacquet. Scénář: Luc Jacquet. Kamera: Jérôme 
Bouvier, Yanick Gentil, Luc Jacquet, Laurent Chalet, Jérôme Maison. Střih: Charlène Gravel 
/ž/. Zvuk: Samy Bardet (design), François Fayard, Thierry Lebon. Producent: Yves Darondeau, 
Christophe Lioud, Emmanuel Priou. Koproducent: Laurent Baujard, Pierre-Emmanuel 
Fleurantin, Vincent Demarthe. Vizuální efekty: Ana Cojanu /ž/ (koordinátor). Hudba: Cyrille 
Aufort. Použitá hudba: různé skladby a písně. Poznámka: výňatky z filmu Putování tučňáků 
(2005, La marche de lʹempereur; r. Luc Jacquet). 
 
Mluví: Lambert Wilson (spíkr). 
 
Dabing: Tomáš Hanák (spíkr).  
 
Překlad české verze: Veronika Sysalová. Dialogy české verze: Alice Hurychová. Režie české 
verze: Alice Hurychová.  
 
Francouzského režiséra, scenáristu a vystudovaného etologa Luca Jacqueta fascinuje 
Antarktida už od mládí; poprvé zde pobyl čtrnáct měsíců v rámci studia ornitologie, realizoval 
tu svůj oscarový dokument Putování tučňáků (2005, La marche de lʹempereur) i portrét 
polárního výzkumníka a glaciologa Claudea Loriuse Nebe a led (2015, La glace et le ciel). Po 
dvanácti letech se vrátil ke svým ptačím protagonistům staronovým příběhem Putování 
tučňáků: Volání oceánu (překlad originálního názvu je Císař, tedy Tučňák císařský). – Tvůrci 
na pozadí života kolonie tučňáků císařských líčí starosti konkrétního ptačího páru se 
sháněním potravy pro hladového potomka. Vracejí se do minulosti k cestě čtyřicetiletého 
tučňáka na shromaždiště v Oamocku, kde se seznámil s družkou a kde samička snesla vejce, 
o něž i o narozeného potomka se pak až do jejího návratu od moře staral. Zaznamenávají 
tvrdé životní podmínky, v nichž přežije zhruba polovina mláďat, nebezpečí, která představují 
buřňáci či pukliny v ledu, střídání rodičů ve shánění potravy ze vzdáleného moře a cestu 
mláďat k oceánu, kde zůstanou pět let, než se vrátí na Oamock. – První snímek byl lineárním 
vyprávěním o nelehkém údělu tučňáků císařských. Putování tučňáků: Volání oceánu 
prezentuje víceméně stejné skutečnosti mozaikovitě, na přeskáčku (včetně ukázek z 
„jedničky“ a nepoužitých 16mm záběrů z tehdejšího natáčení). Zamýšlí se také nad 
instinktem tučňáků jako nad nevysvětlitelnou schopností danou bojem o přežití. Fotogeničtí 
protagonisté jsou opět nebojácní a k filmařům vstřícní. Technologický pokrok umožnil použít 
drony, natáčet na digitál 4K a vyzkoušet 360stupňové video. Unikátní záběry pod vodou, 
respektive pod ledem, zachycující proměnu na souši neohrabaných tučňáků v excelentní 
plavce a potápěče. Biologickou rozmanitost podvodního světa nasnímal ve více než 
sedmdesátimetrové hloubce tým v čele s biologem a podmořským fotografem Laurentem 
Ballestou; tak hluboko a na tak dlouho se v Antarktickém oceánu dosud nikdo nepotápěl.
  –kat- 
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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 L′hermine, 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), L′été 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 L′art de vivre d′une 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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Pyroman 
barevný, psychologický, kriminální, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Pyromanen. Země původu: Norsko, Švédsko, SRN. Výrobce: Glør Film, Bleck 
Film & TV (koprodukce), Fuzz Film (koprodukce), Neue Road Movies (koprodukce), Nordisk 
Film (koprodukce), ZDF/Arte (koprodukce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 19.1.2017. 
Mluveno: norsky (titulky). – Muž, který si hrál s ohněm. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Norsko: Finsland (Vest-Agder). 
 
AUTOŘI: Režie: Erik Skjoldbjaerg. Předloha: Gaute Heivoll (kniha Før jeg brenner ned, 2010, 
česky Než shořím, nakl. Vakát, Brno 2012). Scénář: Bjørn Olaf Johannessen. Kamera: Gösta 
Reiland. Architekt: Kristine Wilhelsenová. Návrhy kostýmů: Anne Pedersenová. Masky: 
Linda Boije af Gennäsová. Střih: Sverrir Kristjansson. Zvuk: Håkon Lammetun (design zvuku). 
Výkonná produkce: John Einar Hagen, Geir Eikeland, Stig Haug. Producent: Edward A. 
Dreyer, Aage Aaberge. Koproducent: Anna Cronemanová, Gian-Piero Ringel, Sigrid 
Strohmannová, Simon Offenloch, Arild Karlsen, Lars Leegaard Marøy, Håkon Lammetun, 
Mats Andersen. Vizuální efekty: Mats Andersen. Hudba: Gaute Tønder, Maja Ratkjeová. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Anders Nylander Thomsen. 
 
Hrají: Trond Hjort Nilssen (Dag), Per Frisch (Ingemann, Dagův otec), Liv Bernhoft Osaová 
(Alma, Dagova matka), Henrik Rafaelsen (Johansen), Agnes Kittelsenová (Elsa), Gerdi 
Schjelderupová (Johanna), Oddgeir Thune (Alfred), Per Tofte (Olav), Kari Onstad Wingeová 
(Agnes), Kirsti Grundvigová (poštmistrová).  
 
České titulky: Jarka Vrbová (Filmprint Digital).  
 
Psychologické drama s prvky thrilleru Pyroman natočil Erik Skjoldbjaerg podle knihy, 
popisující skutečné události ze sklonku sedmdesátých let, kdy vesnici na jihu Norska sužoval 
žhář, jehož zločiny se stále stupňovaly. Tvůrci se soustřeďují na titulní postavu a jeho rodiče, 
přičemž místo tradičního psychologizování sázejí na strohý popis situací a událostí, z něhož 
vyplývá motivace mladého muže, poznamenaného pocitem outsiderství. – Obec Finsland. 
Žhář zapálí dům staré Johanny a jejího muže Olava. Žena ještě nespala, a tak stačí s 
manželem utéct. Sama se však bez ohledu na oheň vrátí dovnitř, patrně pro krabici se 
šperky... – O tři týdny dříve. Devatenáctiletý Dag je synem místního velitele dobrovolných 
hasičů Ingemanna a jezdí s ním k požárům už od dětských let. Právě se vrátil z vojny a 
momentálně je bez práce, než mu matka Alma sežene zaměstnání na poště. Mladík zapálí 
vřesoviště v lese a pak se zúčastní hašení. Při likvidaci dalšího ohně (jejž založil), odjede 
nakoupit hasičům jídlo do místního koloniálu. Policista Johansen je přesvědčen, že za 
množícími se požáry je někdo místní. Dag s ním souhlasí. – Ingemann je nemocný a na svou 
práci se už necítí. Myslí si, že syn, který se tak snaží, převezme jeho funkci. Matce se však Dag 
zdá divný. Otec najde v požářišti víko od kanystru. – Dag se pokusí zapálit obytný dům. 
Majitelka pachatele zahlédne; později ho však nepozná. Do vsi přijedou novináři. Policisté se 
vyptávají všech dobrovolných hasičů včetně Daga. Rozšíří se zpráva, že žhář byl chycen, ale 
později policie podezřelého muže propustí. Matka pozvolna nabývá jistotu, že pyromanem je 
Dag. – Mladík se postaví proti svým vrstevníkům, kteří se vrhli na nevinného cizího řidiče. – 
Dag stráví odpoledne se dvěma dívkami u jezera, ty však odjedou s jinými kluky. Zapálí 
Johannin dům (viz začátek). Oba staří lidé naštěstí přežijí. Matka pak syna vidí, jak zapaluje 
stodolu nedaleko jejich domu, a on ji při tom zahlédne. Žena je zoufalá. Otec také. Chce, aby 
Dag, který se chová stále podivněji, šel na policii. Pak dá víko z kanystru svému zástupci 
Alfredovi. – Johansen si s policisty přijede pro Daga. Ten se při výslechu brání, ale důkazy 
jsou jasné... – Zoufalí rodiče se omluví Johanně.  -tbk-  
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ERIK SKJOLDBJAERG (nar. 14.12.1964, Tromsø, Troms, Norsko) vystudoval Narodní 
filmovou a televizní školu v Londýně a je známý zejména jako spoluscenárista a režisér 
temného thrilleru Insomnie, jímž debutoval a jehož remake natočil ve Spojených státech 
Christopher Nolan. Díky této prvotině Skjoldbjaerg realizoval v americko-německé 
koprodukci drama Prozacový národ, ale pak se vrátil z Hollywoodu do vlasti, kde působil 
zejména v televizi: seriál Skolen (2004, Škola), minisérie Størst av alt (2007, Největší ze 
všech) nebo seriál Okkupert (2015, Okupace - TV), oceněný na MFF v Mannheimu-
Heidelbergu 2015. Za režii filmu Nokas získal norskou výroční cenu Amanda. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Vinterveien (1993, Zimní cesta; + spol. sc.), Close to 
Home (1994, Blízko k domovu; + spol. sc.) a Spor (1996, Stopa; + spol. sc.), psychologický 
thriller o únavném pátrání švédského kriminalisty po záludném vrahovi v Norsku, Insomnia 
(1997, Insomnie; + spol. sc. - TV) se Stellanem Skarsgårdem, adaptace románu Elizabeth 
Wurtzelové o studentce, trpící depresemi, Prozac Nation (2001, Prozacový národ; + spol. 
sc. – V), moderní verze klasického dramatu Henrika Ibsena En folkefiende (2005, Nepřítel 
lidu; + spol. sc.), kriminální thriller o skutečné bankovní loupeži ve Stavangeru Nokas 
(2010), uvedený v sekci Jiný pohled na MFF v Karlových Varech 2011, psychologický thriller 
podle skutečných událostí o potápěči, jenž se dostane na stopu komplotu, V hlubinách 
(2013, Pioneer/Pionér; + spol. sc.), psychologické drama podle skutečných událostí o 
mladém, duševně nevyrovnaném dobrovolném hasiči, který se stane žhářem, Pyroman 
(2016, Pyromanen).  -tbk- 
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Raffaello: Lord umění i ve 3D 
barevný, umělecký dokument, přístupný, 16:9, 2–D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Raffaello: The Lord of the Arts in 3D. Raffaello: Il Principe delle Arti – in 3D. 
Země původu: Itálie. Výrobce: SKY, Musei Vaticani (spolupráce), Nexo Digital (spolupráce), 
Magnitudo Film (spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 30.9.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. 
 
AUTOŘI: Autor projektu: Cosetta Lagani /ž/. Režie: Luca Viotto. Pomocná režie: Emanuele 
Imbucci (II. režie). Scénář: Laura Alievi. Kamera: Massimiliano Gatti. Architekt: Francesco 
Frigeri. Návrhy kostýmů: Maurizio Millenotti. Masky: Maurizio Trani, Mirella Ginnoto /ž/ 
(účesy). Střih: Valentina Corti /ž/. Zvuk: Filippo Porcari. Výkonná produkce: Federica 
Abaterusso /ž/, Roberto Andreucci, Francesco Invernizzi. Vizuální efekty: Daniele Pugni 
(supervize). Hudba: Matteo Curallo. 
 
Hrají: Flavio Parenti (Raffaello), Angela Curri /ž/ (Fornarina), Marco Cocci (Pietro Bembo), 
Enrico Lo Verso (Raffaellův otec Giovanni Santi). Účinkují: Vincenzo Farinella, Antonio Natali, 
Antonio Paolucci. 
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Další titul z řady uměleckých dokumentů o italských umělcích či o tamní architektuře je 
tentokrát věnovanován renesančnímu mistrovi Raffaellu Santimu (1483-1520). Ve snímku 
Raffaello: Lord umění i ve 3D přináší režisér Luca Viotto portrét ve své době velmi vlivného 
umělce, přičemž sleduje jeho mládí v Urbinu, florentské období a Raffaellovu práci ve 
Vatikánu a v Římě. Kromě inscenovaných sekvencí se ke slovu dostávají i odborníci, hodnotící 
dílo uznávaného malíře. Samozřejmostí jsou unikátní záběry konkrétních obrazů a fresek či 
architektonických skvostů spjatých s jeho jménem. 
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RAMMSTEIN IN AMERIKA 
barevný, hudební dokument, přístupnost neuvedena, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 91 
min. 
 
Původní název: Rammstein in Amerika. Země původu: SRN. Výrobce: jméno. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 13.1.2017. Mluveno: německy, anglicky (titulky). – Jeden večer 
sto kin v ČR. Pátek 13/01/17. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Hannes Rossacher. Pomocná režie: jméno (II. režie). Scénář: jméno. Kamera: 
jméno. Druhá kamera: jméno. Architekt: jméno. Výtvarník: jméno. Návrhy kostýmů: jméno. 
Masky: jméno (návrhy masek). Střih: jméno. Zvuk: Ralf Krause. Výkonná produkce: jméno. 
Producent: jméno. Koproducent: jméno. Animace: jméno. Vizuální efekty: jméno. Zvláštní 
efekty: jméno. Použitá hudba: písně skupiny Rammstein.  
 
Účinkují: Richard Kruspe, Paul Landers, Till Lindemann, Oliver Riedel, Christoph Schneider, 
Christian Lorenz (skupina Rammstein), Charlie Benante, Scott Ian, Marilyn Manson, Iggy Pop, 
James Shaffer, Chad Smith, Kiefer Sutherland, Steven Tyler.  
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Distribuční společnost Atlantis Entertainment připravila na pátek 13. ledna 2017 projekt 
RAMMSTEIN IN AMERIKA, který se uskutečnil ve sto kinech v celé České republice. Součástí 
programu byly dokument Hannese Rossachera Rammstein in Amerika, v němž se tvůrci 
zabývají začátky a kariérou industriální kapely a zachycují atmosféru slavného vystoupení 
skupiny v Madison Square Garden v New Yorku z 11.12.2010. Součástí filmu jsou též 
rozhovory nejen s členy skupiny, ale i s jejich příznivci z řad známých osobností. Nescházejí 
ani pohledy do zákulisí a archivní materiály, jež jsou často zveřejněny poprvé (včetně 
amatérských záznamů samotných protagonistů). Po přestávce se v kinech promítl záznam 
zmíněného koncertu pod názvem Live From Madison Square Garden. Celý program měl 
délku cca 185 minut. 
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Rande naslepo 
barevný, romantická komedie, životopisný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 111 min. 
 
Původní název: Mein Blind Date mit dem Leben. Země původu: SRN. Výrobce: Ziegler Film, 
SevenPictures (koprodukce), StudioCanal Deutschland (koprodukce), Deutscher 
Filmförderfonds (podpora), FilmFernsehFonds Bayern (podpora), Medienboard Berlin-
Brandenburg (podpora), Filmförderungsanstalt (podpora). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
23.3.2017. Mluveno: česky (dabováno). – I když svůj sen nevidíš můžeš za ním jít. 
 
Distribuce: CinemArt (do 25.11.2026). Lokace: SRN: Mnichov, Allgäu, Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: Marc Rothemund. Předloha: Saliya Kahawatte – (román Mein Blind Date mit 
dem Leben, 2009, Mé rande naslepo se životem). Scénář: Oliver Ziegenbalg, Ruth Thoma /ž/. 
Kamera: Bernhard Jasper. Architekt: Christian Eisele. Návrhy kostýmů: Ramona Klinikowski 
/ž/. Masky: Charlotte Chang /ž/. Střih: Charles Ladmiral. Zvuk: Frank Heidbrink. Výkonná 
produkce: Anja Föringer /ž/. Producent: Yoko Higuchi-Zitzmann /ž/, Tanja Ziegler /ž/. 
Koproducent: Stefan Gärtner, Isabel Hund /ž/. Hudba: Michael Geldreich, Jean-Christoph 
Ritter. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Milena Fessman /ž/ 
(hudební supervize).  
 
Hrají: Kostja Ullmann (Saliya Kahawatte), Anna Maria Mühe /ž/ (Laura), Jacob Matschenz 
(Max), Johann von Bülow (Kleinschmidt), Nilam Farooq /ž/ (Sheela), Michael A. Grimm 
(šéfkuchař Krohn), Alexander Held (Fried), Sylvana Krappatsch /ž/ (Dagmar), Kida Khodr 
Ramadan (Hamid), Mona Perfler /ž/ (paní Kolditzová), Herbert Forthuber (pan Kolditz), 
Andreas Bittl (Bernd Kögel), Kim Bormann /ž/ (Laura Bernardiová), Samira El Ouassil /ž/ (Jala 
Asgariová), Michael Koschorek (Tim Wasmuth), Peter Lewys Preston (Valentin).  
 
Dabing: Vojtěch Kotek (Saliya), Barbora Šedivá (Laura), Oldřich Hajlich (Max), Luděk Čtvrtlík 
(Kleinschmidt), Lucie Štěpánková (Sheela), Pavel Vondra (šéfkuchař Krohn), Tomáš Juřička 
(Fried). 
 
Překlad české verze: Petr Zenkl. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: 
Alice Hurychová (LS Productions dabing). 
 
Marc Rothemund, německý režisér řady divácky úspěšných komedií nebo uznávaného 
životopisného dramatu Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005, Poslední dny Sophie Schollové 
- V), zfilmoval autobiografickou knihu Mein Blind Date mit dem Leben pod názvem Rande 
naslepo. Její autor Saliya Kahawatte přišel v patnácti letech kvůli dědičné oční vadě o 80 
procent zraku. Přesto se rozhodl splnit si svůj sen a získat práci v hotelové branži. Příběh je 
situován do mnichovského hotelu Bavorský dvůr, kde se skutečně natáčelo. - Teenager Saliya 
(Sali) Kahawatte vede spokojený život v Neustadtu s matkou Dagmar, se srílanským otcem a 
se sestrou Sheelou. Po maturitě svůj handicap zatají a je přijat na stáž do pětihvězdičkového 
hotelu Bavorský dvůr v Mnichově. O jeho oční vadě se zprvu dozví pouze lehkovážný kolega 
Max, s jehož pomocí se Salimu daří plnit většinu zadaných úkolů. Později to zjistí afghánský 
umývač nádobí Hamid (před imigrací chirurg) a také šéfkuchař Krohn. V hotelu mladík potká 
Lauru, která sem dováží zeleninu z rodinné farmy. Sblíží se spolu. Skutečnost, že takřka nic 
nevidí, jí přizná až poté, co na dětském hřišti ztratí jejího pětiletého syna Oskara. Rozzlobená 
mladá žena se s ním rozejde. Sali má potíže v práci s přísným šéfem hotelového baru a 
restaurace Kleinschmidtem i v soukromí, když jeho otec, který mu vyčítal handicap, opustí 
rodinu a zanechá ji v nelehké finanční situaci. Mladík začne brigádničit s Hamidem v pekárně 
a nadměrnou zátěž zvládá s pomocí drog. Kleinschmidt ho vyhodí, když naruší svatební 
hostinu. Sali se později zřítí ze schodů a skončí v nemocnici. S pomocí Maxe a Sheely se 

http://www.filmportal.de/institution/deutscher-filmfoerderfonds-dfff-berlin_1520fb9d4dab49cdbfc33d97215ce145
http://www.filmportal.de/institution/deutscher-filmfoerderfonds-dfff-berlin_1520fb9d4dab49cdbfc33d97215ce145
http://www.filmportal.de/institution/filmfernsehfonds-bayern-gmbh-fffb-muenchen_02666586f67e437795abbd4da5680bcf
http://www.filmportal.de/institution/filmfoerderungsanstalt-ffa-berlin_9c15c8e22b264a3dabebdff47c5bd369
http://www.filmportal.de/person/marc-rothemund_c79a4b1eae664683a7ae6205df1411bd
http://www.filmportal.de/person/oliver-ziegenbalg_aea22079ba8c4ff2bdba97d87cec54f8
http://www.filmportal.de/person/ruth-thoma_6544f1d836a542c4b704f6d0356b85bf
http://www.filmportal.de/person/bernhard-jasper_ee9c7d0b74a14de39e770487f18da533
http://www.filmportal.de/person/christian-eisele_f5319937696b4a83a715d5f7cde7288e
http://www.filmportal.de/person/ramona-klinikowski_4c87170fe4454518af7e89b7b0591580
http://www.filmportal.de/person/charlotte-chang_4dc22c91490b4967b66f3dfedeba3ae4
http://www.filmportal.de/person/frank-heidbrink_44a037dce6a040f6a2778019665ed125
http://www.filmportal.de/person/tanja-ziegler_39b6901dec2d460fb2a857cc3972c25b
http://www.filmportal.de/person/kostja-ullmann_b7d71a27e8fa41859339dd7296242cfa
http://www.filmportal.de/person/michael-a-grimm_89eaf15e072f44b08bcf87082690c876
http://www.filmportal.de/person/mona-perfler_979027e6b29f48ba946cc925b0a1ce94
http://www.filmportal.de/person/herbert-forthuber_d34afe376211492a8680134ee190df08
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dostává zpět do formy. Vedení hotelu, které již ví o jeho vadě, mu nakonec umožní zúčastnit 
se závěrečných zkoušek, v nichž uspěje. Laura mu odpustí a vrátí se k němu. On si spolu s 
Maxem založí vlastní podnik. – Film, proměňující pozoruhodný životní příběh ve 
schematickou romantickou komedii se šťastným koncem, nedokáže najít správný poměr 
mezi humornými a vážnými scénami. Stejně nevyrovnaný je také jeho rytmus.  –mrš-  
 
MARC ROTHEMUND (nar. 26.8.1968) je synem režiséra Sigiho Rothemunda (nar. 1944) a 
bratrem herečky Niny Rothemundové (nar. 1975). Začínal svou dráhu jako asistent u otce i 
u dalších režisérů (Helmut Dietl, Dominik Graf, Gérard Corbieau) a později pracoval pro 
televizi, např. na seriálech Zwei zum Verlieben (1996, Dva na zamilování; spol. režie) nebo 
na krimi seriálu Anwalt Abel (1998, Advokát Abel). V roce 1998 debutoval celovečerním 
snímkem Milostné příběhy z planety Země. Upozornil na sebe životopisným dramatem 
Poslední dny Sophie Schollové, oceněným Stříbrným medvědem za režii a Cenou 
ekumenické poroty na MFF v Berlíně 2005 a Cenou diváků v rámci Evropských filmových 
cen a nominovaným na Oscara za cizojazyčný film. Jinak se spíše zaměřuje na komedie 
různého ražení. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Rossini – oder die mörderische 
Frage, wer mit wem schlief (1996, Rossini aneb Vražedná otázka, kdo s kým spal; r. Helmut 
Dietl; asistent režie, herec), komedie o lidech, kteří se setkají během jednoho dne v městě, 
Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Grossstädter zur Paarungszeit (1988, 
Milostné příběhy z planety Země - TV), teenagerská lechtivá komedie Harte Jungs (2000, 
Kalhoty v pozoru – V), policejní drama Die Hoffnung stirbt zuletzt (TV-2002, Naděje umírá 
poslední), Der Liebhaber (TV-2003, Milenec), příběh podle skutečných událostí o německé 
protinacistické odbojové skupině Bílá růže Sophie Scholl – Die letzten Tage (2005, Poslední 
dny Sophie Schollové – V), komedie o tom, jak chtějí filmoví nadšenci natočit osvětový film 
o sexu bez sexu, Pornorama (2007), romantická komedie o dívce, která netuší, že se 
zamilovala do známého zpěváka, Groupies bleiben nicht zum Frühstück (2010, Povinně 
nezadaný - TV), romantická komedie o zatvrzelém starém mládenci, který se zamiluje do 
zadané ženy, Mann tut was Mann kann (2012, Každý dělá, co umí - V), hořká komedie na 
motivy skutečných událostí o dívce, která vzdoruje rakovině, Heute bin ich blond (2013, 
Devět paruk – TV), pokračování komedie Každý dělá, co umí pod titulem Da muss Mann 
durch (2014, Co musí muž udělat), romantická komedie podle autobiografické knihy o 
mladíkovi, který navzdory závažné oční vadě nastoupí na stáž ve špičkovém mnichovském 
hotelu, Rande naslepo (2017, Mein blind Date mit dem Leben), psychologický snímek 
Dieses bescheuerte Herz (2017, To hloupé srdce); (podíl na produkci) Lulu & Jimi (2009, 
Lulu a Jimi; r. Oskar Roehler - TV), Der grosse Kater (2010, Velký Bručoun; r. Wolfgang 
Panzer). -tbk- 
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Raw 
barevný, thriller, 18 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: Grave. Raw (mezinárodní název). Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: 
Petit Film, Rouge International, Frakas Productions, Ezekiel Film (spolupráce), Wild Bunch 
(spolupráce), RTBF (koprodukce), VOO (koprodukce), BE TV (koprodukce), Canal Plus 
(spolupráce), Ciné Plus (účast), CNC (účast), Le Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de 
Belgique (účast), Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter Empowered by Belfius (účast), La 
Wallonie (účast), Bruxelle Capitale (účast), Centre du Cinéma et de lʹAudiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (účast), Arte/Cofinova 12 (účast), Torinofilmlab (účast), 
Programme Media EU (podpora), Angoa-Agicoa (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
6.4.2017. Mluveno: francouzsky (titulky). – Co tě žere? 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Julia Ducournau /ž/. Scénář: Julia Ducournau /ž/. Kamera: Ruben Impens. 
Architekt: Laurie Colson /ž/. Návrhy kostýmů: Elise Ancion /ž/. Masky: Laura Ozier /ž/ 
(návrhy masek), Olivier Alfonso (zvláštní maskérské efekty). Střih: Jean-Christophe Bouzy. 
Zvuk: Mathieu Descamps, Séverin Favriau, Stéphane Thiébaut. Producent: Jean des Forêts, 
Julie Gayet /ž/, Nadia Turincev /ž/. Koproducent: Jean-Yves Roubin, Cassandre Warnauts /ž/. 
Vizuální efekty: Philippe Frère (supervize). Hudba: Jim Williams. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Guillaume Baurez (hudební supervize).  
 
Hrají: Garance Marillier /ž/ (Justine), Ella Rumpf /ž/ (Alexia), Rabah Naït Oufella (Adrien), 
Joana Preissová (matka), Laurent Lucas (otec), Bouli Lanners (kamioňák), Marion Vernoux /ž/ 
(zdravotnice).  
 
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Cena FIPRESCI v sekci Týden kritiky. Katalánský MFF v Sitges 
2016: Cena Carnet Jove za nejlepší celovečerní film, Cena Občan Kane za režisérský objev 
(Julia Ducournau), Stříbrný Méliès za nejlepší celovečerní evropský film). 12. MFF Cinematik, 
Piešťany 2017: Hlavní cena Meeting Point Europe. 
 
Kontroverzní celovečerní debut francouzské režisérky a scenáristky Julii Ducournauové, 
uváděný českým distributorem pod mezinárodním titulem Raw (česky nejspíše Syrové 
maso), byl zahajovacím filmem druhého ročníku české přehlídky bizarních artových filmů 
Weird Europe. Je dramatem o proměně adolescentky, vystavené šikaně a nucené pozřít 
poprvé v životě syrové maso, s čímž se pojí i její první sexuální zkušenost. – Rodiče odvezou 
šestnáctiletou panenskou Justine do veterinární školy, kterou sami navštěvovali a kde 
studuje i její starší sestra Alex. Dívčiným spolubydlícím na koleji je pohledný gay Adrien. První 
týden se odehrává ve znamení přijímacího rituálu, připraveného staršími ročníky. Pro 
nováčky to znamená nekompromisní podřízenost spojenou se šikanou a pitkami. Při 
iniciačním obřadu musejí mimo jiné sníst syrovou králičí ledvinu. Justine je vegetariánka 
(právě tak jako její rodiče a sestra), ale Alex ji přesvědčí, aby se stejně jako ona podvolila. 
Dívka má pak vyrážku; podle zdravotnice jde o alergii na jídlo. Když Alex sestře depiluje třísla, 
nešťastnou náhodou si ustřihne prst. Než se probere z mdloby, mladší sestra jej sní. Alex to 
svede na svého psa Quicka. Vyjde najevo, že i pro ni se stalo maso při jejím iniciačním rituálu 
osudným. Justine, zmítaná chtíčem, vyprovokuje Adriena k sexu. Na večírku se pak opije a 
Alex ji natočí na mobil. Adrien jí záznam ukáže. Ponížená dívka sestru napadne a při zběsilé 
rvačce před spolužáky se vzájemně ošklivě pokousají... - Justine se na koleji vzbudí vedle 
Adriena, jenž je mrtvý v tratolišti krve. Chybí mu kus stehna. Má to na svědomí Alex, která 
tak skončí ve vězení. Otec mladší dceři ukáže na svém trupu kousance od matky… - 

http://www.imdb.com/company/co0169751?ref_=ttco_co_8
http://www.imdb.com/company/co0169751?ref_=ttco_co_8
http://www.imdb.com/company/co0441383?ref_=ttco_co_9
http://www.imdb.com/company/co0403793?ref_=ttco_co_10
http://www.imdb.com/company/co0403793?ref_=ttco_co_10
http://www.imdb.com/company/co0314860?ref_=ttco_co_11
http://www.imdb.com/company/co0009031?ref_=ttco_co_12
http://www.imdb.com/company/co0009031?ref_=ttco_co_12
http://www.imdb.com/company/co0578156?ref_=ttco_co_16
http://www.imdb.com/company/co0125559?ref_=ttco_co_19
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Provokativní kanibalský thriller budí zdání hororu, ale nejsou v něm „nadpřirozené“ prvky ani 
nic, co by lidé (studenti) sami nedokázali. Šokuje explicitními scénami, jež u citlivějších či 
nepřipravených diváků mohou vyvolat nevolnost a mdloby (během promítání si vynutily 
zásah lékaře např. na festivalu v Torontu či v Göteborgu). -kat- 
 
JULIA DUCOURNAUOVÁ (nar. 18.11.1983, Paříž) vystudovala scenáristiku na filmové škole 
La Fémis (2008) a poprvé na sebe upozornila krátkým snímkem Junior, oceněným na MFF v 
Cannes 2011. Rovněž její celovečerní autorský debut Raw byl uveden v Cannes, kde získal 
Cenu FIPRESCI v sekci Týden kritiky; byl mj. oceněn i na Katalánském MFF v Sitges 2016 
(Cena Carnet Jove za nejlepší celovečerní film, Cena Občan Kane za režisérský objev, 
Stříbrný Méliès za nejlepší celovečerní evropský film). – Filmografie: (režie a scénář, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Junior (2011), černá komedie Mange (TV-2012, Jez!; spol. r., spol. sc. 
Virgile Bramly), kanibalský thriller o proměně adolescentní vegetariánky, donucené sníst 
syrové maso, Raw (2016, Grave). -tbk- 
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Resident Evil: Poslední kapitola 
barevný, akční, sci-fi, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Surround 7.1, dlouhý – 107 
min. 
 
Původní název: Resident Evil: The Final Chapter. Země původu: Velká Británie, Austrálie, 
Kanada, Francie, SRN. Výrobce: Impact Pictures, Davis Films, Constantin Film Produktion, 
Don Carmody Productions (koprodukce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 26.1.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Cesta je u konce. 
 
Distribuce: Falcon (do 25.1.2019). Lokace: USA: Washington, New York. Austrálie: 
Queensland - Magnetic Island, Brisbane. SRN: Berlín, Postupim. Rusko: Moskva. Kanada: 
Toronto. Jihoafrická republika: Kapské město.  
 
AUTOŘI: Režie: Paul W.S. Anderson. Pomocná režie: Vern Nobles (II. režie). Námět: videohry 
firmy Capcom Resident Evil. Scénář: Paul W.S. Anderson. Kamera: Glen MacPherson. 
Architekt: Edward Thomas. Návrhy kostýmů: Reza Levy. Masky: Kerry Skeltonová (supervize 
masek, účesy), Clinton Smith (prostetika). Střih: Doobie White. Zvuk: Nico Louw, John 
Loranger (design zvuku), Doobie White (design zvuku). Výkonná produkce: Martin 
Moszkowicz, Victor Hadida. Producent: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, 
Samuel Hadida. Vizuální efekty: Dennis Berardi (supervize), Mr. X Inc., Legend 3D, Maverick 
VFX. Zvláštní efekty: Cordell McQueen (supervize). Hudba: Paul Haslinger. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Grant Hulley, Nathan Barris (souboje). 
 
Hrají: Milla Jovovichová (Alice), Iain Glen (dr. Alexander Isaacs), Ali Larterová (Claire 
Redfieldová), Eoin C. Macken (Doktor), Ever Andersonová (Rudá královna), Fraser James 
(Razor), Ruby Roseová (Abigail), Shawn Roberts (Albert Wesker), William Levy (Christian), 
Rola (Cobalt), Lee Joon-Gi (komandér Lee). 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Po pěti komerčně úspěšných akčních sci-fi hororech Resident Evil (2002, Resident Evil; r. Paul 
W.S. Anderson), Resident Evil: Apokalypsa (2005, Resident Evil: Apocalypse; r. Alexander 
Witt), Resident Evil: Zánik (Resident Evil: Extinction; r. Russell Mulcahy), Resident Evil: 
Afterlife (2010; r. Paul W.S. Anderson) a Resident Evil: Odveta (2012, Resident Evil: 
Retribution; r. Paul W.S. Anderson) podle videoherní série Resident Evil přichází do kin šestý 
díl Resident Evil: Poslední kapitola, opět v režii Paula W.S. Andersona, scenáristy a 
spoluproducenta všech předchozích dílů, jež mj. spojuje postava mladé Alice v podání Milly 
Jovovichové (od roku 2009 Andersonovy manželky). – Bojovnice Alice shrnuje, co způsobilo, 
že je země plná zombiů: vědec Marcus chtěl uzdravit nemocnou dcerku Alici, vynalezl v 
laboratořích (tzv. Úlu) společnosti Umbrella Corporation T-virus. Ten pro dítě znamenal 
spásu, ale později vyšlo najevo, že mění lidi v zombie. Marcus chtěl program ukončit, jeho 
proradný společník, doktor Isaacs, ho zabil, stal se Aliciným poručníkem a její dětskou 
podobu použil pro počítačový program Rudá královna, který mj. chránil Úl. T-virus unikl, 
vypukla pandemie, Zemi zaplnili zombiové a teď na ní zbývá ani ne pět tisíc lidí. Alice jako 
jediná přežila střet s nemrtvými ve Washingtonu. Od Rudé královny se dozví, že Umbrella 
Corporation vyvinula antivirus na likvidaci nemrtvých. Ten je třeba získat z Úlu do 
osmačtyřiceti hodin, než zahynou na Zemi zbývající lidé. Žena vyrazí do Racoon City. Má v 
patách ozbrojence Umbrella Corporation v čele s Isaacsem (ve skutečnosti vědcovým 
klonem) a armádu nemrtvých. V lidské kolonii v Racoon City se k ní přidají Claire, mladičká 
Abigail, Doktor, Razor, a Christian. Rudá královna jim promítne záznam, dokazující, že únik T-
viru a následná apokalypsa vybydlené a přelidněné Země byly záměrné; v Úlu v kójích 
kryogenického skladu čekají vyvolení na „restart“ Země. Skupina překonává vražedné pasti. 
Abigail, Razor a Christian zemřou. Do velínu dorazí Alice, Doktor, ze kterého se vyklube 
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zrádce, a Claire. Zlikvidují tam ředitele Alberta Weskera. Alice se zde od probuzené staré 
Alice dozví, že je jejím klonem. Vezme Isaacsovi antivirus a použije jej, i když pro ni má být 
smrtící. Zombiové hynou. Isaacs a jeho klon se pobijí. Alici paradoxně ochrání T-virus v její 
krvi. Rudá královna jí předá „lidské“ vzpomínky od Alice, která zahynula při záměrném 
výbuchu Úlu. Aby se antivirus šířil rychleji, vyrazí mladá žena do světa… - Zběsilý nepřehledný 
příběh je temný a brutální. Alfou a omegou děje je řetězení akčních scén. Závěr naznačuje, že 
navzdory názvu nemusí jít o konec série. –kat- 
 
PAUL W.S. ANDERSON (vl. jm. Paul William Stewart Anderson, nar. 4.3.1965, Banbury, 
Oxfordshire, Anglie) vyrůstal v severoanglickém Newcastlu. Studoval film a literaturu na 
Warwickské univerzitě v Coventry (1988) a nejdřív se uplatnil jako dokumentarista a 
scenárista kriminálního TV seriálu El C.I.D. (1990-92). Zaujal hned prvním filmem pro kina 
Nakupování, natočeným podle skutečné události, jenž měl problémy s místními cenzurními 
úřady jako návodný. Využil nabídky z Hollywoodu, kde se přes některé nezdary (zejména 
Žoldák: Legie zkázy) prosadil jako tvůrce vizuálně zajímavých sci-fi snímků a filmových verzí 
počítačových her. S pravidelným spolupracovníkem, britským producentem Jeremym 
Boltem založil výrobní společnost Impact Pictures. Původně svá díla podepisoval jako Paul 
Anderson, ale aby se vyhnul zaměňování s americkým režisérem Paulem Thomasem 
Andersonem (nar. 1970), přidal do svého jména dvě iniciály. V srpnu 2009 se po 
několikaletém vztahu oženil s herečkou Millou Jovovichovou, se kterou už měl dceru a 
která vytvořila hlavní roli v jeho populární sérii Resident Evil. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. dok. The Spiral Cage (TV-1990, Dědičná klec; + sc.) o paralyzovaném 
komiksovém kreslíři Alu Davisonovi a Speed (TV-1991, Rychlost; + sc.) o mladistvých 
delikventech, celovečerní hraný debut Shopping (1993, Nakupování; + sc.) o zlodějích, kteří 
vylupují obchodní výlohy tak, že do nich najíždějí v ukradených autech, adaptace populární 
videohry Mortal Kombat (1995, Mortal Kombat) s Christopherem Lambertem, sci-fi horor 
Horizont události (1997, Event Horizon), akční vědecko-fantastický snímek Žoldák: Legie 
zkázy (1998, Soldier) s Kurtem Russellem, nadpřirozený thriller The Sight (TV-2000, Vidění; 
+ sc., spol. prod. – TV), zamýšlený jako pilot nerealizovaného seriálu, sci-fi horor podle 
počítačové hry Resident Evil (2002, Resident Evil; + sc., spol. prod.), další sci-fi Vetřelec vs. 
Predátor (2004, AVP: Alien vs. Predator; + spol. nám., sc.), kombinující dvě úspěšné 
filmové série, neprodaný pilotní snímek Drift (TV-2006, Lauf), akční thriller Rallye smrti 
(2008, Death Race; + sc., spol. prod.) s Jasonem Stathamem, Resident Evil: Afterlife (2010, 
Resident Evil: Afterlife; + sc., spol. prod.), volná adaptace slavné Dumasovy předlohy Tři 
mušketýři (2011, The Three Musketeers; + spol. prod.), Resident Evil: Odveta (2012, 
Resident Evil: Retribution; + sc., spol. prod.), historické drama zkázy starořímského města 
Pompeje (2014, Pompeii; + spol. prod.), Resident Evil: Poslední kapitola (2016, Resident 
Evil: The Final Chapter; + sc., spol. prod.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) 
Resident Evil: Apokalypsa (2004, Resident Evil: Apocalypse; r. Alexander Witt; + sc.), The 
Dark (2005, Tma; r. John Fawcett – V), DOA: Dead or Alive (2006, DOA: Na život a na smrt; 
r. Corey Yuen – V), Resident Evil: Zánik (2007, Resident Evil: Extinction; r. Russell Mulcahy; 
+ sc.), Pandorum (2009, Symptom Pandorum; r. Christian Alvart – V), Death Race 2 (2010, 
Rallye smrti 2; r. Roel Reiné; + nám. – V), Death Race: Inferno (2012, Rallye smrti: Peklo na 
Zemi; r. Roel Reiné; + spol. nám. – V). -mim- 
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Rocco 
barevný, erotický, životopisný, dokumentární, 18 přístupnost, 1:2,39, 2–D, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: Rocco. Země původu: Francie. Výrobce: Program 33, Mars Films, Falabracks, 
CNC (spolupráce), OCS (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: 
italsky, anglicky (titulky). – Pravda ještě nikdy nebyla tak hluboko. Rocco Siffredi a jeho 
skutečný příběh. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Itálie: Milán, Ortona, Viterbo. Francie: Paříž. 
Maďarsko: Budapešť. Velká Británie: Stilton. USA: Kalifornie, Los Angeles, San Francisco – 
Mission Street, San Francisco Armory (Kink studio).  
 
AUTOŘI: Režie: Thierry Demaizière, Alban Teurlai. Scénář: Thierry Demaizière, Alban Teurlai. 
Kamera: Alban Teurlai. Střih: Alban Teurlai. Zvuk: Emmanuel Guionet, Thibault Arnold (mix). 
Vedoucí produkce: Eliza George. Producent: Fabrice Coat, Stéphane Célérier, Valérie Garcia 
/ž/, Stéphanie Schorter Champenier /ž/, Michel Spavone. Koproducent: Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai. Hudba: Avia. 
 
Účinkují: Rocco Siffredi, Gabriele Galetta, Rozsa Tano /ž/, Leonardo Tano, Lorenzo Tano, 
Kelly Stafford /ž/, Abella Danger /ž/, James Deen, Mark Spiegler, John Stagliano. 
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Do osmnácti let nepřístupný dokument Rocco francouzské autorské dvojice Thierryho 
Demaizièrea (nar. 1959) a Albana Teurlaie (nar. 1977), kteří se úspěšně soustřeďují na 
„zpovědi“ slavných osobností, rekapituluje život evropské legendy a v „oboru“ obdivovaného 
profesionála, pornoherce, režiséra a producenta Rocca Siffrediho (vlastním jménem Rocco 
Antonio Tano; nar. 4.5.1964, Ortona, Itálie). Jeho vzpomínky na dětství, na různé perverzní 
zážitky a na vlastní hvězdnou kariéru doplňují výpovědi manželky Rozsy, jejich synů, Roccova 
bratrance, kameramana Gabriela Galetty, kolegů z branže a záběry z castingů včetně 
ponižujících rozhovorů Rocca s uchazečkami a pornoherečkami. Především pak snímek 
obsahuje řadu scén z natáčení Roccova tvrdého BDSM porna. – Rocco pochází z chudých 
poměrů, otec byl opravář silnic, matka v domácnosti. Rodinu ovlivnila smrt jednoho z 
Roccových bratrů Claudia v dětství. Ačkoliv toužila mít matka z Rocca kněze, syn nechtěl 
zůstat chudým, a proto začal natáčet porno, v němž se proslavil svým mimořádným penisem. 
Záhy do byznysu zatáhl i bratrance Gabriela, ten však aktivní natáčení nezvládl a setrval po 
Roccově boku jako kameraman a nejbližší spolupracovník. Postupem let se z Rocca stal v 
pornoprůmyslu fenomén a hvězda, točící snímky po celém světě. Manželka Rozsa pracovala 
v oboru jako maskérka. Nelituje, že se za něj provdala a vůbec nežárlí. Mají dva dospívající 
syny. Rocco přiznává, že druhé pohlaví je jeho vášeň a závislost. „Vyzkoušel“ ženy všech ras, 
staré i mladé. Velmi ho zasáhla matčina smrt; nicméně při utěšování přiměl její starou 
přítelkyni k orálnímu sexu. Ve svých čtyřiceti letech chtěl Rocco kvůli rodině kariéru ukončit, 
ale nedokázal to. V roce 2015 oznámil, že uzavírá pornografickou „kapitolu“, která jej 
vyčerpává, a bude se věnovat pouze režii, produkci a zejména rodině. S bratrancem 
Gabrielem, jenž s jeho rozhodnutím nesouhlasil, uspořádal konkurz na svůj poslední film. K 
účasti přizval i bývalou, téměř čtyřicetiletou kolegyni Kelly. Při natáčení svého posledního 
pornofilmu v San Francisku si Rocco vymění s partnerkami roli; tentokrát mají být 
dominantní ony. – Dokument překvapí otevřeností v Roccově výpovědi, v pohledu na drsné 
podmínky při natáčení tvrdého porna, ale především v naturalistických erotických scénách, 
snímaných s překvapivou obratností tak, aby nebyly přespříliš explicitní. Ač je film řemeslně 
na vysoké úrovni (mj. vizuální triky, kamera, střih, hudba), i kvůli „utnutému“ konci postrádá 
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hloubku a poselství. Navíc zčásti ztratil svůj smysl: Rocco Siffredi i v letech 2016 a 2017 natáčí 
jako herec své další pornofilmy... –jl– 
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Rock’n Roll 
barevný, satirický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, MP4, Dolby 
5.1, dlouhý – 123 min. 
 
Původní název: Rock’n Roll. Země původu: Francie. Výrobce: Production du Trésor, M6 Films 
(koprodukce), Caneo Films (koprodukce), Appaloosa Cinéma (koprodukce), Canal+ (účast), 
Ciné+ (účast), M6 (účast), W6 (účast). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 30.11.2017. 
Mluveno: francouzsky, anglicky (titulky).  
 
Distribuce: AČFK (do 6.4.2024).  
 
AUTOŘI: Režie: Guillaume Canet. Scénář: Guillaume Canet, Philippe Lefebvre, Rodolphe 
Lauga. Kamera: Christophe Offenstein. Architekt: Philippe Chiffre. Návrhy kostýmů: Carine 
Carfati /ž/. Masky: Stephanie Guillon /ž/, Sophie Asse /ž/ (účesy), Olivier Afonso (zvláštní 
maskérské efekty). Střih: Hervé de Luze. Zvuk: Rémi Daru, Jean Gourdier, Jean-Paul Hurier. 
Výkonná produkce: Xavier Amblard. Producent: Alain Attal. Koproducent: Guillaume Canet, 
Vivien Aslanian /ž/, Romain Le Grand. Vizuální efekty: Alain Carsoux (supervize). Zvláštní 
efekty: Yves Domenjoud (supervize). Hudba: Yodelice [Maxime Nucci]. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Michel Carliez. 
 
Hrají: Guillaume Canet (Guillaume Canet), Marion Cotillard /ž/ (Marion Cottillardová), Gilles 
Lellouche (Gilles Lellouche), Philippe Lefebvre (Philippe Lefebvre), Camille Rowe /ž/ (Camille 
Roweová), Kev Adams (Kev Adams), Ben Foster (Ben Foster), Maxim Nucci (Maxim Nucci), 
Yarol Poupaud (Yarol Poupaud), Yvan Attal (Yvan Attal), Alain Attal (Alain Attal), Johnny 
Hallyday (Johnny Hallyday), Laeticia Hallyday /ž/ (Laeticia Hallydayová), Tifenn Michel-Borgey 
(Lucien), Fabrice Lamy (Fabrice).  
 
České titulky: Zuzana Tomanová (Linguafilm).  
 
Francouzský herec, scenárista, režisér a producent Guillaume Canet si ve snímku Rockn’n Roll 
s nadsázkou a ironií pohrává s vlastním mediálním obrazem, s extrémním strachem ze 
stárnutí a v neposlední řadě i se svým soukromím. Do role své partnerky obsadil Marion 
Cotillardovou, s níž přes deset let žije a s níž má syna a dceru. Sami za sebe tu vystupují jeho 
přátelé (herci, agenti, členové filmového štábu či producenti), jen synek není jeho skutečným 
dítětem. Nejedná se ovšem o žádný dokument, nýbrž o fiktivní příběh. – Dvaačtyřicetiletý 
herec Guillaume Canet žije spořádaně s hvězdou Marion Cotillardovou a synkem Lucienem. 
Právě natáčí film s režisérem Philippem Lefebvrem. Vše změní jeho zjištění, že podle mladé 
kolegyně Camille a jejích kamarádek je už starý a nemá „rock’n roll“. Muž změní šatník a dělá 
ze sebe drsného rockera. Pronásledují ho představy divokých večírků či soulože s Camille, ale 
když vyrazí na flám, opije se, sjede se a musejí ho křísit saniťáci, což se objeví na YouTube. Na 
place jsou s ním potíže; produkce uvažuje přeobsazení. Když je Marion kvůli filmu v 
Montrealu, nechá si muž dát botoxové injekce a začne chodit do posilovny. Navštíví 
Johnnyho Hallydaye, ale podle starého bouřliváka je rokenrol mrtvý už dávno. Na přání 
nešťastné Marion se muž odstěhuje. - O rok později. „Vylepšený“ Guillaume má cvičením a 
anaboliky vypracované tělo a i v obličeji je k nepoznání. Přátelé se mu vyhýbají, mladým je 
pro smích, ale otcovské povinnosti nezanedbává. Když je Marion zoufalá, protože kvůli věku 
nedostala vytouženou roli, pomilují se. Herec odjede natáčet do Spojených států seriál 
Crocodile Rangers. Marion se synkem za ním přijedou a žena dostane roli po přítelově boku... 
– Příběh o zblbnutí normálního čtyřicátníka má sice svérázný humor a neméně svérázný 
vhled do herecké domácnosti, jenže zprvu zábavná podívaná postupně nabírá těžko 
pochopitelné absurdní obrátky. - Snímek byl uveden v předpremiéře v Praze na 20. festivalu 
francouzského filmu 2017. – Svou předposlední roli zde zahrál (jako sám sebe) známý zpěvák 
a herec Johnny Hallyday (1943-2017). –kat- 
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GUILLAUME CANET (nar. 10.4.1973, Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine) byl několik let 
členem francouzského týmu parkurového skákání (jeho rodiče se věnovali chovu 
závodních koní). Vystupoval i v cirkuse, ale kvůli zranění musel jezdectví zanechat. 
Studoval herectví v pařížské škole Cours Florent a divadelní dráhu zahájil po boku 
Christophera Malavoye ve hře Město, jehož knížetem je dítě na jevišti pařížského Théâtre 
Hebertot, kde pak v roce 1996 režíroval Havlovu Vernisáž. Po několika TV snímcích se 
prosadil také ve filmu. Do světového povědomí se zapsal především rolí francouzského 
milence Etienna v dobrodružném dramatu Pláž; nadále hraje ve francouzských i 
amerických produkcích, velmi často hlavní mužské role. Získal Cenu Jeana Gabina (2000) 
určenou hereckým nadějím. Prosadil se i jako režisér: za celovečerní debut Jak řeknete, 
šéfe byl nominován na Césara a na Evropskou filmovou cenu v kategorii prvních děl a získal 
Césara za režii a Cenu Lumière za nejlepší film za snímek Nikomu to neříkej. Jeho 
manželkou byla v letech 2001-2006 německá top modelka a herečka Diane Krugerová (nar. 
1976). Od roku 2007 žije se známou herečkou Marion Cotillardovou (nar. 1975), s níž má 
syna Marcela (nar. 2011) a dceru Louise (nar. 2017) a s níž si spolu zahráli sami sebe v jeho 
hořké komedii Rock’n Roll. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) La colline aux mille 
enfants (TV-1994, Pahorek mezi tisíci dětmi; r. Jean-Louis Lorenzi), Jeanne (TV-1994; r. 
Robert Mazoyer), Ils n’ont pas 20 ans (TV-1995, Nebylo jim ani 20 let; r. Charlotte 
Brandstromová), Le voyage de Pénélope (TV-1995, Líbánky v pěti; r. Patrick Volson - TV), Je 
m’appelle Régine (TV-1996, Jmenuji se Régine; r. Pierre Aknine), Le cheval de coeur (TV-
1996, Kůň se srdcem na pravém místě; r. Ch. Brandstromová), Pardaillan (TV-1996; r. 
Édouard Niermans - TV), Barracuda (1997; r. Philippe Haïm), La vocation d’Adrienne (TV-
1997, Adriennino poslání; r. Joël Santoni), Ceux qui m’aiment prendront le train (1997, Ti, 
co mě mají rádi, pojedou vlakem; r. Patrice Chéreau - TV), En plein coeur (1998, Divokost v 
srdci; r. Pierre Jolivet), Sentimental Education (1998, Sentimentální výchova; r. Christian 
Leigh), Je règle mon pas sur le pas de mon père (1998, Následuji svého otce; r. Rémi 
Waterhouse), Le porteur de destins (TV-1999, Nositel osudu; r. Denis Malleval), Pláž (2000, 
The Beach; r. Danny Boyle), La fidélité (2000, Věrnost; r. Andrzej Zulawski - TV), The Day 
the Ponies Come Back (2000, Den, kdy se vrátí poníci; r. Jerry Schatzberg), segment 
Avalanche (Lavina; režie) z filmu Scénario sur la drogue (2000, Scénář o drogách), Les 
morsures de l’aube (2000, Úsvit; r. Antoine de Caunes), Fantom Paříže (2001, Vidocq; r. 
Jean-Christophe Pitof), Le frère du guerrier (2001, Bratrstvo bojovníků; r. Pierre Jolivet - V), 
Mille millièmes (2002, Tisíc tisícin; r. R. Waterhouse), Vadí nevadí (2003, Jeux d’enfants; r. 
Yann Samuell), Les clefs de bagnole (2003, Klíče od bouráku; r. Laurent Baffie), Electrochoc 
(TV-2003, Elektrošok; r. Gérard Marx), Narco (2004, Narko; r. Tristan Aurouet, Gilles 
Lellouche - V), Šťastné a veselé (2005, Joyeux Noël; r. Christian Carion), L’enfer (2005, 
Peklo; r. Danis Tanović – V), Un ticket pour l’espace (2006, Jízdenka do vesmíru; r. Eric 
Lartigau – V), Ensemble, c’est tout, Prostě spolu; r. Claude Berri – V), Darling (2007; r. 
Christine Carrièreová), La clef (2007, Klíč; Guillaume Nicloux), Les liens du sang (2008, 
Krevní pouta; r. Jacques Maillot - TV), on(s) (2009, Špion/i/; r. Nicolas Saada – V), L’affaire 
Farewell (2009, Krycí jméno: Farewell; r. Christian Carion – V), Le dernier vol (2009, 
Poslední let; r. Karim Dridi), Last Night (2009, Včera v noci; r. Massy Tadjedinová – V), Une 
vie meilleure (2011, Lepší život; r. Cédric Kahn), Knoflíková válka (2011, La nouvelle guerre 
des boutons; r. Christophe Barratier), epizody Thibault (r. Alexandre Courtès) a Les 
infidèles anonymes (Anonymní nevěrníci; r. Alexandre Courtès) z filmu L’infidèles (2012, 
Nevěrníci – V), Jappeloup (2013, Touha zvítězit; r. Christian Duguay – TV), En solitaire 
(2013, Sám; r. Christophe Offenstein), L’homme qu’on aimait trop (2014, Neodolatelný 
muž; r. André Téchiné), La prochaine fois je viserai le coeur (2014, Příště se zamiluji do 
srdce; r. Cédric Anger), anim. f. Malý princ (2015, The Little Prince; r. Mark Osborne; hlas), 
The Program: Pád legendy (2015, The Program; r. Stephen Frears), Le secret des banquises 
(2016, Tajemství ledu; r. Marie Madinierová), The Siege of Jadotville (2016, Obléhání 
Jadotvillu; r. Richie Smith), Cézanne et moi (2016, Cézanne a já; r. Danièle Thompsonová), 
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Mon garçon (2017, Můj syn; r. Christian Carion), Le grand bain (2017, Velká lázeň; r. Gilles 
Lellouche), L´amour est une fête (2018, Láska je svátek; r. Cédric Anger), E-Book (2018; r. 
Olivier Assayas); (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Sans regrets 
(1995, Bez slitování), kr. drama Je taim (1998, Miluji tě), kr. komedie J’peux pas dormir... 
(2000, Nemohu spát; + herec), kritický pohled do zákulisí televizního vysílání Mon idole 
(2002, Jak řeknete, šéfe; + herec - V), kriminální drama Nikomu to neříkej (2006, Ne le dis à 
personne; + herec), satirická hořká komedie Rock’n Roll (2017, Rock’n Roll; + herec, spol. 
prod.).  -fik- 
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Rodin 
barevný, životopisný, historický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: Rodin. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Les Films du Lendemain, 
Artemis Productions, Wild Bunch (koprodukce), France 3 Cinéma (koprodukce), Cohen 
Media Group (koprodukce), RTBF (koprodukce), Voo & Be TV (koprodukce), Shelter Prod 
(koprodukce), CNC (účast), Canal+ (účast), Ciné+ (účast), France Télévisions (účast), Le 
Musée Rodin (partnerství), Palatine Étoile 14 (spolupráce), SofiTVciné 14 (spolupráce), 
Région Île-de-France (podpora), SACEM (podpora), Taxshelter.be (podpora), ING (podpora), 
Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique (podpora). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 30.11.2017. Mluveno: francouzsky, japonsky (titulky). 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). 
 
AUTOŘI: Režie: Jacques Doillon. Scénář: Jacques Doillon. Kamera: Christophe Beaucarne. 
Architekt: Katia Wyszkop /ž/. Návrhy kostýmů: Pascaline Chavanne /ž/. Masky: Nathalie 
Tabareau /ž/, Milou Sanner /ž/ (účesy). Střih: Frédéric Fichefet. Zvuk: Erwan Kerzanet, 
Thomas Gauder. Producent: Kristina Larsen /ž/. Koproducent: Patrick Quinet, Charles S. 
Cohen. Vizuální efekty: Guillaume Pondard (supervize), Mikros Image. Hudba: Philippe 
Sarde.  
 
Hrají: Vincent Lindon (Auguste Rodin), Izïa Higelin /ž/ (Camille Claudelová), Séverine Caneele 
/ž/ (Rose Beuretová), Léa Jackson /ž/ (Jessie), Laurent Poitrenaux (Mirbeau), Olivier Gadiot 
(Monet), Arthur Nauzyciel (Cézanne), Maxence Tual (Blot), Bernard Verley (Victor Hugo), 
Anders Danielsen Lie (Rilke), Edward Akrout (Steichen).  
 
České titulky: Alena Obrusníková (Filmprint Digital). 
 
Životopisný snímek Jacquesa Doillona nazvaný prostě Rodin pojednává zejména o vztahu 
mezi slavným sochařem Augustem Rodinem (1840-1917) a jeho žačkou, modelkou, 
pomocnicí a milenkou, sochařkou Camille Claudelovou (1864-1943), který trval od roku 1885 
do roku 1893. Akademicky pojaté dílo se soustřeďuje též na Rodinův tvůrčí proces a na jeho 
monumentální dílo. – V roce 1880 začíná Rodin pracovat na své první státní zakázce Bráně 
pekel, inspirované Dantovou Božskou komedií. Pomáhá mu jeho milenka Camille Claudelová. 
Sochař však dál žije v domácnosti se služkou Rose Beuretovou, s níž má nelegitimního syna. 
Umělec je nešťastný z odsudků, jež jeho tvorbu neustále pronásledují. Camille touží po tom, 
aby se s ní oženil. Jejich vztah prochází různými proměnami, až nakonec zkrachuje. Žena se 
chce zbavit „rodinovského prokletí“. Má však potíže prosadit se. Rodin ji potají podporuje, 
aniž to ona tuší. Bývalá milenka trpí depresemi a stihomamem. Obviňuje Rodina, že kopíruje 
její tvorbu. – Sochař se s Rose přestěhují na venkov do Meudonu. Chce zaujmout sochou 
Balzaca v mnišské kutně, ale znovu naráží na nepochopení. Jen jeho přátelé se ho zastávají. – 
Rodin má další milenky z řad svých žaček a modelek. Ve stáří začíná hodně kreslit erotické 
motivy. – O Camille Claudelové vznikly tituly Camille Claudel (1988, Camille Claudelová; r. 
Bruno Nuytten - TV) s Isabelle Adjaniovou a Gérardem Depardieuem v roli Rodina a Camille 
Claudel 1915 (2013, Camille Claudel 1915; r. Bruno Dumont) s Juliette Binocheovou, 
věnovaný umělčiným útrapám v ústavu choromyslných.  -tbk- 
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Rozpolcený 
barevný, kriminální, thriller, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby 
Digital), dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Split. Země původu: USA. Výrobce: Blinding Edge Pictures, Blumhouse 
Productions. Pro Universal Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 19.1.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvíli se má objevit další. 
 
Distribuce: CinemArt (do 19.1.2020). Lokace: USA: Sun Center Studios Aston (Pensylvánie). 
 
AUTOŘI: Režie: M. Night Shyamalan. Scénář: M. Night Shyamalan. Kamera: Mike Gioulakis. 
Architekt: Mara LePere-Schloopová. Návrhy kostýmů: Paco Delgado. Masky: Pamela 
Peitzmanová, Diane Dixonová (účesy). Střih: Luke Ciarrocchi. Zvuk: Tod A. Maitland. 
Výkonná produkce: Steven Schneider, Ashwin Rajan, Kevin Frakes, Buddy Patrick. 
Producenti: M. Night Shyamalan, Jason Blum, Marc Bienstock. Vizuální efekty: Ed Mendez 
(supervize), Alkemy-X. Zvláštní efekty: Kurt Wunder (koordinátor). Hudba: West Dylan 
Thordson. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební režie: Susan Jacobsová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Manny Siverio. 
 
Hrají: James McAvoy (Kevin Wendell Crumb), Anya Taylor-Joyová (Casey), Haley Lu 
Richardsonová (Claire), Jessica Sulaová (Marcia), Betty Buckleyová (doktorka Karen 
Fletcherová), Brad William Henke (strýček John), Sebastian Arcelus (Caseyin otec), Izzie 
Coffeyová (pětiletá Casey), Nakia Dillard (policista), Neal Huff (pan Benoit), Rosemary 
Howardová (Kevinova matka), M. Night Shyamalan (Jai), (neuveden) Bruce Willis. 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). 
 
Psychologický thriller s hororovými prvky Rozpolcený je dvanáctým celovečerním filmem 
amerického režiséra indického původu M. Nighta Shyamalana, který se už léta snaží navázat 
na úspěch svého duchařského hororu Šestý smysl (1999, The Sixth Sense). Inspirací pro 
autorský snímek byla postava Billa Milligana, muže s vícenásobnou osobností, který byl v 70. 
letech minulého století po spáchání několika zločinů svými právníky hájen s tím, že zločinů se 
ve skutečnosti dopustily jeho jiné identity, aniž by si toho byl Milligan sám vědom. Cameo si 
ve filmu tematicky navazujícím na Shyamalanova Vyvoleného (2000, Unbreakable) zahrál 
Bruce Willis. – Muž, který si říká Dennis, uspí a unese autem tři středoškolačky. Jde o jednu z 
třiadvaceti identit Kevina Wendella Crumba, trpícího disociativní poruchou osobnosti. 
Zatímco se Casey, Claire a Marcia snaží utéct ze sklepení pod zoologickou zahradou, kde jsou 
vězněny, Kevin jako módní návrhář Barry navštěvuje svou psychoterapeutku, doktorku 
Fletcherovou, která se jeho psychickým onemocněním dlouhodobě zabývá. Postupně vychází 
najevo, že se několik Kevinových osobností seskupilo do tzv. Hordy, aby mohla vzniknout 
čtyřiadvacátá osobnost - lidožravé monstrum s nadlidskou silou, připomínající kombinaci 
několika zvířat ze zoo, o němž muž mluví jako o Netvorovi. Když k tomu dojde, Netvor před 
dopadením zabije doktorku, která chtěla zabránit jeho čtyřiadvacáté proměně, Claire i 
Marciu. Osiřelou Casey ušetří, když uvidí, jaké jizvy a popáleniny má po celém těle; chápe je 
jako důkaz toho, že dívka je stejně výlučnou osobností jako on. Zranění jsou důsledkem 
dívčina zneužívání pedofilním strýcem, jemuž se Casey po zážitku s Kevinem snad konečně 
dokáže postavit. – Napínavý, slibně rozehraný klaustrofobní thriller s výborným Jamesem 
McAvoyem v detailně odstíněných proměnách se v uspěchaném závěru bohužel téměř mění 
v béčkovou variaci na Frankensteina.  –mrš- 
 
M. NIGHT SHYAMALAN (vl. jm. Manoj Shyamalan, nar. 6.8.1970, Mahé, Puduččéri, Indie) 
pochází z prominentní lékařské rodiny a vyrůstal v zámožném prostředí filadelfského 
předměstí Penn Valley. Pod vlivem svého velkého vzoru Stevena Spielberga už od osmi let 
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natáčel amatérské 8mm filmy. Oproti očekávání rodiny nešel na medicínu, ale vystudoval 
film na Tischově umělecké škole (1992) při Newyorské univerzitě (NYU). V prvních dvou 
profesionálních dílech, natočených v nezávislé produkci, čerpal z vlastních životních 
zkušeností. Jeho třetí snímek Šestý smysl patřil mezi největší divácké hity roku a rázem ho 
katapultoval do hollywoodské režisérské špičky (mj. oscarové nominace za scénář a za 
režii). Ve svých dalších, vesměs autorských filmech, jež spojuje efektní realizace, zájem o 
náboženské otázky a smysl pro nečekané dějové zvraty, se zatím marně snaží navázat na 
jeho mimořádný úspěch, a získat tak zpět ztracenou důvěru studií (projevující se mj. 
odpíráním konečného střihu). Hrál sám sebe v jedné epizodě populárního TV seriálu 
Entourage (Vincentův svět – TV) a byl výkonným producentem sci-fi seriálu Wayward Pines 
(2015-16, Městečko Pines; + spol. režie – TV). Ve vlastních dílech vystupuje podobně jako 
Hitchcock v drobných úlohách a často spolupracuje s hudebním skladatelem Jamesem 
Newtonem Howardem. V roce 1993 se oženil se spolužačkou z univerzity, psycholožkou 
Bhavnou Vaswaniovou, s níž vychovává tři dcery. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) drama amerického Inda, který se vydává poznat zemi svých rodičů, Praying with 
Anger (1992, Modlit se s hněvem; + sc., prod., herec), v němž také vytvořil hlavní roli, 
působivý příběh desetiletého chlapce, hluboce zasaženého smrtí dědečka, Wide Awake 
(1997, Úplně vzhůru; + sc. – TV), duchařský thriller Šestý smysl (1999, The Sixth Sense; + 
sc., herec) s Brucem Willisem a Haleym Joelem Osmentem, fantastický thriller Vyvolený 
(2000, Unbreakable; + sc., spol. prod., herec) s Brucem Willisem a Samuelem L. Jacksonem, 
sci-fi horor Znamení (2000, Signs; + sc., spol. prod., herec) s Melem Gibsonem a Joaquinem 
Phoenixem, mystický thriller Vesnice (2004, The Village; + sc., spol. prod., herec) a 
fantastický horor Žena ve vodě (2006, Lady in the Water; + sc., spol. prod., herec), oba s 
Bryce Dallas Howardovou, katastrofický thriller Stalo se (2008, The Happening; + sc., spol. 
prod., hlas) s Markem Wahlbergem, dobrodružná fantasy Poslední vládce větru (2010, The 
Last Airbender; + sc., spol. prod., herec), dobrodružná sci-fi Po zániku Země (2013, After 
Earth; + spol. sc., spol. prod.) podle námětu hlavního představitele Willa Smithe, moderní 
hororová variace na pohádku o Jeníčkovi a Mařence The Visit (2015, Návštěva; + sc., spol. 
prod.), natočená s minimálním rozpočtem, thriller o šíleném únosci tří dívek Rozpolcený 
(2016, Split; + sc., spol. prod., herec) s Jamesem McAvoyem; (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Myšák Stuart Little (1999, Stuart Little; r. Rob Minkoff; spol. sc.), Ďábel 
(2010, Devil; r. John Erick Dowdle; + nám.).  -mim- 
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Rychle a zběsile 8 
barevný, kriminální thriller, akční, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, IMAX 2-D, zvuk – 5.1, 
7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 136 min. 
 
Původní název: The Fate of the Furious. Fast & the Furious 8. Země původu: USA. Výrobce: 
Original Film, One Race Films. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 13.4.2017. Mluveno: 
anglicky, španělsky (titulky). – Konec rodiny. 
 
Distribuce: CinemArt (do 13.4.2020). Lokace: Kuba: Havana. USA: Ohio – Cleveland; Georgie 
– Atlanta; New York. Island: Akranes (ledovec), Mývatn (jezero). SRN: Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: F. Gary Gray. Pomocná režie: Jack Gill (II. režie), J.J. Perry (II. režie), Spiro 
Razatos (II. režie). Námět: Garry Scott Thompson – postavy. Scénář: Chris Morgan. Kamera: 
Stephen F. Windon. Architekt: Bill Brzeski. Návrhy kostýmů: Sanja Milkovic Hays /ž/. Masky: 
James MacKinnon, Linda D. Flowers /ž/ (účesy). Střih: Paul Rubell, Christian Wagner. Zvuk: 
Whit Norris. Výkonná produkce: Chris Morgan, Amanda Lewis /ž/, Samantha Vincent /ž/. 
Producent: Neal H. Moritz, Vin Diesel, Michael Fottrell. Koproducent: Cliff Lanning. Animace: 
Ellen Hoffman /ž/ (vedoucí animátorka). Vizuální efekty: Kelvin McIlwain, Michael J. Wassel 
(supervize), Rodeo FX, Double Negative, Stereo D, Digital Domain, Trixter, Cantina Creative, 
Factory VFX, Territory Studio, Pixomondo, RISE Visual Effects Studios, Prime Focus. Zvláštní 
efekty: J.D. Schwalm (supervize). Hudba: Brian Tyler, Stuart Michael Thomas (dodatečná 
hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Spiro Razatos, J.J. 
Perry, Troy Robinson, Jonathan Eusebio (souboje). 
 
Hrají: Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwayne Johnson (Hobbs), Charlize Theron /ž/ (Cipher), 
Jason Statham (Deckard Shaw), Michelle Rodriguez /ž/ (Letty), Kurt Russell (pan Nikdo), 
Helen Mirren /ž/ (paní Shawová), Scott Eastwood (malý Nikdo), Tyrese Gibson (Roman), 
Chris Ludacris Bridges (Tej Parker), Nathalie Emmanuel /ž/ (Ramsey), Luke Evans (Owen), 
Elsa Pataky /ž/ (Elena), Kristofer Hivju (Rhodes), Olek Krupa (ruský ministr obrany).  
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Akční snímek afroamerického režiséra F. Garyho Graye Rychle a zběsile 8 je pokračováním 
veleúspěšné série, započaté v roce 2001 filmem Rychle a zběsile (2001, The Fast and the 
Furious; r. Rob Cohen) a spjaté kromě Vina Diesela s tragicky zesnulým Paulem Walkerem 
(1973-2013), který se posmrtně objevil v sedmém díle. Tvůrci chtěli vytvořit příběh, který by 
se od ostatních odlišoval, pochopitelně za předpokladu, že se vše bude odehrávat „rychle i 
zběsile“. Tento film je zároveň prvním hollywoodským snímkem natáčeným na Kubě od 
embarga v roce 1963. – Dominic (Dom) a jeho manželka Letty si užívají v Havaně, odkud jsou 
odvoláni do Berlína. Tam je poslal jejich šéf, agent Nikdo, aby s dalšími z „rodiny“, Hobbsem, 
Ramsey, Tejem a Romanem zabránili prodeji zbraně hromadného ničení (EMP). V Havaně 
však Doma tajně kontaktovala kyberteroristka Cipher; chce, aby pro ni něco udělal, a ví, jak 
ho k tomu donutit (což mu ukáže v mobilu). V Berlíně Dom svůj tým zradí a zmizí i se zbraní. 
Hobbs skončí ve vězení a ostatní jsou na seznamu hledaných, protože akce nebyla oficiálně 
schválena vládou. Pan Nikdo umožní Hobbsovi a jeho protivníku, zabijáku Deckardu Shawovi, 
kterého chce do týmu, útěk. Mají najít Doma. Ten je s Cipher na palubě jejího letadla. 
Teroristka tu vězní jeho bývalou milenku Elenu s jeho synkem, o jehož existenci neměl muž 
tušení. V New Yorku se Dom tajně sejde se Shawovou matkou. Pak s muži Cipher sebere 
ruskému ministru obrany cestou na letiště kufřík s kódy na odpalování jaderných zbraní. 
Hobbs s týmem ho pronásledují a on zastřelí Deckarda. Cipher dá zabít Elenu. Poslední střet 
se odehraje na tajné separatistické základně Vladovin, kde se repasují ponorky. Zatímco tým 
se na ledu a pod mořem snaží zabránit jaderné válce a chytit Doma, Shaw (jehož Dom ve 
skutečnosti nezabil) a jeho bratr Owen unesou z letadla Domova synka, jehož měla 
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kyberteroristka jako rukojmí. Akci proti Cipher, která však uprchne, naplánoval Dom, který 
nezradil. Svět je zachráněn, tým je kompletní, Letty a Dom jsou opět pár. – Snímek, nabitý 
vtipnými, (sebe)ironickými hláškami vrší jednu bizarnější akci na druhou. Zběsilé, 
dechberoucí honičky a více než odvážné kousky popírají v duchu žánru fyzikální zákony. - 
Další díly série: Rychle a zběsile 2 (2003, 2 Fast 2 Furious; r. John Singleton), Rychle a zběsile: 
Tokijská jízda (2006, The Fast and the Furious: Tokyo Drift; r. Justin Lin), Rychlí a zběsilí 
(2009, Fast & Furious; r. Justin Lin), Rychle a zběsile 5 (2011, Fast Five; r. Justin Lin), Rychle a 
zběsile 6 (Fast & Furious 6; r. Justin Lin), Rychle a zběsile 7 (2015, Fast & Furious 7; r. James 
Wan). –kat- 
 
F. GARY GRAY (vl. jm. Felix Gary Gray, nar. 17.7.1969, New York) vyrůstal v losangeleské 
čtvrti South Central. Odjel za otcem do chicagského předměstí Highland Park, kde 
absolvoval střední školu, na níž získal první filmařské zkušenosti při práci na programech 
pro školní kabelovou televizi. Vrátil se do Kalifornie a studoval film na Los Angeles City 
College a na Golden State College v Oxnardu. Profesionální kariéru začínal jako 
kameraman pro Black Entertainment Television (BET). Natáčel krátké hrané filmy, např. 
Divided We Fall (Musíme si pomáhat), a prosadil se jako režisér videoklipů (mj. TLC, Mary 
J. Blige, Dr. Dre, Ice Cube, Coolio, Babyface, Stevie Wonder, Queen Latifah, Whitney 
Houston, Cypress Hill, Barry White, Outkast, R. Kelly), jež získaly řadu ocenění. Přechod k 
celovečerní hrané tvorbě mu umožnil rapper Ice Cube. Gray zaujal svým druhým snímkem 
Vabank (Zvláštní cena poroty na festivalu kriminálních filmů v Cognacu) a následujícím 
dramatem Vyjednavač se jako jeden z mála afroamerických filmařů prosadil i v 
Hollywoodu. Jeho divácky nejúspěšnějším snímkem se stal skutečný příběh z 80. let 
Straight Outta Compton. Režíroval úvodní epizodu nezdařeného kriminálního seriálu Ryan 
Caulfield: Year One (1999, Ryan Caulfield: Rok jedna; + spol. prod.) a neprodaný pilotní 
snímek Enemies (2006, Nepřátelé). – Filmografie: (herec) Major League (1989, První liga; r. 
David S. Ward – V), Crack House (1989, Dům cracku; r. Michael Fischa); (režie, není-li 
uvedeno jinak) komedie z losangeleské čtvrti South Central o dvou kamarádech, 
zabíjejících čas během jednoho dne, Friday (1995, Pátek, to je den; + herec – V) s Icem 
Cubem a Chrisem Tuckerem, akční snímek o bankovních lupičkách Set It Off (1996, Vabank; 
+ spol. prod., herec – V) s Jadou Pinkettovou, Queen Latifahovou a Vivicou A. Foxovou, 
kriminální psychothriller Vyjednavač (1998, The Negotiator) se Samuelem L. Jacksonem a 
Kevinem Spaceym, akční film o agentech, bojujících s drogovým kartelem, Osamělý mstitel 
(2003, A Man Apart; + spol. prod.) s Vinem Dieselem, remake britského kriminálního 
snímku Loupež po italsku (2003, The Italian Job) s Markem Wahlbergem a Charlize 
Theronovou, adaptace románu Elmora Leonarda ze zákulisí losangeleské hudební scény 
Buď v klidu (2005, Be Cool; + spol. prod.) s Johnem Travoltou a Umou Thurmanovou, 
drama muže, který vezme spravedlnost do vlastních rukou, Ctihodný občan (2009, Law 
Abiding Citizen; + herec) s Gerardem Butlerem, biografie hiphopové skupiny NWA pod 
titulem Straight Outta Compton (2015, Straight Outta Compton; + spol. prod., herec), další 
díl populární série Rychle a zběsile 8 (2017, The Fate of the Furious) s Vinem Dieselem, 
Jasonem Stathamem a Dwaynem Johnsonem; (podíl na produkci) The Sea of Trees (2015, 
Moře stromů; r. Gus Van Sant). -mim- 
  



295 
 

Safari 
barevný, dokumentární, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
90 min. 
 
Původní název: Safari. Země původu: Rakousko, Dánsko, SRN. Výrobce: Ulrich Seidl Film 
Produktion, Arte G.E.I.E. (koprodukce), Danish Documentary (koprodukce), WDR 
(koprodukce), ORF Film/Fernsehen-Abkommen (spolupráce), Österreichisches Filminstitut 
(podpora), Danish Film Institute (podpora), Abteilung Kunst und Kultur des Landes Nieder 
Österreich (podpora), DR (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.4.2017. Mluveno: 
německy, anglicky, afrikánsky (titulky). – Film Ulricha Seidla. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Namibie.  
 
AUTOŘI: Režie: Ulrich Seidl. Námět: Ulrich Seidl, Veronika Franz /ž/. Scénář: Ulrich Seidl, 
Veronika Franz /ž/. Kamera: Wolfgang Thaler, Jerzy Palacz (dodatečné záběry). Střih: Christof 
Schertenleib, Christoph Brunner (dodatečný střih), Andrea Wagner /ž/ (dodatečný střih). 
Zvuk: Paul Oberle. Producent: Ulrich Seidl. Koproducent: Sigrid Jonsson Dyekjaer /ž/. 
Vedoucí výroby: Louis Oellerer. Hudba: Stribor Kusturica. Spolupráce: Veronika Franz /ž/ 
(umělecká spolupráce), Astrid Wolfig /ž/ (rešerše). 
 
Účinkují: Gerald Eichinger, Eva Hofmann /ž/, Manuel Eichinger, Tina Hofmann /ž/, Manfred 
Ellinger, Inge Ellinger /ž/, Marita Neemann /ž/, Volker Neemann, Markolf Schmidt, Eric 
Müller. 
 
České titulky: Vítězslav Čížek (Filmprint Digital). 
 
Dokument proslulého rakouského filmaře Ulricha Seidla Safari vzdáleně navazuje na snímek 
Láska z jeho trilogie Ráj (2012, Paradies: Liebe), v němž sledoval sexuální turistky v luxusním 
resortu v Africe, které „loví“ jednorázovou náklonnost mužů. Tentokrát jsou středem jeho 
pozornosti němečtí či rakouští klienti a klientky, kteří přijíždějí relaxovat na lovecké ranče v 
Namibii či v Jihoafrické republice a často si za „pakatel“ (např. cena za antilopu impalu je 245 
eur) koupí legální odstřel divoké zvěře v „kontrolovaných“ podmínkách, kde je ovšem kvůli 
zisku přípustné vše. Zákazníci, především manželské páry nebo celá rodina, vyzbrojeni 
puškami různých kalibrů a v perfektním outfitu za doprovodu průvodců, kteří mají k dispozici 
terénní vůz, vysílačky a loveckého psa, vytipovanou zvěř stopují, dokud není na dostřel. 
Průběžně komentují své pocity, vzájemně se podporují, prožívají vzrušení před zmáčknutím 
spouště a až fanatické opojení z úlovku. Pohodlnější klienti kořist vyhlížejí z pozorovatelen. 
Se skoleným naaranžovaným kusem hrdě pózují před objektivem. Poté úlovky předají ke 
zpracování místním obyvatelům, vděčným za pracovní příležitost. – Lovci, považující vybíjení 
zvěře za své právo a zaplacenou samozřejmost, mají pro své hobby různé zdůvodnění, ať jde 
o ukojení lovecké vášně, zahnání nudy, nebo posílení sebedůvěry a nadřazenosti. - Seidlovy 
záběry z inscenovaných výprav jsou pomalé, zpovědi klientů v luxusních příbytcích přímo na 
kameru jsou záměrně statické, zatímco naturalistické záznamy z primitivních jatek 
zneklidňující (k nejotřesnějším patří porcování žirafy). Seidl tak opět odhaluje lidskou náturu, 
moc peněz, skrytý rasismus, područí původních obyvatel a nevůli zastavit devastaci krajiny a 
stavů zvěře. - Snímek byl uveden v předpremiéře na přehlídce bizarních artových filmů Weird 
Europe. -kk- 
 
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 
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na Vídeňské filmové akademii Vysoké školy múzických 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 zneklidňujícím až provokujícím 
ztvárněním a hlavně zaměřením na intimní lidské stránky. 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 to jsou neúspěšná hledání lásky, 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 nebo Mimořádné ocenění 
festivalu za uměleckou výjimečnost ve světové kinematografii na MFF v Bratislavě 2007. 
Mezi jeho časté spolupracovníky patřili 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 ve 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; + střih, prod.), střm. dok. o tradici středoškolských stužkových slavností v 
dolnorakouském městečku Horn, Der Ball (1982, Ples; + prod.), kr. dok., zachycující 
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), 
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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 
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.), náhled na 
lovecký byznys v jižní Africe Safari (2016, Safari; + prod.); (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) dok. f. Kern (2012; r. Severin Fiala, Veronika Franzová; prod.), Casanova 
Variations (2014; r. Michael Sturminger), Ich seh ich seh (2014, Dobrou, mámo; r. Severin 
Fiala, Veronika Franzová; prod.), Egon Schiele (2016, Egon Schiele: Tod und Mädchen; r. 
Dieter Berner; koproducent), Ugly (2017, Ošklivost; r. Juri Rechinsky).  -fik- 
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Sámská krev 
barevný, psychologický, historický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Sameblod. Sámi Blood (anglický název). Země původu: Švédsko, Norsko, 
Dánsko. Výrobce: Nordisk Film Production Sverige, Sveriges Television (koprodukce), 
Bautafilm (koprodukce), Nordisk Film Production (koprodukce), DigiPilot (koprodukce), 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet (podpora), Eurimages (podpora), Det Danske Filminstitut 
(podpora), International Sami Film Institute (podpora), Kulturnämnden (podpora), 
Sametinget (podpora), Film i Västerbotten (podpora), Kulturnäringsstiftelsen Sparbaank 
Nord-Norge (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.2.2017. Mluveno: švédsky, 
sámsky (titulky). - Yoik & slzy. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Švédsko: Västerbotten, Uppsala, Stockholm. 
 
AUTOŘI: Režie: Amanda Kernellová. Scénář: Amanda Kernellová. Kamera: Sophia Olssonová. 
Architekt: Olle Remaeus. Návrhy kostýmů: Viktoria Mattilaová, Sara Svonniová. Masky: Sari 
Nuttunen (návrhy masek). Střih: Anders Skov. Zvuk: Karl Camnert, Brian Dyrby (design 
zvuku), Mira Falková (design zvuku). Výkonná produkce: Henrik Zein. Producent: Lars G. 
Lindström. Koproducent: Jim S. Hansen, Oskar Östergren. Vizuální efekty: Martin Madsen 
(supervize). Hudba: Kristian Eidnes Andersen. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Seth Ericson. 
 
Hrají: Lene Cecilia Sparroková (Elle Marja), Mia Erika Sparroková (Njenna), Maj Doris 
Rimpiová (stará Elle Marja), Julius Fleischanderl (Niklas), Olle Sarri (Olle), Hanna Alströmová 
(učitelka Christina), Malin Crépinová (Elise), Andreas Kundler (Gustav), Andreas Berg 
(výzkumník), Katarina Blindová (maminka Anna), Beata Cavalinová (Hedda).  
 
České titulky: Zbyněk Černík (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2016: Cena Fedeora za nejlepší debut (Amanda Kernellová). MFF v 
Soluni 2016: Cena za lidské hodnoty. MFF v Tokiu 2016: Zvláštní cena poroty, Cena za ženský 
herecký výkon (Lene Cecilia Sparroková). MFF v Göteborgu 2017: Cena Drak za nejlepší 
severský film, Cena Svena Nykvista za kameru (Sophia Olssonová). Zlín film festival 2017: 
Zvláštní cena poroty pro hraný evropský debut. Filmová cena Evropského parlamentu Lux 
2017. 
 
Scenáristka a režisérka se švédsko-sámskými kořeny Amanda Kernellová rozvedla v 
celovečerním autorském debutu Sámská krev téma svého krátkého filmu Stoerre Vaerie 
(2015), v němž stará žena přijíždí na pohřeb sestry na sámské uzemí, kde nebyla od mládí. 
Vyzrálá prvotina se v retrospektivě vrací do třicátých let minulého století, kdy Sámové byli 
považováni za podřadné etnikum, jež mělo zůstat uzavřeno samo do sebe. Kromě 
psychologického příběhu čtrnáctileté Sámky, která se proti tomu vzbouří, zaujme film 
podmanivými obrazy přírody a zajímavou dobovou atmosférou. – Starou paní Christinu 
přiměje syn, aby s ním a s vnučkou odjela na pohřeb své sestry. Žena je původem Sámka, ale 
zpřetrhala už dávno vazby se svou rodinou i se svým národem. Po obřadu v kostele se 
ubytuje v hotelu, zatímco syn s dcerkou odletí helikoptérou na slavnost značkování sobů. – 
Stará žena večer poslouchá hanlivé řeči turistek o Sámech. Vzpomíná na minulost, kdy jako 
čtrnáctiletá Elle Marja žila s mladší sestrou Njenne ve vesnické intenátní škole pro Sámy. 
Dívce vadí, jak na Sámy pohlížejí Švédové. Postaví se proti místním klukům, a ti ji nožem, jejž 
dostala po mrtvém otci, „označkují“ ucho (tak jako se značkují sobi). Dívka se zhlédne ve 
zdánlivě sympatické učitelce, ale ta jí řekne, že Sámové mohou mít jen základní vzdělání. 
Jednou sebere z prádelní šňůry šaty a oblékne si je místo kroje. Odejde na taneční zábavu, 
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kde se setká se studentem Niklasem. Dostane za to později výprask. Elle Marja ujede vlakem 
do Uppsaly a vyhledá tu Niklase. Chce u něj zůstat, ale po společně strávené noci jí mladík 
řekne, že musí odejít. Dívka tvrdí, že se jmenuje Christina. Přijmou ji v Uppsale do školy, ale 
chtějí po ní školné. Na večírku u Niklase po ní jeho přítelkyně chtějí, aby jojkovala. Ona začne 
zpívat, ale pak odejde. Přizná se Niklasovi ke svému sámskému původu. Vrátí se domů na 
sever. Nepohodne se se sestrou a s matkou, která jí však potom dá stříbrný opasek po otci, 
aby mohla zaplatit školné. – Stará Christina/Elle Marja se brzy ráno rozloučí v kostele se 
sestrou v rakvi a pak se pracně vyšplhá na vysokou horu, odkud je vidět sámské tábořiště...
 -tbk- 
 
AMANDA KERNELLOVÁ (nar. 9.9.1986, Umeå, Västerbotten) pochází ze smíšené rodiny, 
matka je Švédka a otec Sám. Studovala scenáristiku na Severské lidové vysoké škole 
Biskops-Arnö a režii na kodaňské Národní filmové škole (2013). Upozornila na sebe 
několika krátkými filmy a v celovečerní tvorbě debutovala psychologickým dramatem o 
emancipaci sámské dívky Sámská krev, oceněným Cenou Fedeora za debut na MFF v 
Benátkách 2016, Zvláštní cenou poroty na MFF v Tokiu 2016 a cenou za nejlepší 
skandinávský film na MFF v Göteborgu 2017. Snímek vznikl rozvinutím příběhu jejího 
krátkého filmu Stoerre Vaerie, odměněném Cenou diváků za nejlepší švédský krátký film 
na MFF v Göteborgu 2015 a Cenou za nejlepší švédský krátký film na Festivalu krátkých 
filmů v Uppsale. Její krátký film Tohle je navždy byl uveden na Festivalu krátkých filmů 
Praha 2010. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Sommarsystern 
(2008, Letní sestra), Att dela allt (2009, Sdílet všechno), Spel (2009, Hry), Det kommer 
aldrig att gå över (2010, Tohle je navždy), The Association of Joy (2013, Sdružování s Joy), 
Paradiset (2014, Ráj), Stoerre Vaerie (2015), I will always love you Kingen (2016, Budu tě 
vždy milovat, Kingene), celovečerní debut o čtrnáctileté sámské dívce, která se ve třicátých 
letech minulého století chce stát učitelkou a naráží přitom na předsudky vůči svému 
etniku, Sámská krev (2016, Sameblod).  -tbk-   
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Scorpions Forever 
barevný, hudební dokument, přístupný, 16:9, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Scorpions - Forever and a Day. Země původu: SRN. Výrobce: DokFilm, 
Tempest Film Produktion und Verleih, ZDF (koprodukce), Deutsche Welle (koprodukce), Arte 
Deutschland TV (spolupráce). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 16.10.2017. Mluveno: 
anglicky, německy, francouzsky, rusky (titulky). – ...a ve sto kinech v ČR. Jeden večer sto kin v 
ČR. 
 
Distribuce: Beverly Matous Distribution (Atlantis Entertainment). Lokace: SRN, Francie, 
Brazílie, Belgie, USA, Rusko, Thajsko, Libanon, Maďarsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Katja von Garnier /ž/. Scénář: Katja von Garnier /ž/. Kamera: Bella Halben 
/ž/, Torsten Breuer, Kai Fink, Michael Dreyer, Anton Klima, Thomas Koppehele. Střih: Dirk 
Grau, Oli Weiss. Zvuk: Patrick Veigel, Andreas Turnwald, Kai Lüde, Jens Müller, Jörn Martens, 
Jan Schmiedt, Stefan Soltau, Tschangis Chahrokh. Výkonná produkce: Daniel Remsperger. 
Producent: Helge Sasse, Christoph Bicker, Jost-Arend Bösenberg. Koproducent: Tobias 
Cassau, Rolf Rische, Samira Schellhaass /ž/, Reiner Schild. Použitá hudba: písně skupiny 
Scorpions.  
 
Účinkují: Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, James Kottak, Pawel Maciwoda, 
Michail Gorbačov, Vladimir Kličko. 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
V dokumentu Scorpions Forever sledují filmaři v čele s režisérkou Katjou von Garnierovou 
padesát let historie německé heavymetalové a hardrockové legendy Scorpions, její cestu na 
vrchol, těžké roky, kdy zpěvák Klaus Meine přišel o hlas, návrat kapely i s ním mezi hudební 
elitu, zpovědi muzikantů a lidí z jejich blízkého okolí, zákulisí legendárního koncertu v 
Moskvě 1989 i současný život rockových hvězd. Záznam zároveň zachycuje několikaleté 
celosvětové turné skupiny, jež začalo v roce 2010. – Snímek byl až na výjimky uveden během 
jednoho dne ve stovce kin v ČR (16.10.2017). 
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7 životů 
barevný, akční, sci-fi, dystopický, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 123 min. 
 
Původní název: What Happened to Monday. Seven Sisters (alternativní název). Země 
původu: Velká Británie, USA, Francie, Belgie. Výrobce: Nexus Factory, Title Media, Vendôme 
Pictures, SND Films (koprodukce), Impuls Pictures AG (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 30.11.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Jedna identita, sedm sester. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Rumunsko: Konstanca, Bukurešť.  
 
AUTOŘI: Režie: Tommy Wirkola. Pomocná režie: James Grogan (režie akčních scén). Scénář: 
Max Botkin, Kerry Williamson /ž/. Kamera: José David Montero. Druhá kamera: Mircea 
Valentin. Architekt: Joseph Hodges. Návrhy kostýmů: Oana Paunescu /ž/. Masky: Giannetto 
De Rossi, Mirella De Rossi /ž/ (+ účesy). Střih: Martin Stoltz. Zvuk: Balazs Varga, D. Chris 
Smith (design zvuku), Peter Staubli (design zvuku), Karen Baker Landers /ž/ (zvukové efekty). 
Výkonná produkce: Thierry Desmichelle, Guy Stodel. Producent: Raffaella De Laurentiis /ž/, 
Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi. Koproducent: Sylvain Goldberg, Serge de Poucques, 
Max Botkin, Adrian Politowski, Gilles Waterkeyn, Kerry Williamson /ž/. Vizuální efekty: Bryan 
Jones (supervize), Aurelie Lajoux /ž/ (supervize), Benuts VFX, Umedia, BOT VFX. Zvláštní 
efekty: Lucian Iordache (supervize), Haukur Karlsson (supervize). Hudba: Christian Wibe. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Chris Piccaro (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: James Grogan. 
 
Hrají: Noomi Rapace /ž/ (sedmerčata Settmanovy), Glenn Close /ž/ (Nicolette Caymanová), 
Willem Dafoe (Terence Settman), Marwan Kenzari (Adrian Knowles), Christian Rubeck (Joe), 
Pål Sverre Hagen (Jerry), Clara Read /ž/ (malá sedmerčata Settmanovy), Tomiwa Edun 
(Eddie), Cameron Jack (Dutch), Cassie Clare /ž/ (Zaquia).  
 
České titulky: Jiří Pražský.  
 
Norský hororový specialista Tommy Wirkola ve svém druhém anglicky mluveném snímku 7 
životů vypráví pochmurný a hrůzostrašný sci-fi příběh z nepříliš daleké budoucnosti. – Země 
je přelidněná, většina lidstva žije v bídě, zchátralá města jsou rozdělena na sektory. Novou 
velmocí je Evropská federace. Doktorka Caymanová prosadí zákon o „alokaci dítěte“; je 
povolen jeden potomek, další sourozenci jsou úředně odebíráni a uváděni do kryospánku. S 
tím se nehodlá smířit Terence Settman, jehož dcera zemřela při porodu sedmerčat. Holčičky 
pojmenuje po dnech a zařídí pro ně společnou identitu. V bytě vybuduje úkryt, vnučkám 
vyrobí identifikační náramky na jméno Karen Settmanová a vštípí jim zásady soužití. Doma 
mohou být samy sebou, venku jsou všechny Karen. – Po třiceti letech sestry žijí podle jeho 
pravidel; společně budují pro Karen kariéru v bance. V pondělí se však Pondělí nevrátí z 
práce. Den poté Úterý, které se snaží zjistit, co se stalo, také nedorazí… V komplikovaném 
příběhu se pobočník Caymanové Joe se svými muži snaží sestry zlikvidovat. Postupně 
zahynou Středa, Sobota a Neděle, Úterý drží Caymanová jako rukojmí. Vyjde najevo, že 
Pondělí se zamilovala do policisty Adriana z Úřadu pro alokaci dítěte. Otěhotněla, uzavřela s 
Caymanovou dohodu, převedla nelegálně peníze na její volební kampaň a sestry udala. 
Čtvrtek zjistí, že odebrané děti jsou ve skutečnosti spalovány. S Adrianem a s Pátkem se 
rozhodnou Caymanovou odhalit. Bez násilí to nejde; Pátek se obětuje, Pondělí zahyne, ale 
trojčata, která čekala, jsou zachráněna. Pravda o „uspávaných“ dětech vyjde najevo v 
přímém přenosu volební kampaně. Caymanová je zatčena. Zákon o alokaci dítěte je zrušen. 
Přežijí Úterý a Čtvrtek. – Dystopický snímek nepostrádá napětí a střídá flashbacky z dětství 
sedmerčat se současností, nabitou standardními akčními scénami a vypjatou brutalitou. 
Noomi Rapaceová je v herecky unikátní úloze (respektive úlohách) velmi přesvědčivá. V naší 
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distribuci byl s téměř totožným názvem uveden psychologický snímek Sedm životů (2008, 
Seven Pounds; r.Gabriele Muccino) s Willem Smithem jako dárcem svých orgánů. –kat- 
 
TOMMY WIRKOLA (nar. 6.12.1979, Alta, Finnmark, Norsko) studoval film a televizi na 
soukromé australské Bondově universitě v queenslandské Robině, mediální studia na 
univerzitě ve Finnmarku (HiF) a filmovou a televizní vědu na Lillehammerské univerzitě. Po 
několika amatérských a školních krátkých filmech debutoval nízkorozpočtovým snímkem 
Kill Buljo, inspirovaným Tarantinovým opusem Kill Bill, s nímž měl doma nečekaný úspěch. 
V podobném duchu drsných thrillerů či hororů, kombinovaných s černým humorem, 
natočil další tituly, jimiž si připravil cestu k velké mezinárodní produkci akčního hororu 
Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic. V roce 2010 se stal spoluzakladatelem produkční 
společnosti Tappeluft Pictures. Podílel se na komediálním seriálu Hellfjord (2012). Často 
spolupracuje se scenáristou a hercem Stigem Frodem Henriksenem. – Filmografie: (režie, 
scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. snímek Remake (2006; spol. r. Kit 
McDeen; spol. režie, herec), dobrodružná kriminální komedie o osamělém mstiteli Kill 
Buljo – The Movie (2007, Kill Buljo; + spol. prod., střih, herec - V), akční horor o střetnutí 
skupinky studentů a nacistických zombiů v pustině Død snø (2009, Mrtvý sníh; + písně – V), 
filmové zpracování původního seriálu pro internetovou televizi Kurt Josef Wagle og 
legenden om Fjordheksa (2010, Kurt Josef Wagle a legenda o čarodějnici z fjordu; + střih), 
svérázná hororová verze tradiční pohádky Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic (2012, 
Hansel & Gretel: Witch Hunters), Kill Buljo 2 (2013; r. Vegar Hoel; spol. sc., spol. prod., 
herec), pokračování úspěšného hororu Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (2014, Død snø 2), 
dystopický thriller o identických sedmerčatech 7 životů (2016, What Happened to 
Monday?; režie) s Noomi Rapaceovou v sedmiroli, černá komedie Kurt Josef Wagle og 
mordmyteriet på Hurtigruta (2017, Kurt Josef Wagle a tajemství vraždy na Hurtigrutě; spol. 
r. Stig Frode Henriksen; + herec), pokračování příběhů svérázných sourozenců Hansel & 
Gretel: Witch Hunters 2 (2018?, Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic 2); (podíl na 
produkci, není-li uvedeno jinak) Tomme tønner (2011, Prázdné sudy; r. Christian Wibe; 
herec), Hjelp, vi er russ (2011, Pomoc, jsme Rusové; r. Kenneth Olaf Hjellum), Hjelp, vi er i 
filmbransjen (2011, Pomoc, jsme filmaři; r. Nini Bull Robshamová, Patrik Syversen), Tina & 
Bettina – The Movie (2012; r. Simen Alsvik). -tbk- 
  



303 
 

Sekáč 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, zvuk - 5.1, dlouhý 
– 98 min. 
 
Původní název: Kosac. Země původu: Chorvatsko, Slovinsko. Výrobce: Kinorama, Forum 
Ljubljana, Hrvatski audiovizualni centar (podpora), Eurimages (podpora), Slovenski filmski 
center (podpora), Program EU Media (podpora). Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 28.1.2017. 
Mluveno: chorvatsky (české titulky). – Temná noc. Opuštěná silnice uprostřed kukuřičných 
polí. Žena vystoupí z nepojízdného auta a vydává se hledat pomoc… 
 
Distribuce: Balkanfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Zvonimir Jurić. Pomocná režie: Dragan Jurić. Scénář: Zvonimir Jurić, Jelena 
Paljanová. Kamera: Branko Linta. Architekt: Ivan Veljača. Návrhy kostýmů: Ivana Zozoli 
Vargovićová. Masky: Mojca Gorogranc Petrushevská. Střih: Dubravka Turićová, Tomislav 
Pavlić. Zvuk: Mladen Pervan, Julij Zornik (design zvuku). Producenti: Ankica Jurić Tilićová. 
Koproducent: Eva Rohrmanová. Zvláštní efekty: Branko Repalust. Hudba: Jura Ferina, Pavao 
Miholjević,. Použitá hudba: píseň Ostat ću mlad (hudba, text Krešimir Blažević, interpret 
Animatori). 
 
Hrají: Ivo Gregurević (Ivo), Mirjana Karanovićová (Mirjana), Igor Kovač (Josip), Dado Ćosić 
(Dado), Nikola Ristanovski (Krešo), Zlatko Burić Kićo (Rodić), Lana Barićová (Ana), Peter 
Musevski (policista Zlatko), Vinko Kraljević (vrátný).  
 
České titulky: Branka Čačković. 
 
Ceny: FF v Pule 2014: Zlatá aréna za kameru (Branko Linta), Zlatá aréna za mužský herecký 
výkon (Ivo Gregurević), Zlatá kamera za mužský herecký výkon ve vedlejší roli (Igor Kovač), 
Cena chorvatské filmové kritiky Octavian za nejlepší film.  
 
Drama Sekáč, ukazující, jak válka na Balkáně ještě po dvaceti letech ovlivňuje život tamějších 
obyvatel, je samostatným celovečerním debutem chorvatského režiséra Zvonimira Juriće 
(nar. 1971), který byl i spoluautorem scénáře a který předtím spolurežíroval válečné drama 
Černí (2009, Crnci; spol. r. Goran Dević), rovněž uváděné v našich kinech. Koprodukční 
chorvatsko-slovinský snímek měl premiéru na filmovém festivalu v Pule, odkud si odnesl 
několik cen, a byl mj. uveden i na MFF v Karlových Varech 2015. – Mirjaně, jedoucí v noci 
autem kolem polí, dojde benzin. Zastaví traktoristu Iva, který ji odveze k pumpě. Od 
prodavače Josipa se žena dozví, že muž byl ve vězení za napadení ženy. Přesto s ním odjede 
zpět. Po cestě však nemůže najít klíčky od vozu. Ivo ji pozve k sobě na čaj. Dřív, než ho 
dvojice stačí dopít, dorazí policisté, které zavolal Josip. Ivo vrátí Mirjaně klíčky, jež měl celou 
dobu u sebe. Žena odejde. Josip se na policejní stanici vyptává, zda se Mirjaně nic nestalo. - 
Ivo po návštěvě policistů spáchá sebevraždu. Jeden z nich najde nedaleko jeho obydlí 
opuštěného psa a vezme ho k sobě. – Minimalistický, téměř bezdějový film, v němž se 
proplétají osudy několika postav, zůstává až do konce jen nenaplněným příslibem silného 
dramatu o zničující síle dávných traumat, jež dosud nebyla zapomenuta. –mrš-  
  



304 
 

Skryté zlo 
barevný, horor, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 96 min. 
 
Původní název: The Bye Bye Man. Země původu: USA. Výrobce: Huayi Brothers Pictures, 
Intrepid Pictures, Los Angeles Media Fund. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.3.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Nemysli na to. Nevyslovuj to. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Ohio - Berea (Baldwin Wallace University), 
Richmond Heights (Greenwood Farm), Cleveland. 
 
AUTOŘI: Režie: Stacy Title /ž/. Předloha: Robert Damon Schneck (povídka The Bridge to 
Body Island, 2005, Most na Ostrov těl). Scénář: Jonathan Penner. Kamera: James Kniest. 
Architekt: Jennifer Spence /ž/. Návrhy kostýmů: Leah Butler /ž/. Masky: Doug Fairall, 
Marianne Skiba /ž/, Nancy Keslar /ž/ (účesy). Střih: Ken Blackwell. Zvuk: Chris Quilty, 
Marlowe Taylor, Trevor Gates (design). Výkonná produkce: Oren Aviv, Marc D. Evans, Adam 
Fogelson, Seth William Meier, Patrick Murray, Robert Simons, Donald Tang. Producent: 
Simon Horsman, Trevor Macy, Jeffrey Soros. Koproducent: Melinda Nishioka /ž/. Vizuální 
efekty: Bret Culp (supervize), Switch VFX. Zvláštní efekty: Richard Fike (koordinátor 
pyrotechnických efektů). Hudba: The Newton Brothers, Wyatt Baer (dodatečná hudba). 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: James Curd (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Richard Fike. 
 
Hrají: Douglas Smith (Elliot), Lucien Laviscount (John), Cressida Bonas /ž/ (Sasha), Doug Jones 
(Bye Bye Man), Michael Trucco (Virgil), Jenna Kanell /ž/ (Kim), Erica Tremblay /ž/ (Alice), 
Faye Dunaway /ž/ (vdova Redmonová), Carrie-Anne Moss /ž/ (vyšetřovatelka Shawová), 
Leigh Whannell (Larry), Jonathan Penner (pan Daizy).  
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).  
 
Horor Skryté zlo je čtvrtým celovečerním filmem americké režisérky Stacy Titleové. Scénář, 
napsaný podle povídky Roberta Damona Schnecka, vycházející údajně ze skutečných 
událostí, je dílem jejího manžela Jonathana Pennera. - Madison, 1969. Reportér místního 
listu zastřelí na předměstí brokovnicí několik lidí a pak sebe. Prý se ho zmocnil Bye Bye 
Man... – Přítomnost. Kamarádi z dětství, vysokoškoláci John a Elliot, a Elliotova dívka Sasha 
se rozhodnou bydlet ve starém domě nedaleko kampusu. V noci sice slyší podivné zvuky a 
psí štěkot, ale zpočátku tomu nevěnují pozornost. Elliot na dně zásuvky starého stolu objeví 
vyškrábaný výraz Bye Bye Man. Po večírku, na němž byla i senzitivní Kim, jej vysloví nahlas a 
od té chvíle je začnou pronásledovat podivné hrůzné vize a vyzáblý přízrak s tváří skrytou 
pod kápí a provázený lidožravým psem. Elliot zjistí návaznost na dávné střílení. Přízrak 
každému, kdo zná jeho jméno, přivolá halucinace a nutí ho zabíjet lidi a pak i sebe. Kim, 
pronásledovaná vizemi, skočí pod vlak. Elliot se sejde s vdovou po reportérovi. Stará paní 
manželovo vraždění přežila; před ní osudné jméno nikdy nevyslovil. A u toho zůstalo. Ostatní 
zúčastnění ať v minulosti či v současnosti ošklivým způsobem zahynuli či zahynou, i když si 
zarputile opakují mantru „neříkej to, nemysli na to“. Chabý příběh má téměř nulovou 
hororovou atmosféru a zlo v něm, na rozdíl od českého názvu, od počátku není ani trochu 
skryté. – Pod stejným titulem byl u nás uveden na videu psychologický thriller The 
Underneath (1994, Skryté zlo; r. Steven Soderbergh - V). 
 
STACY TITLEOVÁ (nar. 1963, Plainview, Long Island, New York) začínala po absolutoriu 
Brownovy univerzity v Rhode Islandu jako redaktorka a investigativní novinářka. Zaujala 
krátkým snímkem z 50. let Dole v přístavu, za nějž byla se svým mužem nominována na 
Oscara, i celovečerní prvotinou Poslední večeře (Grand Prix na festivalu kriminálních filmů 
v Cognacu). Na všech svých dílech spolupracuje s manželem, hercem, scenáristou a 
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producentem Jonathanem Pennerem (nar. 1962), s nímž také vychovává dvě děti. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Down on the Waterfront (1993, Dole v 
přístavu; + spol. sc., spol. prod.) o dvou filmařích, kteří se sejdou s odborovým předákem, 
aby se pokusili napravit reputaci odborů poškozenou známým Kazanovým dílem, satirický 
příběh idealistických studentů, kteří chtějí zbavit svět pravicových extremistů, The Last 
Supper (1995, Poslední večeře; + spol. prod. – TV) s Cameron Diazovou, Ronem Eldardem a 
Annabeth Gishovou, drama mladého muže inspirované Hamletem Let the Devil Wear Black 
(1999, Ať se ďábel oblékne do černého; + spol. sc., spol. prod.) s manželem v hlavní roli, 
triptych hororových povídek Hood of Horror (2006, Čtvrť hrůzy), western o začátcích 
populárního maskovaného hrdiny The Lone Ranger (TV-2002, Osamělý strážce; r. Jack 
Bender; spol. sc., spol. prod. – TV), který měl původně odstartovat stejnojmenný seriál, 
psychologický horor o tajemném muži, nutícím lidi k vraždám a sebevraždám, Skryté zlo 
(2016, The Bye Bye Man). -mim- 
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Sladký život 
černobílý, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, mono, dlouhý – 167 min. 
 
Původní název: La dolce vita. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Riama Film, Cinecittà 
(koprodukce), Pathé Consortium Cinéma (koprodukce). Rok copyrightu: 1960. Premiéra: 
14.9.1962 (původní), 25.9.2003 (obnovená), 1.9.2017 (obnovená). Mluveno: italsky, anglicky, 
francouzsky, německy (titulky). – Znovu v kinech od 1. září. Digitálně zrekonstruované s 
českými titulky. 
 
Distribuce: Ústřední půjčovna filmů (původní 1962), AČFK (obnovená 2003), Pannonia 
Entertainment (obnovená 2017). 
 
AUTOŘI: Režie: Federico Fellini. Námět: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano. Scénář: 
Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi (spolupráce na scénáři). Kamera: 
Otello Martelli. Architekt: Piero Gherardi. Návrhy kostýmů: Piero Gherardi. Masky: Otello 
Fava (návrhy masek). Střih: Leo Catozzo. Zvuk: Agostino Moretti, Oscar Di Santo. Výkonná 
produkce: Franco Magli. Producent: Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli. Odborný poradce: 
Brunello Rondi (umělecký poradce). Hudba: Nino Rota, Armando Trovaioli (hudební 
spolupráce), Franco Ferrara (hudební spolupráce). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Marcello Mastroianni (Marcello Rubini), Yvonne Furneaux /ž/ (Emma), Anouk Aimée 
/ž/ (Magdalena), Anita Ekberg /ž/ (Sylvie), Lex Barker (Robert), Alain Cuny (Steiner), Nadia 
Gray /ž/ (Naďa), Magali Noël /ž/ (Fanny), Annibale Ninchi (Marcellův otec), Walter Santesso 
(Paparazzo), Valeria Ciangottini /ž/ (Paola), Alain Dijon (Frankie Stout), Renée Longarini /ž/ 
(Steinerová), Giulio Girola (komisař Lucenti), Nico Otzak /ž/ („sofistikovaná“ blondýna), 
Vadim Wolkonsky (kníže Mascalchi), Riccardo Garrone (majitel vily Richard), Enrico Glori 
(Nadin ctitel), Jacques Sernas (filmová hvězda), Laura Betti /ž/ (Laura), Adriana Moneta /ž/ 
(prostitutka), Iris Tree /ž/ (básnířka), Ida Galli /ž/, Enzo Cerusico, Giulio Paradisi, Enzo Doria, 
Mino Doro, Adriano Celentano, Umberto Orsini, Liana Orfei /ž/, Italo Zingarelli. 
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
Ceny: Oscar: nejlepší kostýmy/čb film (P. Gherardi); (nominace) nejlepší režie (Federico 
Fellini), nejlepší původní scénář (Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi), 
nejlepší výprava/čb (Piero Gherardi). MFF v Cannes 1960: Velká cena Zlatá palma. 
Donatellův David: nejlepší režie (Federico Fellini). Ceny italského Národního syndikátu 
filmových novinářů Stříbrné stuhy: nejlepší herec (Marcello Mastroianni), nejlepší původní 
scénář (Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano), nejlepší výprava (Piero Gherardi). Ceny 
NYFCC: nejlepší cizojazyčný film. 
 
Jedno z nejlepších děl Federica Felliniho a jeden z nevýznamnějších filmů minulého století 
Sladký život se vrací na naše plátna po čtrnácti letech ve zrekonstruované digitální verzi, 
přičemž je stále aktuální. Lze jej mj. chápat i jako jednu z prvních kritik společnosti nadbytku, 
jejíž „výstřednost“ (dnes zmnohonásobená) může vést k velké společenské krizi. Zároveň 
ukazuje i nebezpečnou moc médií, jež společnost stále více ovlivňují. Protagonistou je 
slabošský novinář Marcello Rubini (Felliniho alter ego Marcello Mastroianni), který už dávno 
rezignoval na to být dobrým žurnalistou nebo dokonce spisovatelem. S fotografem 
Paparazzem (jehož jméno dalo vzniknout pojmenování bulvárních slídilů „paparazzi“) se 
pohybuje v prostředí římské smetánky a sbírá drby o celebritách. V mozaice epizod prožívá 
zejména noční dobrodružství. Stará se o hysterickou snoubenku Emmu, kterou podvádí, jak 
to jen jde, mj. s krásnou a bohatou Magdalenou a s dalšími ženami. Stráví divokou noc v 
římských ulicích s hollywoodskou sexbombou Sylvií (slavná scéna koupele ve fontáně di 
Trevi), ale zúčastní se i improvizované náboženské pouti na místě za městem, kde se dvěma 
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dětem údajně zjevila Panna Maria. Krátce se setká s otcem, který za ním přijel a který 
dostane srdeční záchvat kvůli tanečnici Fanny. Zastaví se na bizarní palácové slavnosti římské 
aristokracie. Zasáhne ho, když se dozví, že jeho přítel, intelektuál Steiner, na jehož snobském 
večírku také byl, zastřelil své dvě děti a pak sám sebe. – Z Marcella se stane reklamní agent a 
dál vede mizernou existenci. Po dalším večírku v opilosti urazí všechny zúčastněné a zůstane 
na pláži. Neslyší, že na něj volá servírka Paola, která by mu mohla přinést životní změnu. 
 
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 humoristické a komiksové 
časopisy. V redakci časopisu Marc'Aurelio potkal budoucího filmaře Stefana Vanzinu, který 
mu zprostředkoval práci gagmana a spoluúčast na scénářích ke komediím s komikem 
Macariem. 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. 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 připomínáme 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 osmkrát za podíl na scénáři, ale 
získal „jen“ Čestného Oscara za celoživotní dílo (1992). 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 1943-93 herečka Giulietta Masinaová (1921-
1994), již často obsazoval, právě tak jako Marcella Mastroianniho. - Z české felliniovské 
bibliografie 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 
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. 
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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 ostatních; 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) s Albertem Sordim, 
epizoda Sňatková kancelář (Un'agenzia matrimoniale) z povídkového filmu Láska ve městě 
(1953, Amore in città), psychologické melodrama o pěti přátelích, trávících mládí 
zahálením, I vitelloni (1953, Darmošlapové – V), existenciální drama o dívce, která se 
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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 
Mastroiannim, 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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Smrt v Sarajevu 
barevný, psychologický, politický thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-
K, Dolby Digital, délka – 85 min. 
 
Původní název: Smrt u Sarajevu. Mort à Sarajevo (francouzský název). Země původu: Bosna 
a Hercegovina, Francie. Výrobce: Margo Cinema, SCCA/pro.ba, France 3 Cinéma 
(koprodukce), Canal + (spolupráce), France Télévisions (spolupráce), Fondacija za 
kinematografiju Sarajevo (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 9.3.2017. Mluveno: 
bosensky, francouzsky, anglicky (titulky). – Stoletý úklid v hotelu Evropa. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Bosna a Hercegovina: Sarajevo - hotel Holiday Inn. 
 
AUTOŘI: Režie: Danis Tanović. Předloha: Bernard-Henri Lévy (hra Hôtel Europe, 2014). 
Scénář: Danis Tanović. Kamera: Erol Zubčević. Architekt: Mirna Ler /ž/. Návrhy kostýmů: Ina 
Arnautalić /ž/, Hatidža Nuhić /ž/. Masky: Lamija Hadžihasanović-Homarac /ž/. Střih: 
Redžinald Šimek. Zvuk: Camille Lotteau, Samir Fočo (střih a mix zvuku). Producenti: François 
Margolin, Amra Bakšić Čamo. Koproducent: Adis Dapo. Vizuální efekty: Salem Kapić 
Kantardzić. Zvláštní efekty: Branko Repalust. Hudba: Mirza Tahirović. Použitá hudba: různé 
skladby a písně.  
 
Hrají: Jacques Weber (Jacques), Snežana Vidović /ž/ (Lamija), Izudin Bajrović (Omer), 
Vedrana Seksan /ž/ (Vedrana), Muhamed Hadžović (Gavrilo Princip), Faketa Salihbegović-
Avdagić /ž/ (Hatidža), Edin Avdagić (Edo), Aleksandar Seksan (Enco), Rijad Gvozden (Rijad), 
Boris Ler (Kiki). 
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Berlíně 2016: Velká cena poroty Stříbrný medvěd, Cena FIPRESCI.  
 
Sedmý celovečerní film Smrt v Sarajevu bosenského tvůrce Danise Tanoviće, režiséra 
oscarového dramatu Země nikoho (2001, No Man’s Land), je adaptací divadelní hry 
francouzského filozofa Bernarda-Henriho Lévyho Hotel Evropa a přináší zamyšlení nad 
minulostí i přítomností starého kontinentu. – Na střeše sarajevského hotelu Evropa vede 
televizní moderátorka Vedrana s různými hosty rozhovory o odkazu atentátu na arcivévodu 
Františka Ferdinanda d’Este, od něhož uplynulo sto let. Jedním ze zpovídaných je potomek 
stejnojmenného atentátníka Gavrilo Princip. Ředitel hotelu Omer vítá nového hosta, 
francouzského diplomata Jacquesa, který má vystoupit na konferenci EU k výročí atentátu. 
Během nacvičování proslovu sleduje Jacquesa tajně zaměstnanec ostrahy Edo, šňupající 
kokain. Hotelový personál, který dva měsíce nedostal zaplaceno, připravuje stávku, jež by 
mohla ohrozit budoucí existenci zadluženého hotelu. Omer se tomu snaží předejít s pomocí 
mafiánů, pracujících pro majitele striptýzového klubu, provozovaného v podzemí hotelu. 
Organizátorkou stávky je matka hlavní recepční Lamiji. Žena kvůli matčině angažovanosti 
dostane vyhazov. Když žádá ředitele o pomoc, začne ji Omer sexuálně obtěžovat. Gavrilo 
Princip, hájící svého předka, se po hádce při rozhovoru s moderátorkou Vedranou o smyslu 
atentátu vrací s pistolí v ruce ze střechy. Kvůli zbrani je zastřelen Edem, který jej považuje za 
atentátníka. Lidé v panice prchají z hotelu. Jako poslední prochází prázdnou hotelovou lobby 
Omer... – Zručně natočené politické drama, odvíjející se paralelně ve třech rovinách (na 
střeše, uvnitř hotelu, v podzemí), v nichž se řeší různé problémy, zasazuje frustraci současné 
bosenské společnosti do kontextu celoevropských dějin. Byť je film pojat jako politická 
disputace, zásluhou svižného tempa a srozumitelných osobních dramat nepůsobí 
těžkopádně. – Bernhard-Henri Lévy představil svou hru Hotel Evropa, která je vlastně 
monologem diplomata Jacquesa (v podání Jacquesa Webera – stejně jako ve filmu), v 
Sarajevu 27. června 2014. –mrš- 
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DANIS TANOVIĆ (nar. 20.2.1969, Zenica, Bosna a Hercegovina) vyrůstal v Sarajevu jako syn 
jazykovědce a učitelky hudby. Studoval klavír na sarajevské konzervatoři a intermediální 
režii na Akademii dramatických umění v Sarajevu (1989-93) a v prvních dvou letech války 
tam vedl archiv dokumentárních filmů; na stejné škole nyní vyučuje. Jeho válečné 
reportážní snímky, jež natáčel se stálým štábem, byly přebírány televizemi celého světa. 
Vzdělání si prohloubil studiem režie v bruselském INSAS (1995-97). Napsal a režíroval 
divadelní hru A Madman and Nun (Blázen a jeptiška). Natočil řadu dokumentárních 
reportážních filmů (Dervishs, My Mother Shahid, A Year After), než debutoval v 
celovečerní hrané tvorbě válečnou tragikomedií Země nikoho, oceněnou mj. Oscarem, 
Zlatým glóbem a Cenou LAFCA za nejlepší cizojazyčný film, Césarem za debut, Cenou za 
scénář na MFF v Cannes 2001, Evropskou filmovou cenou za scénář, Cenou diváků na MFF 
v San Sebastiánu (2001), na MFF v São Paulu a na MFF v Rotterdamu 2002) a Cenou 
studentské poroty za debut a Cenou diváků na MFF v Chotěbuzi 2001. Z dalších ocenění 
připomínáme Velkou cenu poroty Stříbrného medvěda Zvláštní uznání ekumenické poroty 
na MFF v Berlíně 2013 za Epizodu ze života sběrače železa nebo Velkou cenu poroty a Cenu 
FIPRESCI na MFF v Berlíně 2016 za Smrt v Sarajevu. Téma války či jejích ozvuků jej provází i 
v dalších dílech. S francouzskou manželkou má pět dětí; v roce 2009 s ní založil 
Montessoriho školu v Sarajevu, kde žijí. Bosenská dokumentaristka Ines Tanovićová (nar. 
1965) s ním není v příbuzenském svazku. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno 
jinak) kr. dok. L’aube (1996, Úsvit), střm. dok. Budjenje (1999, Probuzení), tragikomický 
příběh tří vojáků ze znepřátelených stran, kteří se ocitnou v zákopu mezi frontovou linií a 
které se pokouší zachránit mezinárodní jednotka, Země nikoho (2001, No Man’s Land; + 
hudba), segment Bosna-Hercegovina z kolektivního díla 11′09″01 (2002, 11′09″01), drama 
tří sester a jejich matky, usilujících o sblížení po dávném incidentu z dětství, podle scénáře 
Krzysztofa Kieślowského a Krzysztofa Piesiewicze L’enfer (2005, Peklo; režie, spol. hudba - 
V), příběh válečných fotografů během ozbrojeného konfliktu v Kurdistánu Triage (2009, Oči 
války; + hudba - V) s Colinem Farrellem, hořká komedie z období po pádu komunismu v 
Jugoslávii a na počátku občanské války o emigrantu, který po návratu do rodné vesnice už 
nechce znovu utéct, Cirkus Columbia (2010), kr. rodinné drama Prtljag (2011, Zavazadla), 
kr. dok. Jedan dan na Drini (2011, Jeden den na Drině; spol. r. Ines Tanovićová; spol. režie), 
sociální drama podle skutečné události o romské rodině, bojující za záchranu matčina 
života, Epizoda ze života sběrače železa (2012, Epizoda u životu berača željeza), Cizí oběd 
(2013, Dabba; r. Ritesh Batra; spol. prod.), drama podle skutečných událostí o 
obchodníkovi z farmaky v Pákistánu, který zjistí, že jím prodávaná dětská výživa způsobuje 
smrt, Tigers (2014; režie, nám., spol. sc.), politický thriller podle hry francouzského filozofa 
Bernarda-Henriho Lévyho o událostech v sarajevském hotelu během příprav konference o 
první světové válce, Smrt v Sarajevu (2016, Smrt u Sarajevu). -fik-  
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Smrtihlav 
barevný, válečný, historický, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,40, 2–D, Dolby 
5.1, dlouhý – 120 min. 
 
Původní název: The Man with the Iron Heart. HHhH (francouzský název). Země původu: 
Francie, Belgie. Výrobce: Légende, Nexus Factory, Mars Films (koprodukce), France 2 Cinéma 
(koprodukce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 8.6.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Čím 
větší zlo, tím větší hrdinové. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Česká republika: Praha. Maďarsko: Budapešť. 
 
AUTOŘI: Režie: Cédric Jimenez. Předloha: Laurent Binet – román HHhH (2009, česky 
naposledy nakladatelství Argo, Praha 2017). Scénář: David Farr, Audrey Diwan /ž/, Cédric 
Jimenez. Kamera: Laurent Tangy. Architekt: Jean-Philippe Moreaux. Návrhy kostýmů: Olivier 
Bériot. Masky: Lorraine Glynn (účesy). Střih: Chris Dickens. Zvuk: Cédric Deloche, Alexis 
Place, Marc Doisne. Výkonná produkce: Daniel Delume, Doug Mankoff. Producent: Ilan 
Goldman, Daniel Crown. Vizuální efekty: Philippe Aubry (supervize), Guillaume Le Gouez. 
Zvláštní efekty: Ronald Grauer (supervize), Gyula Krasnyánszky (supervize), Guy Monbillard 
(supervize). Hudba: Guillaume Roussel. Použitá hudba: různé skladby a písně. Spolupráce: 
Film Makers (ČR – lokační služby). Koordinátor kaskadérů: Yves Girard, József Kovalik, 
Levente Lezsák. 
 
Hrají: Jason Clarke (Reinhard Heydrich), Rosamund Pike /ž/ (Lina Heydrichová), Jack 
O’Connell (Jan Kubiš), Jack Reynor (Jozef Gabčík), Mia Wasikowska /ž/ (Anna Nováková), 
Stephen Graham (Heinrich Himmler), Céline Sallette /ž/ (Marie Moravcová), Gilles Lellouche 
(Václav Morávek), Noah Jupe (Aťa Moravec), Adam Nagaitis (Karel Čurda), Krisztina Goztola 
/ž/ (Christine Weigelová), Enzo Cilenti (Opálka), Thomas M. Wright (Josef Valčík), Jim 
Sturgeon (pan Novák), Abigail Lawrie /ž/ (Liběna).  
 
České titulky: Lenka Večerková (Filmprint Digital).  
 
Po koprodukčním snímku Anthropoid (2016; r. Sean Ellis) o diverzní akci československých 
výsadkářů, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha, se k násilné smrti nacistického pohlavára vrací francouzský filmař Cédric Jimenez, 
vycházející z bestselleru Laurenta Bineta HHhH (jde o zkratku věty Himmlers Hirn heisst 
Heydrich - Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich). Filmaři se kromě atentátu a okolností s 
ním souvisejících zaměřili také na život Reinharda Heydricha (1894-1942) a na jeho cestu k 
moci. – Reinhard Heydrich působí v roce 1929 na námořní základně v Kielu. Zasnoubí se se 
ctižádostivou obdivovatelkou Hitlera Linou von Osten, ale po obvinění své dřívější milenky 
Christiny Weigelové z nečestného jednání je z námořnictva vyloučen. Svatba s Linou se 
uskuteční. Je to ona, kdo manžela nasměruje do NSDAP a do SS a seznámí ho s mocným 
mužem gestapa Heinrichem Himmlerem. Ten jejímu manželovi svěří zřízení a vedení 
zpravodajské divize SS. Heydrich je v této funkci ve svém živlu a upevní svou moc po začátku 
války. Jeho pohotovostní jednotky (Einsatzgruppen) brutálně „čistí“ dobytá území na 
východní frontě. - V září 1941 přijíždí Heydrich do Prahy jako zastupující říšský protektor a 
ihned začíná nelítostně likvidovat domácí odboj. V lednu 1942 představí na konferenci ve 
Wannsee plán Konečného řešení židovské otázky. - Ve Skotsku na české vojenské základně 
absolvují Jan Kubiš, Jozef Gabčík a Josef Valčík s dalšími muži výcvik a v prosinci 1941 
uskuteční výsadek na území protektorátu. Cílem prvních dvou parašutistů je atentát na 
Heydricha, Valčík s muži ze Silver A mají kontaktovat odbojovou skupinu Tři králové. V Praze 
se Jan skrývá v bytě otce Anny Novákové, s níž se intimně sblíží. Jozef najde azyl u 
Moravcových a i on si později najde dívku, odbojovou spojku Liběnu. S pomocí místních 
kontaktů monitorují Heydrichův denní rozvrh a hledají vhodné místo k činu. Spojí se s 
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Valčíkem a Opálkou ze Silver A a s muži z dřívějšího výsadku Out Distance. Gestapo zlikviduje 
Balabána a Mašína ze Tří králů. Josef Morávek je dopaden později. – Při atentátu se 
Gabčíkovi zasekne samopal. Heydricha, který po něm střílí, zastaví bomba hozená Kubišem. 
Raněný nacista skončí v nemocnici. Gestapo rozpoutá teror, a ten po Heydrichově smrti 
zesílí. V Lidicích jsou muži postříleni, ženy a děti odvezeny, ves vypálena. Parašutisté najdou 
úkryt v kostele. Po udání Karla Čurdy z Out Distance dopadne gestapo jejich spolupracovníky. 
Při krutém mučení svého otce, na něž se musí jeho syn Aťa Moravec dívat, chlapec prozradí 
místo úkrytu. Parašutisté se statečně brání, ale přesila je velká a do krypty se valí proudem 
voda… Gabčík a Kubiš se v objetí zastřelí poslední. – Tvůrci se přidržují historických faktů, ale 
bez erotiky a patosu se neobejdou. Reinhard Heydrich se zpočátku jeví jako talentovaný 
šermíř a houslista. Klíčovými okolnostmi pro jeho vzestup se staly pocit křivdy po vyhození 
od námořnictva, Linina ctižádostivost a fanatismus a konečně Himmlerovo mentorství. Lina 
zpočátku formuje muže podle svého, dokud jí, opojen vlastní mocí, nepřeroste přes hlavu. 
Snímek je tak mezi filmy o atentátu prvním, který dává prostor i Heydrichovi; ten se zde ze 
slabošského lháře stává kariéristou, sadistou, iniciátorem Konečného řešení židovské otázky i 
zločincem, který neváhá sám vraždit. – Místo na autentických místech se film natáčel 
především v Budapešti; poznamenávají ho dosti zásadní geografické lapsy (např. po seskoku 
putují parašutisté hlubokým sněhem v horské krajině, ačkoli přistáli u Plzně). - Poprvé se 
atentát na Heydricha objevil ve filmu Hangmen Also Die! (1943, I katové umírají!; r. Fritz 
Lang), na němž se jako spoluscenárista podílel Bertolt Brecht; šlo však o vyfabulovaný příběh, 
podobně jako v dramatu Hitler’s Madman (1943, Hitlerův šílenec; r. Douglas Sirk). 
Věrohodnějším snímkem je český Atentát (1964; r. Jiří Sequens), který se drží historických 
skutečností, i když protagonisté mají jiná jména, adaptace románu Seven Men at Daybreak 
(Sedm mužů za svítání) britského spisovatele a bývalého pilota RAF Alana Burgesse s názvem 
Operation Daybreak (1975, Operace „Daybreak“; r. Lewis Gilbert – V), natočená v pražských 
lokacích, a výše zmíněný Anthropoid. – Snímek, uváděný u nás v anglické verzi, vstoupil do 
českých kin pod záštitou ministra obrany ČR Martina Stropnického. Slavnostní premiéry 7. 
června 2017 se mj. zúčastnili zástupci Obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu, váleční 
veteráni, rodinní příslušníci, pamětníci a historici. – kat- 
 
CÉDRIC JIMENEZ (nar. 26.6.1976, Marseille) žil nějakou dobu v New Yorku a po návratu do 
Francie v roce 2003 se jako spolurežisér a producent podílel na dokumentu o hiphopové 
scéně Who’s the B.O.S.S. (Boss Of Scandalz Strategyz). Pak spolupracoval na hraných 
filmech. Samostatně debutoval policejním thrillerem Francouzka. Jeho zatím 
nejvýznamnějším projektem je adaptace bestselleru Laurenta Bireta HHhH s názvem 
Smrtihlav. Má za manželku scenáristku a novinářku Audrey Diwanovou, s níž vychovává 
dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) videodokument Who’s the B.O.S.S. 
(Boss Of Scandalz Strategyz) (2003; spol. r. Karole Rocherová), mysteriózní horror Eden Log 
(2007, Jeskyně smrti; r. Franck Vestiel; prod. - V), Scorpion (2007, Škorpion; r. Julien Seri; 
spol. sc., prod.), akční drama Rebirth (2011, Znovuzrozený; Jean-Marc Minéo; prod.), 
thriller Aux yeux de tous (2012, Všem na očích; spol. r. Arnaud Duprey; + spol. sc., prod.), 
kriminální thriller o boji vyšetřujícího soudce s drogovou mafií La French (2014, 
Francouzka; + spol. sc.) s Jeanem Dujardinem a Gillesem Lellouchem, historické drama o 
Reinhardu Heydrichovi a atentátu na něj Smrtihlav (2017, The Man with the Iron Heart; + 
spol. sc., spol. prod.) s Jasonem Clarkem, Rosamund Pikeovou a Miou Wasikowskou. -tbk- 
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Sněhulák 
barevný, kriminální, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby 
Atmos), dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: The Snowman. Země původu: Velká Británie, Švédsko, USA. Výrobce: 
Working Title, Perfect World Pictures (spolupráce), Another Park Film (spolupráce), Universal 
Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 12.10.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Až napadne první sníh, začne hon na vraha. 
 
Distribuce: CinemArt (do 12.10.2020). Lokace: Norsko: Rjukan, Oslo, Bergen, Notodden, 
Drammen. 
 
AUTOŘI: Režie: Tomas Alfredson. Pomocná režie: Saul Metzstein (II. režie). Předloha: Jo 
Nesbø (román Snomannen, 2007, česky naposledy Sněhulák, nakl. Kniha Zlín, Zlín 2017). 
Scénář: Hossein Amini, Peter Straughan, Søren Sveistrup. Kamera: Dion Beebe. Druhá 
kamera: Jon Andreas Andersen. Architekt: Maria Djurkovic /ž/. Návrhy kostýmů: Julian Day. 
Masky: Emma Scott /ž/ (design masek). Střih: Thelma Schoonmaker /ž/, Claire Simpson /ž/. 
Zvuk: Martin Trevis. Výkonná produkce: Martin Scorsese, Tomas Alfredson, Liza Chasin /ž/, 
Amelia Granger /ž/, Emma Tillinger Koskoff /ž/. Producent: Tim Bevan, Eric Fellner, Piodor 
Gustafsson, Robyn Slovo /ž/. Koproducent: Richard Hewitt. Vizuální efekty: James Roberts 
(supervize). Zvláštní efekty: Stefano Pepin (supervize). Hudba: Marco Beltrami. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Paul Herbert. 
 
Hrají: Michael Fassbender (Harry Hole), Rebecca Ferguson /ž/ (Katrine Brattová), Charlotte 
Gainsbourg /ž/ (Rakel Faukeová), Jonas Karlsson (Mathias), Ronan Vibert (Gunnar Hagen), 
J.K. Simmons (Arve Støp), Val Kilmer (Gert Rafto), David Dencik (Idar Vetlesen), Toby Jones 
(D.C. Svensson), Chloë Sevigny /ž/ (Sylvia Ottersenová/Ane Pedersenová), James D’Arcy (Idar 
Vetlesen), Genevieve OʹReilly /ž/ (Birte Beckerová), Michael Yates (Oleg), Adrian Dunbur 
(Frederik Aasen). 
 
České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).  
 
Adaptaci sedmé knihy kriminální série s nestandardním vyšetřovatelem Harrym Holem 
norského autora Joa Nesbøa Sněhulák natočil švédský režisér Tomas Alfredson (nar. 1960). – 
Norsko, nedávná minulost. Chlapec a jeho matka jsou týráni otcem, zřejmě policistou. Žena 
se později před synem zabije… Současnost. Detektiv Harry Hole po rozchodu s přítelkyní 
Rakel nezastírá svůj alkoholismus, ale i tak se snaží udržovat přátelské styky s bývalou 
milenkou, s jejím synem Olegem a s jejím dalším partnerem Mathiasem. Zmizení jedné 
matky a sněhulák s její šálou na zahradě odstartuje vyšetřování, na němž se detektiv podílí s 
novou kolegyní Katrine. Harry dostane první z dopisů podepsaných Sněhulákem. Ukáže se, že 
vdaných žen, které se ztratily s prvním sněhem a které byly zabity sériovým vrahem, je víc. 
Stopy zavedou Harryho k devět let staré vraždě, jejíž vyšetřovatel Raft (Katrinin otec) byl 
nalezen mrtev. Do vrahova hledáčku se dostane i Rakel; Mathias je totiž oním chlapečkem z 
úvodního flashbacku a také krutým zabijákem. V závěrečném střetu ho Harry s nasazením 
vlastního života přemůže.  
 
TOMAS ALFREDSON (vl. jm. Hans Christian Tomas Alfredson, nar. 1.4.1965, Lidingö, 
provincie Stockholm) pochází z filmařské rodiny; je synem herce a režiséra Hanse 
Alfredsona (1931-2017) a mladším bratrem filmového režiséra Daniela Alfredsona (nar. 
1959). S prostředím ateliérů se seznamoval už od dětství jako představitel drobných 
chlapeckých rolí. Bez odborného vzdělání si osvojoval jako asistent různé filmařské profese 
nejprve v televizi, kde dostal také první příležitosti režírovat seriály Ikas-TV-kalas (1990, 
Ičin televizní večírek), Bert (1994), Irma och Gerd (1997, Irma a Gerda). Režisérský rejstřík 
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postupně rozšířil o tvorbu celovečerních filmů pro kina, hudebních videoklipů a reklamních 
spotů. V roce 1999 se připojil jako režisér ke komediální skupině Killinggänget, s níž natočil 
nejprve hraný dokument Treska v Tallinnu a posléze úspěšnou černou komedii Čtyři 
odstíny hnědé, odměněnou ve čtyřech kategoriích (včetně nejlepší režie) národní filmovou 
cenou Zlatý brouk. Tuto trofej, tentokrát v pěti kategoriích (včetně nejlepší režie) získal 
jeho následující celovečerní snímek Ať vejde ten pravý, který navíc dosáhl pronikavého 
mezinárodního úspěchu v podobě četných festivalových ocenění (Amsterdam, Göteborg, 
Tribeca, Austin, Brusel ad.) a poct od filmových kritiků. – Filmografie: (herec) Äppelkriget 
(1971, Jablečná válka; r. Tage Danielsson - TV), Picassos äventyr (1978, Picassova 
dobrodružství; r. Tage Danielsson – TV), SOPOR (1981, Odpad; r. Tage Danielsson), Den 
enfaldigen mördaren (1982, Slabomyslný vrah; r. Hans Alpedson), P & B (1983; r. Hans 
Alfredson), AK 3 (TV-2006; r. Ernst Billgren); (režie, není-li uvedeno jinak) rodinná komedie 
ze života jednoho teenagera, inspirovaná TV seriálem, Bert – den siste oskulden (1994, 
Bert – poslední panic; + herec), Torsk på Tallinn (TV-1999, Treska v Tallinnu) z cyklu En liten 
film, Soldater i månsken (TV-2000, Vojáci měsíčního svitu), kr. komedie Spermaharen 
(2002; + spol. sc.), drama o lidech žijících svou úřednickou prací, Kontorstid (2003, Úřední 
hodiny), čtyři povídky, jež s velkou dávkou černého humoru zobrazují osudy vykořeněných 
lidí, neschopných jakékoliv vzájemné komunikace, Fyra nyanser av brunt (2004, Čtyři 
odstíny hnědé; + spol. sc., herec), originální horor podle románu Johna Ajvidea Lindqvista 
Ať vejde ten pravý (2008, Låt den rätte komma in; + spol. střih), špionážní thriller podle 
románu Johna le Carrého Jeden musí z kola ven (2011, Tinker Tailor Soldier Spy), kriminální 
thriller podle detektivky Joa Nesbøa Sněhulák (2017, The Snowman; + spol. prod.). -fik- 
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Spider-Man: Homecoming 
barevný, akční, dobrodružný, fantastický, komiksový, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, 
zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, Auro 11.1, dlouhý – 134 min. 
 
Původní název: Spider-Man: Homecoming. Země původu: USA. Výrobce: Columbia Pictures, 
Marvel Studios, Pascal Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 6.7.2017. Mluveno: česky 
(dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 5.7.2019). Lokace: USA: Atlanta, New York, Disneyland Park, Los 
Angeles. SRN: Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: Jon Watts. Pomocná režie: John Mahaffie (II. režie). Námět: Jonathan 
Goldstein, John Francis Daley. Předloha: Stan Lee, Steve Ditko (stejnojmenný komiks 
nakladatelství Marvel, 1962), Joe Simon (postava Captain America), Jack Kirby (postava 
Captain America). Scénář: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher 
Ford, Chris McKenna, Erik Sommers. Kamera: Salvatore Totino. Druhá kamera: Brad Shield. 
Architekt: Oliver Scholl. Návrhy kostýmů: Louise Frogley /ž/. Masky: Heba Thorisdottir /ž/, 
Janine Rath /ž/ (účesy). Střih: Debbie Berman /ž/, Dan Lebental. Zvuk: Felipe Borrero, Tony 
Lamberti (design zvuku), Eric A. Norris (design zvuku). Výkonná produkce: Victoria Alonso 
/ž/, Avi Arad, Louis D’Esposito, Jeremy Latcham, Stan Lee, Matthew Tolmach, Patricia 
Whitcher /ž/. Producent: Kevin Feige, Amy Pascal /ž/. Koproducent: Mitch Bell, Eric 
Hauserman Carroll, Rachel O’Connor /ž/. Vizuální efekty: Janek Sirrs (supervize), Trixter, 
Digital Domain, Luma Pictures, Stereo D, The Third Floor, Method Studios, Iloura, Legend 3D, 
Sony Pictures Imageworks, Southbay, Gentle Giant Studios, Exceptional Minds, InHouse. 
Zvláštní efekty: Daniel Sudick (supervize). Hudba: Michael Giacchino. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Dave Jordan (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: George Cottle, Ilram Choi (choreografie soubojů). 
 
Hrají: Tom Holland (Peter Parker/Spider Man), Michael Keaton (Adrian Toomes/Vulture), 
Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Marisa Tomei /ž/ (May Parkerová), Jon Favreau 
(Happy Hogan), Gwyneth Paltrow /ž/ (Piper Pottsová), Zendaya /ž/ (Michelle), Donald Glover 
(Aaron Davis), Jacob Batalon (Ned), Laura Harrier /ž/ (Liz), Tony Revolori (Flash), Bokeem 
Woodbine (Herman Schultz/Shocker #2), Michael Chernus (Phineas Mason/Tinkerer), Tyne 
Daly /ž/ (Anne Marie Hoagová), Abraham Attah (Abe), Hannibal Buress (trenér Wilson), 
Kenneth Choi (ředitel školy), Angourie Rice /ž/ (Betty), Martin Starr (pan Harrington), 
Garcelle Beauvais /ž/ (Doris Toomesová), Logan Marshall-Green (Jackson Brice/Shocker#1), 
Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Stan Lee (Gary); (hlas) Jennifer Connelly /ž/ 
(Karen).  
 
Dabing: Adam Mišík (Peter Parker/Spider Man), Otakar Brousek (Adrian Toomes/Vulture), 
Aleš Procházka (Tony Stark/Iron Man), Miroslava Pleštilová (May Parkerová), Tomáš Racek 
(Happy Hogan), Eva Josefíková (Michelle), Dan Margolius (Aaron Davis), Roman Hajlich 
(Ned), Malvína Pachlová (Liz), Matouš Ruml (Flash), Ondřej Kavan (Herman Schultz/Shocker 
#2), Robin Pařík (Abe), Lucie Benešová (Karen).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Vladimír Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual).  
 
Akční komiksový snímek Jona Wattse Spider-Man: Homecoming nenavazuje na poslední 
spidermanovské tituly The Amazing Spider-Man (2012, The Amazing Spider-Man; r. Marc 
Webb) a The Amazing Spider-Man 2 (2014, The Amazing Spider-Man 2; r. Marc Webb), nýbrž 
spíše na snímek Captain America: Občanská válka (2016, Captain America: Civil War; r. 
Anthony Russo, Joe Russo), v němž středoškolák Peter Parker jako Spider-Man vstoupil po 
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boku Avengerů do marvelovského filmového universa (Marvel Cinematic Universe). – Majitel 
demoliční firmy Adrian Toomes, který v New Yorku se svými muži likviduje škody po 
mimozemské invazi, si po nečekaném zrušení smlouvy tajně ponechá část nebezpečného 
materiálu… - Po osmi letech. Peter Parker absolvoval pod dohledem Tonyho Starka stáž v 
Berlíně a vrací se k identitě vysmívaného středoškolského premianta. Od Starka dostal jako 
Spider-Man nový „vychytaný“ oblek. Čeká na povolání do akce, pokukuje po spolužačce Liz, 
po vyučování se snaží být „dobrým sousedem Spider-Manem“ a pomáhá, kde je třeba. 
Toomes s parťáky si z ukradených technologií udělali výnosný zločinecký byznys. Peter 
náhodou zabrání jejich bankovní loupeži. Pátrá pak po uprchlých zločincích s pomocí 
spolužáka Neda. Při jejich pronásledování ho unese muž v okřídlené zbroji (Toomes/Vulture), 
ale zachrání ho Starkův robot. Po nevydařené akci Stark zabaví Peterovi oblek. Mladík se 
smutně vrátí ke studentskému životu. Pozve Liz na školní ples (tzv. Homecoming). Když pro ni 
přijede, pozná v jejím otci Vultura. Pochopí, že se muž chce zmocnit mimozemského nákladu 
ze Starkova letadla, a tak místo na ples vyrazí ve starém spider-manském obleku za ním. 
Letadlo se při jejich boji zřítí. Toomes přežije jen díky Peterovi. Je zatčen. Mladík dostane od 
Starka zpět oblek, ale odmítne jeho nabídku stát se členem týmu Avengers a vrátí se do 
školy. – Spider-Man: Homecoming je příběhem o dospívání a o nelehkém vyrovnávání se s 
vlastní výjimečností. Avengers zde patří k idolům mládeže, Captain America je protagonistou 
motivačního výukového videa, hlavní padouch nemá žádné nadpřirozené supermanské 
schopnosti a motorem jeho neblahého konání je jen blaho vlastní rodiny. Na špičkové akční 
scény dojde až v druhé polovině filmu, tradiční závěrečné epizodky jsou dvě - mezititulková s 
Captainem Americou, a závěrečná, v níž uvězněný Toomes prokáže, že má charakter. 
Českého diváka může pobavit, že tvůrce Toomesova létacího obleku, Phineas Mason, nosí 
čepici zmijovku. - Spider-Man se znovu objeví ve filmu Avengers: Infinity War (2018; r. 
Anthony Russo, Joe Russo); samostatné pokračování spidermanské série je ohlášeno na rok 
2019. –kat- 
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Spojenci 
barevný, válečný, špionážní, milostný příběh, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 
zvuk – 5.1, 7.1, (Dolby Digital), dlouhý – 125 min. 
 
Původní název: Allied. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: GK Films, Paramount 
Pictures (zákazník), Huahua Media (zákazník - spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
26.1.2017. Mluveno: anglicky, francouzsky, německy, arabsky (titulky). – Od režiséra Forresta 
Gumpa, Trosečníka a Letu. 
 
Distribuce: CinemArt (do 26.1.2020). Lokace: Velká Británie: Londýn. Španělsko: Kanárské 
ostrovy - Grand Canaria, Fuerteventura. 
 
AUTOŘI: Režie: Robert Zemeckis. Scénář: Steven Knight. Kamera: Don Burgess. Architekt: 
Gary Freeman. Návrhy kostýmů: Joanna Johnstonová. Masky: Daniel Phillips (návrhy masek, 
účesů). Střih: Jeremiah O’Driscoll, Mick Audsley. Zvuk: Simon Hayes, Randy Thom (design 
zvuku), Jeremy Bowker (design zvuku). Výkonná produkce: Partick McCormick, Steven 
Knight, Denis O’Sullivan, Jack Rapke, Jacqueline Levineová. Producent: Graham King, Robert 
Zemeckis, Steve Starkey. Vizuální efekty: Kevin Baillie (supervize), Viktor Müller (supervize 
UPP), Vít Komrzý (producent UPP), Atomic Fiction (+ animace), UPP, Lola VFX (dodatečné 
vizuální efekty), Raynault (dodatečné vizuální efekty). Zvláštní efekty: Richard Van Den 
Bergh. Hudba: Alan Silvestri. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Franklin Henson. 
 
Hrají: Brad Pitt (Max Vatan), Marion Cotillardová (Marianne Beauséjourová), Jared Harris 
(Frank Heslop), Simon McBurney (důstojník Sekce V), Lizzy Caplanová (Bridget Vatanová), 
Daniel Betts (George Kavanagh), Matthew Goode (Guy Sangster), Camille Cottinová 
(Monique), August Diehl (Hobar), Thierry Frémont (Paul Delamare), Iain Batchelor (pilot 
Fletcher), Eric Theobald (četník v Dieppe).  
 
České titulky: Petr Putna. 
 
Ceny: Ceny BAFTA: (nominace) nejlepší kostýmy (Joanna Johnstonová). Oscar: (nominace) 
nejlepší kostýmy (Joanna Johnstonová). 
 
Režisér Robert Zemeckis pojal snímek Spojenci jako velkolepou válečnou a špionážní romanci 
ve stylu klasických hollywoodských filmů, přičemž usiloval o moderní pojetí a zároveň o 
zjevnou retro atmosféru. V dramatu lásky a zrady se spojuje individuální osud obou 
protagonistů s událostmi druhé světové války. – Podplukovník RAF, Kanaďan Max Vatan, 
seskočí v roce 1942 padákem do pouště ve francouzském Maroku. V Casablance se setká s 
příslušnicí francouzského hnutí odporu Marianne Beauséjourovou. Pod falešnou identitou 
předstírají, že jsou manželé. Těsně před akcí se pomilují. Pak provedou úspěšný atentát na 
německého velvyslance. Podaří se jim uprchnout a muž nabídne ženě, aby s ním odjela do 
Londýna a aby si ho vzala. – Manželé Vatanovi žijí v Londýně. Marianne při náletu porodí 
dcerku Annu. Do šťastného manželského soužití v nelehké době zasáhnou po roce Maxovi 
zaměstnavatelé z tajné služby Sekce V. Podle nich je jeho žena německá špionka, jež se 
vydává za zabitou Francouzku. Zastřelený velvyslanec byl prý ve skutečnosti Hitlerovým 
nepřítelem. Max tomu nevěří, ale musí souhlasit s nastražením pasti. Navzdory přísnému 
zákazu od velitele a přítele Franka však pátrá na vlastní pěst, což se velitel dozví. Indicie 
nasvědčují tomu, že Sekce V má pravdu. Max tajně odletí na misi do Dieppe. Vyhledá tam 
odbojáře Paula Delamara, který je ve vězení kvůli opilství. Ten sice Marianne na fotce pozná, 
ale pak řekne Kanaďanovi, že odbojářka hrála na piano. – Max po návratu chce, aby mu žena 
zahrála, a ta se přizná. Tvrdí, že ji Němci v Británii vydírali kvůli Anně. Max postřílí její 
německé spolupracovníky, k nimž patřila i dceřina chůva, a ujede s rodinou na letiště. Než 
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stačí odletět vojenským letadlem, dorazí Frank s vojáky. Marianne se zastřelí. Velitel chce, 
aby všichni tvrdili, že ji zabil Max, což byla jeho povinnost. – Marianne zanechala dceři dopis 
s vysvětlením. Max a Anna žijí na vysněné farmě, o níž muž s manželkou často mluvil. – 
Snímek je poznamenán jistou zdlouhavostí, logickými „dírami“ ve scénáři a 
melodramatičností. Dobrý herecký výkon podává zejména Marion Cotillardová, která své 
postavě vtiskla nenucenost, optimismus a sympatickou vitalitu. -tbk-  
 
ROBERT ZEMECKIS (vl. jm. Robert Lee Zemeckis, nar. 14.5.1951, Chicago, Illinois) vyrůstal v 
katolické dělnické rodině přistěhovalců (otec Litevec, matka Italoameričanka), v níž 
uměleckou výchovu obstarávala téměř výhradně televize. Na střední škole natáčel 
amatérské snímky otcovou 8mm kamerou. Po dvou letech studia na Severní illinoiské 
univerzitě přešel na filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC), kde se spřátelil s 
Bobem Galem, s nímž sdílel zálibu v klasické hollywoodské produkci. Oba jeho školní filmy 
Výtah a zejména absurdní komedie Pole cti, oceněná mj. studentským Oscarem, 
upozornily na jeho talent Stevena Spielberga, který jeho i Galea zaměstnal jako 
scenáristickou dvojici. Pracovali na TV seriálech McCloud, The Night Stalker (Noční lovec) a 
především na extravagantní válečné komedii 1941. První dva snímky, jež Zemeckis 
režíroval, sice nesplnily očekávání, ale pomohly mu sehnat další angažmá. Jako režisér se 
prosadil úspěšným dobrodružným snímkem Honba za diamantem a zejména populární 
filmovou sérií s Michaelem J. Foxem a Christopherem Lloydem Návrat do budoucnosti (za 
scénář první části, napsaný s Galem, byl nominován na Oscara, na Zlatý glóbus i na Cenu 
BAFTA). Velký divácký a kritický ohlas měl také realizačně náročný kombinovaný snímek 
Falešná hra s králíkem Rogerem (Zvláštní cena LAFCA, Cena Saturn za režii). Zemeckis získal 
nálepku komerčně zdatného tvůrce, schopného spojit atraktivní příběh se spektakulárními 
vizuálními efekty. Vrcholem jeho tvorby se stala působivá adaptace románu Winstona 
Grooma Forrest Gump (Oscar a Zlatý glóbus za režii, Cena BAFTA za nejlepší film a režii), v 
níž se na neobyčejném lidském osudu odrážejí zásadní dějinné události posledních 
pětadvaceti let. Působil rovněž v televizi. Režíroval povídku Go to the Head of the Class 
(1986, Jak připravit profesora o hlavu) ze Spielbergova seriálu Amazing Stories 
(Neuvěřitelné příběhy – TV) a tři epizody seriálu Tales from the Crypt (Příběhy ze záhrobí; + 
spol. prod. – TV). Podle vlastní úspěšné trilogie vytvořil animovaný seriál Back to the 
Future (1991-92, Návrat do budoucnosti), byl producentem seriálu Johnny Bago (1993; + 
spol. režie) a výkonným producentem animovaného seriálu Tales from the Cryptkeeper 
(1993-94; 1997, Příběhy ze záhrobí – TV) a hraného seriálu Perversions of Science (1997, 
Zvrhlosti vědy). Jako host se objevil v sitcomu Parker Lewis Can’t Lose (Parker Lewis musí 
vyhrát – TV). V roce 1997 založil s partnery výrobní společnost ImageMovers, která se o 
deset let později stala jako ImageMovers Digital součástí Disneyho studia. V jejím rámci 
Zemeckis rozvíjel nové filmové technologie, především tzv. performance capture, 
umožňující pomocí zvláštních čidel zachytit do nejmenších podrobností hereckou akci a 
pak ji digitálně zpracovat do trojrozměrné virtuální podoby. Touto metodou natočil sérii tří 
snímků (Polární expres, Beowulf, Vánoční koleda), uvedených jak v klasických sálech, tak v 
kinech IMAX 3-D. S producentem Joelem Silverem založil výrobní společnost Dark Castle 
Entertainment (1998), specializující se na hororové filmy. Za své dílo obdržel Pamětní cenu 
George Pala (1994), udílenou Akademií sci-fi, fantasy a hororu, ocenění na MFF v Chicagu 
(2004) a Cenu Společnosti vizuálních efektů (VES; 2004). Byl manželem herečky Mary Ellen 
Trainorové (1980-2000), s níž má syna, a v prosinci 2001 se oženil s herečkou Leslie 
Harterovou, se kterou vychovává dvě děti a která kromě herectví působí pod manželovým 
příjmením jako scenáristka, režisérka a producentka. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) kr. filmy The Lift (1972, Výtah; + sc.) a Field of Honor (1973, Pole cti; + sc.), komedie, 
točící se okolo známého vystoupení Beatles v americké televizi, I Wanna Hold Your Hand 
(1978; + spol. sc. – TV), bláznivá veselohra 1941 (1979; r. Steven Spielberg; spol. sc. – TV), 
situační komedie Used Cars (1980, Ojetá auta; + spol. sc. – V), akční komedie Honba za 
diamantem (1984, Romancing the Stone) s Michaelem Douglasem a Kathleen Turnerovou, 
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sci-fi komedie Návrat do budoucnosti (1985, Back to the Future; + spol. sc.), speciálními 
efekty nabitá komedie o soukromém detektivovi, který řeší zapeklitý případ ve světě 
animovaných postaviček, Falešná hra s králíkem Rogerem (1988, Who Framed Roger 
Rabbit) s Bobem Hoskinsem, další dvě pokračování úspěšné sci-fi komedie Návrat do 
budoucnosti II (1989, Back to the Future Part II; + spol. nám.) a Back to the Future Part III 
(1990, Návrat do budoucnosti III; + spol. nám. – V), černá komedie Smrt jí sluší (1992, 
Death Becomes Her; + spol. prod.) s Meryl Streepovou a Goldie Hawnovou, příběh 
pozitivního prosťáčka Forrest Gump (1994, Forrest Gump) s oscarovým výkonem Toma 
Hankse, sci-fi podle románu Carla Sagana Contact (1997, Contact; + spol. prod.) s Jodie 
Fosterovou, dok. o drogách, alkoholu a cigaretách 20th Century: The Pursuit of Happiness 
(TV-1999, Dvacáté století: Honba za štěstím), duchařský thriller Pod povrchem (2000, What 
Lies Beneath; + spol. prod.) s Harrisonem Fordem a Michelle Pfeifferovou, dobrodružné 
drama Trosečník (2000, Cast Away; + spol. prod.) s Tomem Hanksem, vánoční rodinný 
snímek Polární expres (2004, The Polar Express; + spol. sc., spol. prod.), filmová verze 
starého anglosaského eposu Beowulf (2007, Beowulf; + spol. prod.), adaptace klasického 
Dickensova románu Vánoční koleda (2009, A Christmas Carol; + sc., spol. prod.), drama 
pilota závislého na drogách a alkoholu Let (2012, Flight; + spol. prod.) s Denzelem 
Washingtonem, adaptace memoárů provazochodce Philippea Petita pod titulem Muž na 
laně (2015, The Walk; + spol. sc., spol. prod.) s Josephem Gordon-Levittem, špionážní 
melodrama z druhé světové války Spojenci (2016, Allied; + spol. prod.) s Bradem Pittem a 
Marion Cotillardovou; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) The 
Public Eye (1992, Bdělé oko veřejnosti; r. Howard Franklin – TV), Lotři (1992, Trespass; r. 
Walter Hill; + spol. sc.), Demon Knight (1995, Rytíř Démon; r. Ernest Dickerson – V), 
W.E.I.R.D. World (TV-1995, Podivný svět; r. William Malone – TV), Přízraky (1996, The 
Frighteners; r. Peter Jackson), Bordello of Blood (1996, Upíří nevěstinec; r. Gilbert Adler; + 
spol. nám. – V), House on Haunted Hill (1999, Dům na Haunted Hill; r. William Malone – V), 
Thir13en Ghosts (2001, Třináct duchů; r. Steve Beck – V), Ritual (2001, Rituál; r. Avi Nesher 
– V), Loď duchů (2002, Ghost Ship; r. Steve Beck), Švindlíři (2003, Matchstick Men; r. Ridley 
Scott), Gothika (2003, Gothika; r. Mathieu Kassovitz), Dům voskových figurín (2005, House 
of Wax; r. Jaume Collet-Serra), The Prize Winner of Defiance, Ohio (2005, Vítězka z 
Defiance v Ohiu; r. Jane Andersonová), Last Holiday (2005, Poslední prázdniny; r. Wayne 
Wang – V), anim. f. V tom domě straší! (2006, Monster House; r. Gil Kenan), Krvavá sklizeň 
(2007, The Reaping; r. Stephen Hopkins), dok. Behind the Burly Q (2010, Historie burlesky; 
r. Leslie Zemeckisová), Máma mezi Marťany (2011, Mars Needs Moms; r. Simon Wells), 
Ocelová pěst (2011, Real Steel; r. Shawn Levy), dok. Bound by Flesh (2012, Spojené tělem; 
r. Leslie Zemeckisová). -mim- 
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Spojené státy lásky 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, MP4, Dolby Digital, 
dlouhý – 101 min. 
 
Původní název: Zjednoczone stany miłości. Země původu: Polsko, Švédsko. Výrobce: 
Mañana, Film i Väst (koprodukce), CommondGround Pictures (koprodukce), Polski Instytut 
Sztuki Filmowej (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.2.2017. Mluveno: polsky 
(titulky). – Láska, sex, intimita. Polsko 1990. Čtyři ženy a jejich bolestně nenaplněné touhy. 
 
Distribuce: Artcam.  
 
AUTOŘI: Režie: Tomasz Wasilewski. Scénář: Tomasz Wasilewski. Kamera: Oleg Mutu. 
Architekt: Katarzyna Sobańská, Marcel Sławiński. Návrhy kostýmů: Monika Kaletaová. 
Masky: Ewa Kowalewská. Střih: Beata Walentowská. Zvuk: Christian Holm. Výkonná 
produkce: Robert Feluch. Producent: Piotr Kobus, Agnieszka Drewnová. Koproducent: 
Zbigniew Adamkiewicz, Jonas Kellagher, Simon Perry, Katarina Kraveová. Vizuální efekty: 
Filmgate. Zvláštní efekty: Radosław Rekita (supervize). Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Joanna Marcysiaková (hudební supervize). Choreografie: Marcin 
Konecki. Koordinátor kaskadérů: Marek Sołek. 
 
Hrají: Julia Kijowská (Agata), Magdalena Cielecká (Iza), Dorota Kolaková (Renata), Marta 
Nieradkiewiczová (Marzena), Tomasz Tyndyk (Adam), Andrzej Chyra (Karol), Łukasz Simlat 
(Jacek), Marcin Czarnik (fotograf Robert), Jęndrzej Wielecki (Piotrek), Julia Chętnická (Karlova 
dcera Wiola), Małgorzata Majerská (Agatina dcera Malgosia), Igor Bejnarowicz (Marek), 
Zuzanna Bernatová (Marysia), Lech Łotocki (kněz Andrzej), Dorota Papisová (recepční), 
Joanna Królová (Asia), Edward Wasilewski (Edek). 
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Berlíně 2016: Stříbrný medvěd za scénář (Tomasz Wasilewski). FPHF v Gdyni 
2016: nejlepší režie (Tomasz Wasilewski), nejlepší ženská vedlejší role (Dorota Kolaková), 
nejlepší mužská vedlejší role (Łukasz Simlat), nejlepší kostýmy (Monika Kaletaová), nejlepší 
střih (Beata Walentowská). - Polská výroční filmová cena Orel: (nominace) nejlepší herečka 
(Dorota Kolaková), nejlepší střih (Beata Walentowská). 
 
V psychologickém dramatu Spojené státy lásky sleduje polský scenárista a režisér Tomasz 
Wasilewski výsek ze života čtyř frustrovaných žen, spojených buď příbuzenskými svazky, 
nebo blízkostí bydliště. Děj se odehrává v roce 1990, tedy krátce po rozpadu východního 
bloku, a doba na rozhraní radikální změny tvoří klima pro individuální osudy. Tehdejší 
atmosféru akcentují kamera rumunského filmaře Olega Mutua ve vybledlých šedivých 
barvách a také zvolené roční období (zima či předjaří) nebo prostředí bezútěšného 
panelákového sídliště v provinčním městě. Epizody patrně nedodržují chronologii, což ovšem 
není explicitně zjevné. – Agata žije s manželem Jackem a se čtrnáctiletou dcerou Malgosiou. 
Pracuje ve videopůjčovně a její život ji neuspokojuje. Potají miluje místního mladého kněze 
Adama, ale ví, že ho nemůže mít. Frustraci si občas vybije divokým sexem s manželem, který 
nechápe, co se s ní děje. – Iza je energickou, ale osamělou ředitelkou v místní škole. Jejím 
milencem je už šest let lékař Karol, který právě ovdověl. Zatímco žena předpokládá, že budou 
moci poměr „legalizovat“, muž se jí začne stranit. Ona mu nepokrytě nadbíhá. Když podstrčí 
jeho dceři Wiole, která je žačkou její školy, společnou fotografii s jejím otcem, muž ji srazí 
pěstí a rozejde se s ní. Iza sveze autem ze školy Wiolu a řekne jí pravdu. Dívka uteče na led, 
který se s ní proboří (je zjevné, že dívka utone, ale ve filmu o tom nepadne ani zmínka; 
naopak v následující sekvenci ji ruštinářka ve třídě vyvolá při čtení milostného dopisu z 
Puškinova Oněgina). – Iza propustí ze školy stárnoucí lesbickou ruštinářku Renatu. Netuší, že 
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osamělá žena (chovající v bytě kanárky) miluje její sestru Marzenu, bydlící ve stejném 
paneláku jako ona. Renata v domě na schodech předstírá zranění. Sousedka jí pomůže a obě 
se díky tomu sblíží. – Marzena byla místní „misskou“, ale její kariéra se zadrhla. Manžel Edek 
vydělává peníze v Německu a ona se cítí osamělá. Pracuje jako cvičitelka v místním 
sportovním centru. Hodně pije. Domluví se s módním fotografem Robertem a kvůli focení ve 
svém bytě nepřijde za Renatou, která na ni čeká se slavnostní večeří. Při fotografování se 
opije a upadne do těžkého spánku. Muž ji nahou položí na postel, masturbuje nad ní, a pak 
odejde. Renata přijde do jejího bytu a něžně její nahé tělo očistí. Pak leží doma nahá na 
gauči; je spokojená. Marzena se doma budí s kocovinou... - Významnou roli v poněkud 
depresivním snímku (odkazujícím třeba na Krzysztofa Kieślowského nebo také na Ulricha 
Seidla) hrají nahota a pohlavní akty. – Premiéry v pražském kině Pilotů 23. února 2017 se 
zúčastnil Tomasz Wasilewski. -tbk- 
 
TOMASZ WASILEWSKI (nar. 26.10.1980, Toruň, Kujavsko-Pomořansko) vystudoval režii na 
varšavské Filmové a televizní akademii (2001) a produkci na Vysoké škole filmové, televizní 
a divadelní v Lodži. Působil jako asistent režie v divadle i ve filmu. Byl spoluscenáristou 
úspěšného domácího TV seriálu Barwy szczęścia (2007-201?, Barvy štěstí). Jeho celovečerní 
debut V ložnici měl premiéru na MFF v Karlových Varech 2012, kde se hrály i jeho ostatní 
tituly; za Plovoucí věžáky tam o rok později získal Cenu v soutěži Na východ od Západu. Za 
psychologické drama Spojené státy lásky byl oceněn Stříbrným medvědem za scénář na 
MFF v Berlíně 2016 a také cenou za nejlepší režii na FPHF v Gdyni 2016. Ve svých 
autorských snímcích se věnuje intimním vztahovým problémům především žen. – 
Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. Show jednego człowieka (2008, 
One-man show; + prod.), příběh čtyřicetileté ženy v životní krizi, hledající nový smysl života 
v náhodných známostech, W sypalni (2012, V ložnici), drama homosexuálního vztahu dvou 
mladíků Płynące wieżowce (2013, Plovoucí věžáky), výsek ze života čtyř frustrovaných žen, 
odehrávající se v roce 1990, Spojené státy lásky (2016, Zjednoczone stany miłości). -tbk- 
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Srdečně vás vítáme 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: À bras ouverts. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Pulsar Productions, 
Nexus Factory, Umedia, SND Groupe M6 (koprodukce), Camera One (koprodukce), Ouille 
Productions (koprodukce), M6 Films (koprodukce), Canal+ (účast), Ciné+ (účast), M6 (účast), 
W9 (účast), uFund (spolupráce), La Wallonie (spolupráce – účast), Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral de Belgique (podpora), Investisseurs Tax Shelter (podpora). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 27.7.2017. Mluveno: francouzsky, romsky (titulky). – Od 
režiséra oblíbené komedie Co jsme komu udělali. 
 
Distribuce: CinemArt (do 28.2.2029).  
 
AUTOŘI: Režie: Philippe de Chauveron. Scénář: Guy Laurent, Marc de Chauveron, Philippe 
de Chauveron (spolupráce na scénáři). Kamera: Philippe Guilbert. Architekt: Isabelle de 
Araujo /ž/, Alain Veissier. Návrhy kostýmů: Florence Sadaune /ž/. Masky: Aurélie Elich /ž/ 
(návrhy masek). Střih: Philippe Bourgueil. Zvuk: Cédric Deloche, Serge Rouquairol, Franco 
Piscopo. Výkonná produkce: Marc Vade. Producent: Patrice Ledoux, Serge de Poucques, 
Sylvain Goldberg. Koproducent: Thierry Desmichelle, Rémi Jimenez, Nadia Khamlichi /ž/, 
Gilles Waterkeyn. Vizuální efekty: Aurelie Lajoux /ž/ (supervize). Zvláštní efekty: Jean-
Christophe Bourgeois. Hudba: Hervé Rakotofiringa. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Christian Clavier (Jean-Etienne Fougerole), Ary Abittan (Babik), Elsa Zylberstein /ž/ 
(Daphné Fougeroleová), Cyril Lecomte (Erwan Berruto), Nanou Garcia /ž/ (Isabelle 
Cheroyová), Oscar Berthe (Lionel Fougerole), Mirela Nicolau /ž/ (Simza), Ioana Visalon /ž/ 
(Somerta), Nikita Catherine Dragomir /ž/ (Lulughia), Marian Samu (Piti), Anaïs Dospinescu /ž/ 
(Renata), Raisa Mihai /ž/ (Fernanda), Inan Cicek (Crouch), Marc Arnaud (Barzach), Armen 
Georgian (Ravi).  
 
České titulky: Jolana Kubíková.  
 
V situační komedii režiséra Philippea de Chauverona Co jsme komu udělali (2013, Qu’est-ce 
qu’on a fait au bon dieu?) představoval komik Christian Clavier katolického otce rodiny, 
jehož dcery si nevybraly partnery podle jeho gusta a víry. V následujícím snímku téhož 
režiséra Srdečně vás vítáme, natočeném podle obdobného klíče, si Clavier zahrál spisovatele 
Jeana-Etienna Fougerolea. Ten žije ve spokojeném manželství s umělkyní Daphné, s téměř 
osmnáctiletým synem Lionelem a s indickým sluhou Ravim v honosné vile. V televizní debatě 
se jako autor knihy S otevřenou náručí tvrdě střetne s autorem knihy Hrozba; o generaci 
mladší Barzach na rozdíl od něho by Romy z Francie vystěhoval. V ostré diskusi Jean-Etienne 
pozve první přihlášenou romskou rodinu k sobě. - Erwan Berruto se po zabavení své kavárny 
uchýlí do karavanu hlavy početné romské rodiny Babika. Vidí tam debatu, zavede je k 
Fougeroleovým a vydává se za jednoho z nich. Jean-Etienne (podle Babika Pán Dokořán) s 
přemáháním nezvané hosty přijme. Jeho agentka Isabelle situaci zdařile medializuje. Babikův 
klan (maminka Simza, žena Somerta, školáci Piti a Renata, dospívající Lulughia a prosťáček 
Crouch) včetně čuníka Tupuka a „bratránka“ Erwana zaparkují karavan na zahradě a záhy 
„infiltrují“ do domu. Fougeroleovi jsou bezradní a sousedi roztrpčení. Nelehké soužití ukončí 
odhalený Lionelův poměr s Lulughiou, který vyřeší svatba mladých v Rumunsku. Jean-Etienne 
tam zjistí, že Isabelle plánuje vydat Babikovy paměti. Rom se těší, že zbohatne a koupí si vilu 
vedle Fougeroleových. Erwan, jehož podvod vyšel najevo a jenž se navzdory Babikovi 
pokoušel svést Daphné, vystupuje v pařížském metru jako hudebník z Peru… - Komedie 
prvoplánově konfrontuje známá romská klišé se (řečeno slovy protagonistova syna Lionela) 
sterilním měšťáckým životem. Nadhled, lehkost, úsměvnost a hravost zmíněného snímku Co 
jsme komu udělali, jehož pokračování je ohlášeno na rok 2019, však chybí. –kat- 
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PHILIPPE DE CHAUVERON (nar. 15.11.1965, Paříž) vystudoval v roce 1986 Vyšší školu 
filmových studií (ESEC). Nejprve natočil tři krátké hrané filmy a jako spoluscenárista se 
podílel na několika filmech a TV titulech, mj. na epizodě Mise à l’index (1992, Zákaz) ze 
seriálu Sueurs froides (1992, Mráz po zádech) a na třech epizodách seriálu Les bleus (2007-
10, Nováčci). Jeho spoluscenáristou bývá bratr Marc de Chauveron. – Filmografie: (režie a 
scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Gros (1989, Tlustý; spol. r. 
Emmanuel Silvestre), Monsieur Schmitt (1996, Pan Schmitt) a Il faut faire chier Albert 
(1997, Je třeba nasrat Alberta), situační komedie silvestrovské noci, kdy parta bizarních 
„přátel“ hatí protagonistovy milostné plány, Les parasites (1998, Paraziti), krimikomedie o 
dvou policejních parťácích a dlouholetých kamarádech, jejichž službu i přátelství naruší 
milostný vztah jednoho z nich s manželkou toho druhého, L'amour aux trousses (2005, 
Manželka mého partnera – TV), rodinná komedie podle komiksu Godiho a Zidroua o 
peripetiích školáka, který se snaží dostat dobré známky všemi možnými prostředky, L’élève 
Ducobu (2011, Žák Ducobu), další školákovy příhody, tentokrát s rodiči během letní 
dovolené, Les vacances de Ducobu (2012, Ducobuovy prázdniny), situační komedie o 
maloměstské katolické rodině, v níž se čtyři dcery se provdají za muže jiného vyznání a 
různé barvy pleti, Co jsme komu udělali? (2013, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu?), 
komedie o potížích policisty, eskortujícího delikventa z Francie do Kábulu, Débarquement 
immédiat! (2016, Okamžitě si vystupte!), komedie o bohatém spisovateli a jeho rodině, 
kteří na zahradě své vily nechají tábořit romskou rodinu, Srdečně vás vítáme (2017, À bras 
ouverts); (scénář, není-li uvedeno jinak) Les truffes (1995, Zloděj a boxer; r. Bernard Nauer 
- V), Dans la cour des grands (1995, Na dvoře dospělých; r. Florence Straussová), Bingo! 
(1998; r. Maurice Illouz), La beuze (2003, Droga; r. François Desagnat, Thomas Sorriaux), 
Neuilly sa mère! (2009, Můj život v Neuilly; r. Gabriel Julien-Laferrière - TV), Les seigneurs 
(2011, Páni; r. Olivier Dahan; spol. sc.), Père fils thérapie! (2016, Otec, syn, terapie!; r. 
Émile Gaudreault; spol. sc.). -fik- 
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Star Wars: Poslední z Jediů 
barevný, akční, sci-fi, přístupný, 1:2,39, 2-D, 3-D, IMAX 3-D, 4DX, Dolby Digital 5.1, 7.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 152 min. 
 
Původní název: Star Wars: The Last Jedi. Země původu: USA. Výrobce: Lucasfilm, Walt 
Disney Studios Motion Picture (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 14.12.2017. 
Mluveno: anglicky (české titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D, 4DX), česky (dabováno - 2-D, 3-D, 
IMAX 3-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 13.12.2019). Lokace: Bolívie: Slar de Uyuni. Chorvatsko: Dubrovník. 
Irsko: hrabství Kerry – Skellig Michael; hrabství Cork – Brow Head; Hrabství Donegal. Island. 
Velká Británie. 
 
AUTOŘI: Režie: Rian Johnson. Námět: George Lucas (postavy). Scénář: Rian Johnson. 
Kamera: Steve Yedlin. Druhá kamera: Jaron Presant. Architekt: Rick Heinrichs. Návrhy 
kostýmů: Michael Kaplan. Masky: Peter King (+ účesy), Kristyan Mallett (prostetika). Střih: 
Bob Ducsay. Zvuk: Stuart Wilson, Ren Klyce (design zvuku). Výkonná produkce: J.J. Abrams, 
Tom Karnowski, Jason McGatlin. Producent: Kathleen Kennedy /ž/, Ram Bergman. 
Koproducent: Pippa Anderson /ž/, Candice Campos /ž/, Kiri Hart /ž/. Vizuální efekty: Ben 
Morris (supervize), Industrial Light & Magic, Hybride, Important Looking Pirates, Jellyfish 
Pictures, One of Us, Rodeo FX, Blind Ltd. Zvláštní efekty: Chris Corbould (supervize), Branko 
Repalust (supervize), Creature FX. Hudba: John Williams. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Rob Inch. 
 
Hrají: Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher /ž/ (generálka Leia Organa), Adam Driver 
(Kylo Ren), Daisy Ridley /ž/ (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Andy 
Serkis (Nejvyšší vůdce Snoke), Lupita Nyong’o /ž/ (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (generál 
Hux), Anthony Daniels (C-3PO), Gwendoline Christie /ž/ (kapitánka Phasma), Kelly Marie Tran 
/ž/ (Rose), Laura Dern /ž/ (viceadmirálka Amilyn Holdo), Benicio Del Toro (DJ), Joonas 
Suotamo (Chewbacca), Veronica Ngo (Paige), (hlas) Frank Oz (Yoda).  
 
Dabing: Michal Dlouhý (Luke Skywalker), Milena Steinmasslová (generálka Leia Organa), 
Štěpán Benoni (Kylo Ren), Eva Josefíková (Rey), Filip Tomsa (Finn), Filip Blažek (Poe 
Dameron), Jan Šťastný (Nejvyšší vůdce Snoke), Tereza Bebarová (Maz Kanata), Radek Valenta 
(generál Hux), Jaroslav Plesl (C-3PO), Simona Vrbická (kapitánka Phasma), Kateřina Šildová 
(Rose), Simona Vrbická (viceadmirálka Amilyn Holdo), Vladislav Beneš (DJ), Joonas Suotamo 
(Chewbacca), Veronica Ngo (Paige), Bohuslav Kalva (Yoda), Nikola Votočková (princezna Leila 
– hologram). 
 
České titulky: František Fuka, Vojtěch Kostiha, Pavel Klimeš (odborný poradce). Překlad 
české verze: Vojtěch Kostiha, Pavel Klimeš (odborný poradce). Dialogy české verze: Vladimír 
Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší zvuk (Stuart Wilson, Reny Klyce, David Parker, Michael 
Semanick), nejlepší střih zvukových efektů (Ren Klyce, Matthew Wood), nejlepší vizuální 
efekty (Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlon). 
 
Legendární 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 (1999, Star 
Wars Episode I: The Fhantom Menace), Star Wars: Epizoda II – Klony útočí (2002, Episode II: 
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Attack of the Clones) a Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005, Star Wars: Episode III – 
Revenge of the Siths) první trilogii chronologicky předcházejí. V roce 2015 navázal na závěr 
první série Návrat Jediho titulem Star Wars: Síla se probouzí (2015, Star Wars: The Force 
Awakens) režisér, spoluscenárista a producent J.J. Abrams. V pořadí osmá epizoda Star Wars: 
Poslední z Jediů v režii Riana Johnsona (též scenáristy) začíná bezprostředně poté a odehrává 
se v několika paralelních rovinách. Zatímco Odboj v čele s generálkou Leiou z posledních sil 
vzdoruje Prvnímu řádu a jeho zlovolnému Nejvyššímu vůdci Snokeovi, který drtí jednu 
demokratickou planetu za druhou, mladá Rey dorazí za Lukem Skywalkerem do chrámu Jediů 
na okraji galaxie s jeho mečem a s prosbou o pomoc. Plavidlo Odboje uniklo lodi Prvního 
řádu. Generál Hux Nejvyššího vůdce uklidní: pomocí neviditelné struny je sledoval 
hyperprostorem a už zahájil ostřelování. Všichni z velitelského můstku kromě bezvědomé 
Leily jsou mrtví. Velením je pověřena viceadmirálka Holdo. - Zviklaný Luke dá Rey, která v 
sobě objevila Sílu, první lekci. Snoke zkontaktuje mysli svého temného adepta Kyla Rena a 
Rey. Ti teď telepaticky komunikují napříč galaxií a snaží se jeden druhému „vlézt do hlavy“. 
Skywalker Rey varuje; Kyla mu svěřili do učení jeho rodiče Leia a Han Solo. V mladíkovi však 
převládla temná strana Síly, střetli se a chrám Jediů byl zničen. Kylo tvrdí, že ho chtěl 
Skywalker zabít. Rey přistoupí na setkání, po příletu k němu je spoutaná předhozena 
Snokeovi. Když Nejvyšší vůdce poručí Kylovi, aby ji usmrtil, mladík zabije jeho. Po Reyině 
odletu stane v čele Prvního řádu, a poručí Huxovi zlikvidovat Odboj jednou provždy. - 
Viceadmirálka Holdo nařídí evakuaci na novou základnu na opuštěné planetě. Tam dorazí jen 
jeden transportér, ostatní nepřítel zničí. Zdá se, že porážka Odboje je nevyhnutelná, ale 
objeví se zde Luke, střetne se s Kylem a zmizí. Získá tak čas k útěku poslední hrstce povstalců, 
pro něž právě dorazili Rey s Chewbaccou. Potom pokojně zemře na planetě Jediů. – Snímek 
se zatím nejdelší metráží v sérii je i přes svou vrstevnatost a překvapivé dějové zvraty 
srozumitelný, neztrácí tempo a zdařile kombinuje napětí, akční scény a humor. Je věnován 
památce Carrie Fisherové (1956-2016); „její“ princezna a posléze generálka Leia Organa se v 
deváté epizodě v režii J.J. Abramse, jejíž premiéra je plánována na prosinec 2019 prý už 
neobjeví. -kat- 
 
RIAN JOHNSON (vl. jm. Rian Craig Johnson, nar. 17.12.1973, Silver Spring, Maryland) 
vyrůstal od poloviny 80. let v kalifornském San Clemente. Na střední škole natáčel 
amatérské filmy a po maturitě se přihlásil na filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské 
univerzity (USC). Přijetí se kvůli špatným známkám dočkal až po několikerém odmítnutí. 
Absolvoval snímkem Démonický golfový míček z pekla!!! Pod vlivem kriminálních románů 
svého oblíbeného autora Dashiella Hammetta napsal scénář k thrilleru z prostředí střední 
školy Zmizení, ale několik let mu trvalo, než pro něj získal financování. Výsledný film dostal 
řadu ocenění (mj. Zvláštní cena poroty na FF Sundance, nominace na Cenu ISA za film pod 
500 000 dolarů) a zajistil mu další práci. Své autorské projekty realizoval v nezávislé 
produkci a využíval služeb stálých spolupracovníků, mj. producenta Rama Bergmana, 
spolužáka z fakulty, kameramana Stevea Yedlina, a bratrance Nathana Johnsona, jenž 
skládá hudbu a rovněž s ním tvoří folkové duo The Preserves. Rian Johnson pracoval jako 
střihač a také režíroval epizody TV seriálů Terriers (Čmuchalové – TV) a Breaking Bad 
(Perníkový táta – TV). Do širokého diváckého povědomí se zapsal díky velmi úspěšné a 
oceňované osmé části legendární série Star Wars: Poslední z Jediů. Jeho mladší bratr Aaron 
Johnson je známým hudebním producentem. – Filmografie: (neúplná; režie a scénář, není-
li uvedeno jinak) kr. hororová komedie bez dialogů Evil Demon Golf Ball from Hell!!! (1996, 
Démonický golfový míček z pekla!!!; + spol. střih), drama studenta, jenž chce na vlastní 
pěst objasnit vraždu bývalé přítelkyně, Brick (2005, Zmizení; + spol. prod. – V) s Josephem 
Gordonem-Levittem, kriminální tragikomedie o dvojici podvodníků Bratři Bloomovi (2008, 
The Brothers Bloom; + herec) s Adrienem Brodym a Markem Ruffalem, ambiciózní temná 
sci-fi o zabijákovi, pronásledovaném starší verzí sebe samého, Looper (2012, Looper; + 
herec) s Josephem Gordonem-Levittem a Brucem Willisem, pokračování vesmírné ságy 
Star Wars: Poslední z Jediů (2017, Star Wars: The Last Jedi). -mim-  
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Stát pevně 
barevný, psychologický, 18 doporučená přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, zvuk - 5.1, 
dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Rester vertical. Země původu: Francie. Výrobce: Les Films du Worso, Arte 
France Cinéma, Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), Arte France (účast), CNC (účast), Les 
Films du Losange (spolupráce), Wild Bunch (spolupráce), Cinéventure (spolupráce), Indéfilms 
4 (spolupráce), Cinémage 10 (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 2.3.2017. 
Mluveno: francouzsky (titulky). – Ovce mezi vlky. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Deux-Sèvres; Finistère - Brest; Lozère; Aveyron; 
Languedoc-Roussillon; Poitou-Charentes; národní park Cévennes. 
 
AUTOŘI: Režie: Alain Guiraudie. Scénář: Alain Guiraudie. Kamera: Claire Mathonová. 
Architekt: Toma Baquéni. Návrhy kostýmů: Sabrina Violetová, François Labarthe, Adelaïde 
Le Grasová. Masky: Caroline Philipponnatová (+ účesy). Střih: Jean-Christophe Hym. Zvuk: 
Philippe Grivel, Jeanne Delplancqová, Nathalie Vidalová. Producent: Sylvie Pialatová, Benoît 
Quainon. Vizuální efekty: Mathieu Jussreandot (supervize). Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Thibault Deboaisne (hudební poradce).  
 
Hrají: Damien Bonnard (Leo), India Hairová (Marie), Raphaël Thiéry (Jean-Louis), Christian 
Bouillette (Marcel), Basile Meilleurat (Yoan), Laure Calamyová (dr. Mirandeová). Sébastien 
Novac (producent), Baptiste Roques (Lucas), Adrien Marsal (Enzo), Tangi Belbeocʹh 
(bezdomovec).  
 
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Český distributor zcela právem zařadil snímek Alaina Guiraudieho Stát pevně do své 
přehlídky bizarních artových filmů Weird Europe, jež se uskutečnila v dubnu 2017 v Praze a v 
Brně. Režisér, otevřeně se hlásící k homosexualitě a známý provokativní tvorbou, přináší ve 
svém novém titulu portrét muže, prožívajícího existenciální životní krizi, z níž hledá únik na 
půli cesty mezi venkovem a městem, a v setkáních s několika lidmi se možná snaží nalézt sám 
sebe. Do vcelku realistického vyprávění jsou místy neústrojně (a samoúčelně) zařazeny 
otevřené erotické scény. Dílo je zajímavé především atmosférou horských plání ve středních 
Pyrenejích. - Scenárista Leo se při hledání vlků setká na horské pastvině s Marií, která s 
otcem Jeanem-Louisem, chovajícím ovce, pracuje na osamělé farmě. Žena má dva malé syny. 
Pomiluje se s cizincem a později porodí chlapečka, o něhož se však odmítá starat. Leo přijme 
otcovskou roli a pečuje o dítě, i když Marie opustí se staršími syny farmu. Muž zároveň 
odjíždí do Brestu, kde píše scénář. Po telefonu se dohaduje s producentem, který mu posílá 
peníze. Lék na své psychické problémy hledá u přírodní léčitelky doktorky Mirandeové, u níž 
podstupuje svéráznou terapii. Přitahuje ho mladík Yoan, žijící v osamělém stavení se starým 
Marcelem, jehož okrade a opustí. Na farmě se Jean-Louis pokusí vyspat se s Leem, který jej 
však odmítne. - Producent je spokojen s nehotovým scénářem, jejž si od něj vynutí, když ho 
překvapí u léčitelky. Leo se s miminkem ocitne zcela bez prostředků. Ve městě ho napadnou 
bezdomovci, ale pomůže mu Jean-Louis s Yoanem, kteří za ním přijeli. Yoan se zdržuje u 
Marie, žijící nyní ve městě. - Nemocný Marcel se rozhodne zemřít. Leo se s ním pomiluje, což 
přispěje ke starcově smrti. Zadrží ho četníci, i když on tvrdí, že šlo vlastně o asistovanou 
sebevraždu. Vezmou mu miminko, jež skončí u Marie. O případu se píše v novinách. - Leo se 
vrací na farmu k Jeanu-Louisovi. Začne tu žít a starat se o stáda, jež v noci stále napadají vlci. 
Yoan mu přiveze ukázat vzrostlejšího synka. - Muž jednou v noci vyjde za vytím vlků. K ránu 
narazí na vůdce smečky. Přijde za ním Jean-Louis. Oklopí je vlci. Leo farmáře uklidňuje: stačí 
jen pevně stát a nic se jim nestane... -tbk- 
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ALAIN GUIRAUDIE (nar. 15.7.1964, Villefranche-de-Rouergue, Aveyron) pochází ze 
zemědělské rodiny. Studoval na univerzitě v Montpellieru, napsal několik neúspěšných 
románů, dělal nočního vrátného a natáčel krátké filmy. Později při práci asistenta v televizi 
realizoval středometrážní tituly a v celovečerní tvorbě debutoval snímkem Odvážní 
neodpočívají, uvedeným mj. v sekci Fórum nezávislých na MFF v Karlových Varech 2003. 
Největšího úspěchu dosáhl dramatem Neznámý od jezera, oceněným Queer palmou a 
Cenou za režii v sekci Určitý pohled na MFF v Cannes 2013 a nominovaným na Césary za 
nejlepší film, režii a scénář. Z dalších ocenění připomínáme Cenu Jeana Viga ex aequo a 
Cenu města Clermont-Ferrand na MFKF v Clermont Ferrandu 2000 za středometrážní film 
Starý sen v pohybu nebo Zvláštní cenu poroty na MFF v Gijónu 2009 za Krále útěků. 
Otevřeně se hlásí ke své homosexualitě a je čelným představitelem současné queer 
kinematografie. V jeho provokativní a kontroverzní tvorbě převažují existenciální motivy, 
bizarní situace nebo otevřené sexuální scény. Významnou roli v ní hraje venkovská krajina. 
- Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Les héros sont immortels 
(1990, Hrdinové jsou nesmrtelní), Tout droit jusqu′au matin (1994, Rovnou až do rána) a La 
force des choses (1998, Nezbytnosti), středometrážní filmy Du soleil pour les gueux (2001, 
Slunce pro chudé; + herec, spol. prod.) a Ce vieux rêve qui bouge (2001, Starý sen v 
pohybu), Un petit cas de conscience (2002, Otázka svědomí; r. Marie-Claude Treilhouová; 
herec), absurdní příběh tří mužů, překračující hranice mezi realitou a fantazií, Pas repos 
pour les braves (2003, Odvážní neodpočívají), hořká komedie Voici venu le temps (2005, 
Nastává čas), střm. f. On m′a volé mon adolescence (TV-2008, Ukradli mé dospívání; režie, 
spol. sc.), dobrodružná komedie Le roi de l′évasion (2009, Král útěků; režie, spol. sc.), 
romantický sexuálně explicitní thriller o vášnivém vztahu dvou mužů, z nichž jeden se 
dopustil zločinu, L′inconnu du lac (2013, Neznámý od jezera), příběh scenáristy, 
prožívajícího životní krizi v prostředí horských pastvin, Stát pevně (2016, Rester vertical).
 -tbk- 
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120 BPM 
barevný, psychologický, politický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 140 min. 
 
Původní název: 120 battements par minute. Země původu: Francie. Výrobce: Les Films de 
Pierre, France 3 Cinéma (koprodukce), Page 114 (koprodukce), Memento Films Production 
(koprodukce), FD Production (koprodukce), Memento Films Distribution (spolupráce), Films 
Distribution (spolupráce), Indéfilms 5 (spolupráce), Cofinova 13 (spolupráce), Canal+ (účast), 
Ciné+ (účast), France Télévisions (účast), CNC (účast), La Région Île-de-France (podpora), 
Ciclic-Région Centre Val de Loire (podpora), La Procirep (podpora). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 30.11.2017. Mluveno: francouzsky (titulky). – Film, který vám zvýší tep. 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe), Artcam. Lokace: Francie: Paříž; Loiret – 
Orléans; Landes – Capbreton; Yvelines – Bonnières-sur-Seine. 
 
AUTOŘI: Režie: Robin Campillo. Scénář: Robin Campillo, Philippe Mangeot (spolupráce na 
scénáři). Kamera: Jeanne Lapoirie /ž/. Architekt: Emmanuelle Duplay /ž/. Návrhy kostýmů: 
Isabelle Pannetier /ž/. Masky: Cécile Pellerin /ž/, Virginie Duranteau /ž/ (účesy). Střih: Robin 
Campillo. Zvuk: Julien Sicart, Valérie Deloof /ž/, Jean-Pierre Laforce. Producent: Hugues 
Charbonneau, Marie-Ange Luciani /ž/. Koproducent: Jacques Audiard, Valérie Schermann 
/ž/, Alexandre Mallet-Guy, Sébastien Beffa, Nicolas Brigaud-Robert, Valéry Gubal, François 
Yon. Vizuální efekty: Mikros Image. Zvláštní efekty: Guy Monbillard (supervize). Hudba: 
Arnaud Rebotini. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Gil 
Demurger.  
 
Hrají: Nahuel Pérez Biscayart (Sean), Arnaud Valois (Nathan), Adèle Haenel /ž/ (Sophie), 
Antoine Reinartz (Thibault), Félix Maritaud (Max), Médhi Touré (Germain), Aloïse Sauvage 
/ž/ (Eva), Simon Bourgade (Luc), Catherine Vinatier /ž/ (Hélène), Saadia Bentaieb /ž/ 
(Seanova matka), Ariel Borenstein (Jérémie), Théophile Ray (Marco), Simon Guélat (Markus), 
Jean-François Auguste (Fabien), Coralie Russier /ž/ (Muriel), Samuel Churin (Gilberti).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2017: Velká cena poroty, Cena FIPRESCI, Queer Palm. Evropské filmové 
ceny: Evropský střihač roku (Robin Campillo); (nominace) nejlepší evropský film, Evropský 
herec roku (Nathuel Pérez Biscayart). Cena NYFCC: nejlepší zahraniční film. Cena LAFCA: 
nejlepší zahraniční film. César: nejlepší film (prod. Hugues Charbonneau, Marie-Ange 
Lucianiová, režie Robin Campillo), nejlepší herec ve vedlejší roli (Antoine Reinartz), nejlepší 
mužská herecká naděje (Nahuel Pérez Biscayart), nejlepší původní scénář (Robin Campillo), 
nejlepší původní hudba (Arnaud Rebotini), nejlepší střih (Robin Campillo). 
 
Francouzský režisér Robin Campillo (nar. 1962) uplatnil ve svém třetím, autobiograficky 
laděném a oceňovaném snímku 120 BPM (česky 120 tepů za minutu) vlastní zkušenosti z 
devadesátých let, kdy byl členem radikální pařížské pobočky organizace ACT UP, hájící práva 
všech nemocných AIDS. Zatímco na počátku filmu se věnuje především různým 
anarchistickým akcím tohoto sdružení, později se zaměřuje na intimní vztah nováčka 
Nathana a impulzivního, zdánlivě zkušenějšího mladíka Seana, nakaženého virem HIV. Z 
početné skupiny, pravidelně se scházející v jedné posluchárně, se vydělují ještě další postavy, 
mj. předseda ACT UP Thibault, starší matka nemocného chlapce Marca, Hélène, nebo 
zanícená aktivistka Sophie. Členové asociace podnikají přímé akce, zaměřené proti státním 
orgánům, které jsou podle nich nečinné, a také proti farmaceutickým firmám, jež podle jejich 
mínění zbytečně protahují vývoj léků. Účastní se rovněž manifestací (např. Gay Parade) či 
demonstrací a střetávají se s policií. V několika komisích ovšem zároveň odvádějí i velký kus 
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užitečné práce. Ve volných chvílích se baví v nočních klubech a snaží se žít normálním 
životem. Ze Seana a Nathana se stanou milenci. Jenže Sean je na tom stále hůře a posléze 
zemře... - Film byl mj. nominován na Cenu Evropského parlamentu Lux 2017. -tbk- 
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150 miligramů 
barevný, psychologický, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 128 min. 
 
Původní název: La fille de Brest. Země původu: Francie. Výrobce: Haut et Court, France 2 
Cinéma (koprodukce), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), France Télévisions (účast), Haut 
et Court Distribution (účast), France Distribution (účast), Wild Bunch (účast), Cofinova 12 
(spolupráce), Soficinéma 12 (spolupráce), Sofitvciné 3 (spolupráce), Cinemage 10 
(spolupráce), Palatine Etoile (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 30.3.2017. 
Mluveno: francouzsky (titulky). – Francouzská Erin Brockovich. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Paříž, Bretaň - Brest, Lampaul-Plouarzel. 
 
AUTOŘI: Režie: Emmanuelle Bercot /ž/. Předloha: Irène Frachon /ž/ (kniha Mediator 150 
mg, 2010). Scénář: Séverine Bosschem /ž/, Emmanuelle Bercot /ž/, Romain Compingt 
(spolupráce na scénáři). Kamera: Guillaume Schiffman. Architekt: Éric Barboza. Návrhy 
kostýmů: Pascaline Chavanne /ž/. Masky: Karine Gachon /ž/, Jean-Jacques Puchu-Lapeyrade 
(účesy). Střih: Julien Leloup. Zvuk: Pierre André, Jérôme Chevenoy, Séverin Favriau, 
Stéphane Thiébaut. Producent: Caroline Benjo /ž/, Carole Scotta /ž/, Barbara Letellier /ž/, 
Simon Arnal. Zvláštní efekty: Pierre-Olivier Pop Persin. Hudba: Martin Wheeler, Bloum, 
Séverin Favriau (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Sidse Babett Knudsen /ž/ (Irène Frachonová), Benoît Magimel (Antoine Le Bihan), 
Charlotte Laemmel /ž/ (Patoche), Isabelle de Hertogh /ž/ (Corinne Zacharriaová), Lara 
Neumann /ž/ (Anne Jouanová), Philippe Uchan (Aubert), Patrick Ligardes (Bruno Frachon), 
Olivier Pasquier (Arsene Weber), Gustave Kervern (Kermarec), Pablo Pauly (Charles Joseph-
Oudin), Myriam Azencot /ž/ (Catherine Haynesová), Eddie Chignara (Christophe Laugier), 
Raphaël Ferret (Fred), Christophe Meynet (David), Gilles Treton (Yannick Jobic), Eric 
Toledano (expert), Garance Mazureck /ž/ (Flore Micheletová), Isabelle Giordano /ž/ (Isabelle 
Giordano).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Francouzská herečka a režisérka Emmanuelle Bercotová natočila svůj dlouho zamýšlený 
projekt, životopisný snímek 150 miligramů, na základě knihy lékařky Irène Frachonové, 
popisující její vyčerpávající boj za stažení nebezpečného léku. Na skutečném případu 
filmařku zaujala nejen jeho závažnost, ale zejména osobnost neohrožené lékařky, jež na ni 
při osobním setkání zapůsobila vitalitou, energií, životním optimismem a nezdolností. Hlavní 
roli ztělesnila Dánka Sidse Babett Knudsenová, jež má podle režisérky podobné vlastnosti 
jako hrdinka. – Rok 2009. Pneumoložka Irène Frachonová, pracující na klinice v Brestu, 
zkoumá příčiny úmrtí několika pacientů a zjišťuje, že všichni používali na hubnutí 
antidiabetikum Mediator. Podaří se jí získat ke spolupráci místní Centrum klinického 
výzkumu, vedené profesorem Antoinem Le Bihanem. Při důležitém jednání však neuspěje, 
protože zástupce farmakologické firmy Aubert bagatelizuje výsledky výzkumu, udělaného 
kvůli časové tísni narychlo, a zpochybňuje i ji samotnou jako ambiciózní a podjatou doktorku 
z provincie. – Frachonová s Le Bihanem později dosáhnou aspoň toho, že na příbalu léku má 
být varování kardiakům. Firma pokračuje v protiofenzivě kvůli jeho hrozícímu stažení. – Na 
stranu Frachonové se přidá tajemný analytik (Weber), zpracovávající tajně celostátní vzorky, 
a také studentka farmacie Flore Micheletová, která napíše o případu diplomovou práci. Le 
Bihan se nepohodne s agilní kolegyní, protože zničila jeho kariéru. Lékařka neuspěje ani s 
pokusem žalovat firmu ve spolupráci s mladým právníkem Charlesem: její pacientka zemře 
při soudním jednání, což se Irène hluboce dotkne. S pomocí místního nakladatele vydá 
lékařka knihu o případu Mediator 150 mg, ale musí zcenzurovat podtitul Kolik je mrtvých? 
Pod nátlakem začíná trpět stihomamem a chce se vzdát. Ale její manžel Bruno, který se často 
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místo ní stará o jejich čtyři děti, ji podpoří. Žena pochopí, že jedinou cestou jak uspět, je 
medializace případu. Osloví i politiky a ve spolupráci s pařížskou novinářkou Annou 
Jouanovou nakonec dosáhne svého. Z případu se v roce 2010 stane celostátní téma a v lednu 
2011 rozhodne ministerská komise o stažení Mediatoru. Irène Frachonová a její četní přátelé 
slaví vítězství. Profesor Le Bihan odlétá z Francie pracovat do Kanady, protože na rozdíl od 
své přítelkyně nevydržel nátlak. – Lékařčina anabáze měla dohru i v přijetí zákonů, jež mají 
lépe zaručovat bezpečnost léčiv. Soudní jednání o odškodnění pozůstalých po více než pěti 
stech obětech dále pokračují.  -tbk- 
 
EMMANUELLE BERCOTOVÁ (nar. 6.11.1967, Paříž) uvažovala jako dcera kardiochirurga o 
medicíně. Místo toho však studovala baletní školu a 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 Lumièreovu cenu. 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 (TV-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, Vlastní cestou) s Catherine Deneuveovou a Némem 
Schiffmanem, sociální drama o těžké dlouholeté převýchově problematického dítětě, na 
níž má velký podíl obětavá soudkyně, Hlavu vzhůru (2015, La tête haute) s Catherine 
Deneuveovou, psychologické drama podle skutečné události o lékařce z provincie, která se 
zasadila o stažení nebezpečného léku, 150 miligramů (2016, La fille de Brest) se Sidse 
Babett Knudsenovou; (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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Strážci Galaxie Vol. 2 
barevný, akční, dobrodružný, komiksový, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 
3-D, zvuk – 5.1 (2-D dabing, 3-D dabing, titulky), 7.1, Dolby Atmos (2-D titulky), dlouhý – 136 
min. 
 
Původní název: Guardians of the Galaxy Vol. 2. Země původu: USA. Výrobce: Marvel 
Studios. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 4.5.2017. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, 3-D, 
IMAX 3-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D).  
 
Distribuce: Falcon (do 3.5.2019). Lokace: USA: Georgia - Cartersville, Atlanta. 
 
AUTOŘI: Režie: James Gunn. Námět: Dan Abnett, Andy Lanning (stejnojmenný komiks nakl. 
Marvel, 2008). Scénář: James Gunn. Kamera: Henry Braham. Architekt: Scott Chambliss. 
Návrhy kostýmů: Judianna Makovsky /ž/. Masky: John Blake, Camille Friend /ž/ (účesy), 
Legacy Effects (zvláštní maskérské efekty). Střih: Fred Raskin, Craig Wood. Zvuk: Lee Orloff, 
David Acord (design zvuku), Addison Teague (design zvuku). Výkonná produkce: Victoria 
Alonso /ž/, Louis D’Esposito, Nikolas Korda, Stan Lee. Producent: Kevin Feige. Koproducent: 
Lars P. Winther. Vizuální efekty: Christopher Townsend (supervize), Scanline VFX, Trixter 
Film, Lola VFX, Stereo D, Cantina Creative, Scanline VFX, Framestore, The Third Floor, 
Method Studios, Weta Digital, Animal Logic, BOT VFX. Zvláštní efekty: Dan Sudick 
(supervize). Hudba: Tyler Bates. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Dave Jordan (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Thomas Robinson 
Harper, James Young (souboje). 
 
Hrají: Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana /ž/ (Gamora), Dave Bautista (Drax), 
Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan /ž/ (Nebula), Sylvester Stallone (Stakar Ogord), Pom 
Klementieff /ž/ (Mantis), Kurt Russell (Ego), Elizabeth Debicki /ž/ (Ayesha), Tommy Flanagan 
(Tulik), Chris Sullivan (Taserface), Sean Gunn (Kraglin), Laura Haddock /ž/ (Meredith Quill), 
Rob Zombie (neviditelný Ravager), Ving Rhames (Charlie-27), Michelle Yeoh /ž/ (Aleta 
Ogord), (neuveden) Stan Lee (pozorovatel-informátor), (neuveden) Jeff Goldblum (velmistr); 
(hlasy) Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Baby Groot). 
 
Dabing: Roman Říčař (Peter Quill/Star-Lord), Antonie Talacková (Gamora), Martin Zahálka 
(Drax), Miroslav Táborský (Yondu), Adéla Pristášová (Nebula), Pavel Rímský (Stakar Ogord), 
Ivana Korolová (Empaté), Libor Hruška (Ego), Marie Málková (Ayesha), Ivo Novák (Tulik), 
Ernesto Čekan (Taserface), Igor Chmela (Kraglin), Tereza Martínková (Meredith Quill), David 
Novotný (Rocket), Tomáš Bartůněk (Baby Groot).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Vladimír Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Christopher Townsend, Guy Williams, 
Jonathan Fawkner, Dan Sudick). 
 
Akční sci-fi Strážci Galaxie Vol. 2 navazuje režisér James Gunn na svou komiksovou adaptaci 
Strážci Galaxie (2014, Guardians of Galaxy), jež byla nejúspěšnějším titulem letní sezony 
2014. V „jedničce“ se dala dohromady pětice svérázných hrdinů a zachránila vesmír. 
Humanoidní strom Groot se obětoval, ale jedna větvička přežila... – Missouri, 1980. 
Zamilovaný muž ukáže v lese své vyvolené (budoucí Peterově matce) zvláštní mimozemskou 
rostlinu. – O 34 let později. Peter Quill, Gamora, Rocket, prostomyslný Drax a Baby Groot 
zbaví planetu Suverénů vražedného monstra. Jako honorář si vyžádají Gamořinu uvězněnou 
sestru Nebulu. Jenže nenechavý Rocket ukradne vzácné baterie, a tak hlavní kněžka Ayesha 
nařídí jejich pronásledování vražednou suverénskou flotilou. Partu zachrání Ego s 
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mimozemšťankou Empaté; je Peterův biologický otec a také nebešťan. Dopraví syna s přáteli 
na svoji idylickou planetu. Ayesha najme Yondua, ten má za tučný honorář pětici dopadnout. 
Ego tohoto Plenitele kdysi pověřil, aby mu osiřelého syna přivezl, jenže on si hocha ponechal. 
Cestou na Egovu planetu se Yonduova posádka vzbouří proti veliteli. Peter se od otce dozví, 
že nebešťan má v plánu s jeho pomocí zničit vesmír a že nebyl jeho jediným dítětem, ale jako 
jediný z potomků má jeho generický kód. Když sebestředný Ego prozradí, že se „zasloužil“ o 
smrtelný nádor Peterovy milované matky, syn na něj zanevře. Na Egovu planetu dorazí 
Plenitelé, aby se zmocnili Strážců. Vypukne boj. Yondu se osvobodí a zasáhne v Peterův 
prospěch stejně jako Nebula. Ega a jeho planetu se podaří zlikvidovat. Yondu zachrání Petera 
a sám zahyne. Před lety ho Egovi nedoručil, protože zjistil, že nebešťan své děti zabíjel. Na 
pohřeb přiletí Plenitelé. Jejich šéf Stakar Ogord konstatuje, že se Yondu musel obětovat, aby 
se oni všichni dali dohromady… - Velekněžka Ayesha vytvoří Adama, tedy nový typ inkubační 
kapsy, schopný zničit Strážce... – Snímek Strážci Galaxie Vol. 2 je opět zábavně popkulturní, 
svérázný, vtipný a nekorektní. Vyjde najevo, že jisté záležitosti jsou na hony vzdálené tomu, 
jak se jevily v „jedničce“. James Gunn, který nadaboval v originále postavu Rocketa, opět 
šikovně kombinuje osobitou recesi, humor, sentiment a vážnější vztahová témata tentokrát 
za doprovodu Peterovy druhé kazety Nejlepších songů. V závěru nechybí upozornění, že se 
Strážci vrátí… –kat- 
 
JAMES GUNN (nar. 5.8.1970, St. Louis, Missouri) pochází z irské katolické rodiny a vyrůstal 
v předměstském Manchesteru. Absolvoval bakalářská studia psychologie na univerzitě v 
St. Louis, dva roky studoval film na losangeleské jezuitské univerzitě Loyola Marymount 
(LMU) a potom kreativní psaní na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (1995). Na začátku 
90. let působil jako zpěvák v rockové skupině The Icons. Nastoupil jako scenárista u 
nezávislé společnosti Troma, specializující se na výrobu ultralaciných žánrových snímků, 
jejíž spoluzakladatel Lloyd Kaufman se stal jeho mentorem. V roce 2000 se osamostatnil 
akční komedií Lidé se zvláštními schopnostmi. Následně se uplatnil i v Hollywoodu a ze 
scenáristy se vypracoval na režiséra. Mimořádného úspěchu dosáhl dvojicí dobrodružných 
komiksových sci-fi Strážci Galaxie. Jako herec se objevil ve vlastních i cizích snímcích a v 
několika TV seriálech. Byl výkonným producentem série krátkých filmů, vyráběných pro 
onlineovou službu Xbox Live, Horror Meets Comedy (2008), do níž přispěl snímkem Sparky 
& Mikaela. Společně s bratry Brianem a Seanem vytvořil internetový komediální seriál PG 
Porn (2008-2009; + spol. sc., režie, píseň, spol. prod., herec). V zábavním průmyslu pracují i 
další Gunnovi bratři Patrick a Matt. Ve spolupráci s Lloydem Kaufmanem napsal knihu All I 
Need to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger (1998, Všechno, co 
potřebuju vědět o filmování, jsem se naučil od Toxického mstitele) o historii studia Troma. 
Sám je autorem románu The Toy Collector (2000, Sběratel hraček). Měl za manželku 
herečku Jennu Fischerovou (2000-2008). – Filmografie: (neúplná; scénář či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) Tromeo and Juliet (1996, Tromeo a Julie; r. Lloyd Kaufman; + herec), 
The Specials (2000, Lidé se zvláštními schopnostmi; r. Craig Mazin; + spol. prod., herec), 
Scooby-Doo (2002, Scooby-Doo; r. Raja Gosnell; + spol. nám., píseň), Úsvit mrtvých (2004, 
Dawn of the Dead; r. Zack Snyder), Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery (2004, Scooby-Doo 
2: Monsters Unleashed; r. Raja Gosnell; + spol. píseň, spol. prod.), The Belko Experiment 
(2015; r. Greg McLean; + spol. prod.); (herec, není-li uvedeno jinak) Citizen Toxie: The Toxic 
Avenger IV (2001, Toxický mstitel 4: Masakr ve městě; r. Lloyd Kaufman – V), Melvin Goes 
to Dinner (2003, Melvin jde na večeři; r. Bob Odenkirk), The Ghouls (2003, Démoni; r. Chad 
Ferrin), LolliLove (2004, Lízátková láska; r. Jenna Fischerová; + spol. prod.); (režie, není-li 
uvedeno jinak) tříminutové kr. filmy Sgt. Kabukiman Public Service Announcement (1997, 
Veřejné oznámení seržanta Kabukimana; + sc., herec) a Hamster PSA (1997, Veřejné 
oznámení pro křečky; + sc.); komediální horor z malého města zasaženého mimozemskou 
nákazou Slither (2006, Slimák; + sc., herec – V), epizoda Sparky & Mikaela (TV-2008) do 
seriálu Horror Meets Comedy, pilotní díl nerealizovaného seriálu Humanzee! (TV-2008, 
Lidošimpanz!; + sc., spol. prod., herec), parodie na snímky o superhrdinech Super (2010; + 
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sc., herec), závěrečná povídka Beezel (+ sc., spol. píseň) z filmu Mládeži nepřístupno (2013, 
Movie 43), výpravný komiksový příběh kriminálníků, z nichž se stanou zachránci vesmíru, 
Strážci Galaxie (2014, Guardians of the Galaxy; + spol. sc., herec) a jeho pokračování Strážci 
Galaxie Vol. 2 (2017, Guardians of the Galaxy Vol. 2; + sc.). -mim- 
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Suburbicon: Temné předměstí 
barevný, kriminální, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: Suburbicon. Země původu: USA. Výrobce: Paramount Pictures, Black Bear 
Pictures, Dark Castle Entertainment, Smoke House Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
9.11.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Vítejte na předměstí. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: USA: Kalifornie - Fullerton, Carson, Los Angeles, Santa Clarita, 
Canyon Country, San Fernando. 
 
AUTOŘI: Režie: George Clooney. Scénář: Joel Coen, Ethan Coen, George Clooney, Grant 
Heslov. Kamera: Robert Elswit. Architekt: James D. Bissell. Návrhy kostýmů: Jenny Eagan 
/ž/. Masky: Julie Hewett /ž/. Střih: Stephen Mirrione. Zvuk: Edward Tise. Výkonná produkce: 
Ethan Erwin, Barbara A. Hall /ž/, Joel Silver, Daniel Steinman, Hal Sadoff. Producent: Grant 
Heslov, George Clooney, Teddy Schwarzman. Koproducent: David Webb. Animace: Gary 
Mau (úvodní titulky). Vizuální efekty: Matt Kasmir (supervize), Goodbye Kansas, Squint VFX. 
Zvláštní efekty: Brendon O’Dell (supervize). Hudba: Alexandre Desplat. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Ian Neil (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Jeffrey Lee Gibson. 
 
Hrají: Matt Damon (Gardner Lodge), Julianne Moore /ž/ (Rose/Margaret), Oscar Isaac 
(Robert Cooper), Glenn Fleshler (Sloan), Alex Hassell (Louis), Megan Ferguson /ž/ (June), 
Noah Jupe (Nicky), Tony Espinosa (Andy Mayers), Jack Conley (kapitán Hightower), Gary 
Basaraba (strýc Mitch), Karimah Westbrook /ž/ (paní Mayersová), Leith M. Burke (pan 
Mayers), Nancy Daly /ž/ (Linda), James Handy (starosta Billings), Michael D. Cohen (Stretch), 
Steve Monroe (pošťák Henry). 
 
České titulky: Helena Čížková (PO.ET.A).  
 
Tvůrci kriminálního snímku Suburbicon: Temné předměstí v čele s Georgem Clooneym 
propojili příběh ze staršího scénáře Joela a Ethana Coenových se zpracováním událostí, jež se 
odehrály v roce 1957 v Levittonu v Pensylvánii. – Suburbicon je poklidné, ryze bělošské 
americké městečko, dokud se tam nepřistěhují afroameričtí manželé Mayersovi se synkem 
Andym; o negry tady nikdo nestojí. Jejich sousedé Gardner a Rose Lodgeovi, u kterých je na 
návštěvě Roseina sestra-dvojče Margaret, jsou doma přepadeni dvojicí násilníků Sloanem a 
Louisem. Rose při tom zemře. Postupně vychází najevo, že akci objednal Gardner. Chtěl se 
napodruhé zbavit manželky, ochrnuté po jím způsobené autonehodě, shrábnout peníze z 
pojistky a zmizet s Margaret. Jenže situace se stále více komplikuje a Gardnerův asi 
desetiletý syn Nicky, který se přátelí s Andym, pozvolna odhaluje krutou skutečnost. – 
Zatímco jsou Mayersovi stále krutěji ostrakizováni sousedy, Gardner se musí vypořádat s 
pojišťovacím agentem Robertem, který odhalil jeho podvod. S Margaret ho zabijí. Různými 
způsoby zahynou i oba najatí zločinci, z nichž Louis uškrtí Margaret a sám je zastřelen 
Nickyho strýcem Mitchem, který ovšem také zemře. Gardner se chystá zabít syna, ale otráví 
se jídlem, jimž chtěla Margaret zprovodit ze světa Nickyho, který tak jako jediný přežije... - 
Ponurý snímek, z nějž se vytratil zřejmě původně zamýšlený „coenovský“ černý humor, 
paralelně řetězí neblahé události, jež zároveň odhalují pokrytectví „spořádané“ americké 
společnosti na sklonku 50. let minulého století. –kat-  
 
GEORGE CLOONEY (vl. jm. George Timothy Clooney, nar. 6.5.1961, Lexington, Kentucky) je 
synem známého TV komentátora Nicka Clooneyho. Nedokončil studia historie a politických 
věd na Severní kentucké univerzitě a rezignoval na zamýšlenou dráhu novináře. Marně se 
pokoušel o kariéru profesionálního baseballového hráče, až ho jeho bratranec Miguel 
Ferrer přivedl k herectví. Clooney studoval v divadelním souboru The Beverly Hills 
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Playhouse a nejdřív se prosadil v televizi. Účinkoval v komediálních seriálech E/R (1984-85, 
Pohotovost), The Facts of Life (1985-86, Životní fakta), Roseanne (1988-89; uveden v TV) a 
Baby Talk (1991, Dětská mluva). Hlavní role detektivů v dramatických seriálech Sunset 
Beat (1990), Bodies of Evidence (1992-93, Lidé z oddělení vražd – TV) a Sisters (1993-94, 
Sestry) mu ještě úspěch nepřinesly, zato díky postavě dr. Douga Rosse v mimořádně 
populárním seriálu ER (1994-99, Pohotovost – TV), za niž byl třikrát nominován na Zlatý 
glóbus a dvakrát na Cenu Emmy, se stal televizní hvězdou. Často vystupoval jako host, mj. 
v seriálech Riptide (uveden v TV), Street Hawk, Crazy Like a Fox (Bláznivý Fox), Hotel, 
Throb, Hunter (uveden v TV), Murder, She Wrote (To je vražda, napsala – TV), The Golden 
Girls (Zlaté dívky), The Building (Činžák), Friends (Přátelé – TV), South Park (hlas; uveden v 
TV) a Murphy Brown. I když se objevil v několika béčkových snímcích (mj. také ve známém 
nedokončeném hororu Grizzly II, natáčeném v roce 1983 v Maďarsku), jeho popularita se 
přenesla na filmové plátno až v polovině 90. let. Vytvářel postavy akčních hrdinů (např. 
Batman a Robin, Peacemaker, Dokonalá bouře), romantických mužů (Báječný den, 
Nesnesitelná krutost) či gentlemanských lupičů (Zakázané ovoce, trilogie Dannyho parťáci), 
ale i role v náročnějších filmech. Ztělesnil majora Gatese v pozoruhodném válečném 
snímku Tři králové, uprchlého vězně Odyssea McGilla v homérovské parafrázi bratří Coenů 
Bratříčku, kde jsi? (Zlatý glóbus), titulní postavu elitního právníka v dramatu Michael 
Clayton (Cena NBR, nominace na Zlatý glóbus), specialistu na změnu zaměstnání Ryana 
Binghama v hořké komedii Lítám v tom (Cena NBR ex aequo, Cena NYFCC spol. s filmem 
Fantastický pan Fox, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA), havajského 
podnikatele v obtížné osobní krizi Matta Kinga v rodinném dramatu Děti moje (Cena NBR, 
Zlatý glóbus, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA). Spolu s režisérem Stevenem 
Soderberghem měl výrobní společnost Section Eight a se svým přítelem, hercem, 
scenáristou a producentem Grantem Heslovem společnost Smoke House, v nichž kromě 
řady filmů produkoval také TV seriály K Street (2003), Unscripted (2005, Bez scénáře; + 
spol. režie) a Memphis Beat (2010). Za úspěšný snímek podle skutečného příběhu 
Američanů zadržovaných v Íránu Argo obdržel Oscara a Cenu BAFTA v kategorii nejlepší 
film. Vedle bohaté produkční činnosti začal rovněž režírovat. Zfilmoval životní příběhy 
známých televizních osobností Chucka Barrise pod titulem Milujte svého zabijáka (Zvláštní 
uznání NBR) a Edwarda R. Murrowa, nazvaný Dobrou noc a hodně štěstí (mj. Zlatá Osella 
za nejlepší scénář a Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách, Cena za režii na MFF v Bratislavě, 
nominace na Cenu ISA za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za 
scénář i režii). Režíroval ještě romantickou komedii z fotbalového prostředí ve 20. letech 
Tvrdé palice, politické drama Den zrady (Brianova cena na MFF v Benátkách, nominace na 
Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář), válečný snímek na motivy skutečných 
událostí Památkáři a kriminální film Suburbicon: Temné předměstí. Často vystupuje v 
reklamních spotech (Martini, Nespresso). Za své dílo dostal čestného Césara (2016). Jeho 
manželkou byla herečka Talia Balsamová (1989-93). Teta Rosemary Clooneyová (1928-
2002) byla známou zpěvačkou a herečkou, její manžel José Ferrer (1909-1992) předním 
divadelním a filmovým hercem. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Centennial 
(TV-1978, Stoleté výročí; r. Virgil W. Vogel, Paul Krasny, Harry Falk, Bernard McEveety), 
Combat High (TV-1986, Bojová akademie; r. Neal Israel – V), Return to Horror High (1986, 
Vyšší škola strachu; r. Bill Froehlich – V), Return of the Killer Tomatoes! (1988, Návrat 
vražedných rajčat; r. John De Bello – TV), Red Surf (1990, Rudý příboj; r. H. Gordon Boos), 
Unbecoming Age/The Magic Bubble (1992, Kouzelná bublina; r. Deborah Ringelová, 
Alfredo Ringel – TV), The Harvest (1992, Žeň; r. David Marconi – V), Without Warning: 
Terror in the Towers (TV-1993, Bez varování: Hrůza ve věžích; r. Alan Levi), Od soumraku 
do úsvitu (1995, From Dusk Till Dawn; r. Robert Rodriguez), Báječný den (1996, One Fine 
Day; r. Michael Hoffman), Batman a Robin (1997, Batman & Robin; r. Joel Schumacher), 
Peacemaker (1997, The Peacemaker; r. Mimi Lederová), kr. f. Waiting for Woody (1998, 
Čekání na Woodyho; r. Grant Heslov), Zakázané ovoce (1998, Out of Sight; r. Steven 
Soderbergh), Tenká červená linie (1998, The Thin Red Line; r. Terrence Malick), The Book 
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That Wrote Itself (1999, Kniha, která se sama napsala; r. Liam O’Mochain), anim. f. South 
Park: Peklo na Zemi (1999, South Park Bigger Longer & Uncut; r. Trey Parker; hlas), Tři 
králové (1999, Three Kings; r. David O. Russell), Fail Safe (TV-2000, Neodvolatelná mise; r. 
Stephen Frears; + spol. prod. – TV), Bratříčku, kde jsi? (2000, O Brother, Where Art Thou?; 
r. Joel Coen), Dokonalá bouře (2000, The Perfect Storm; r. Wolfgang Petersen), Spy Kids: 
Špióni v akci (2001, Spy Kids; r. Robert Rodriguez), Dannyho parťáci (2001, Ocean’s Eleven; 
r. Steven Soderbergh), Bombakšeft (2002, Welcome to Collingwood; r. Anthony Russo, Joe 
Russo; + spol. prod.), Solaris (2002, Solaris; r. Steven Soderbergh), Spy Kids 3D: Game Over 
(2003, Spy Kids 3-D: Game Over; r. Robert Rodriguez), Nesnesitelná krutost (2003, 
Intolerable Cruelty; r. Joel Coen), Dannyho parťáci 2 (2004, Ocean’s Twelve; r. Steven 
Soderbergh), Syriana (2005, Syriana; r. Stephen Gaghan; + spol. prod.), The Good German 
(2006, Berlínské spiknutí; r. Steven Soderbergh – V), Dannyho parťáci 3 (2007, Ocean’s 
Thirteen; r. Steven Soderbergh), Michael Clayton (2007, Michael Clayton; r. Tony Gilroy; + 
spol. prod.), Po přečtení spalte (2008, Burn After Reading; r. Joel a Ethan Coenovi), Lítám v 
tom (2009, Up in the Air; r. Jason Reitman), Muži, co zírají na kozy (2009, The Men Who 
Stare at Goats; r. Grant Heslov; + spol. prod.), anim. f. Fantastic Mr. Fox (2009, Fantastický 
pan Lišák; r. Wes Anderson; hlas – V), Američan (2010, The American; r. Anton Corbijn; + 
spol. prod.), Děti moje (2011, The Descendants; r. Alexander Payne), 8 (2012; r. Rob 
Reiner), Gravitace (2013, Gravity; r. Alfonso Cuarón), Země zítřka (2015, Tomorrowland; r. 
Brad Bird), A Very Murray Christmas (2015; r. Sofia Coppolaová), Ave, Caesar! (2016, Hail, 
Caesar!; r. Ethan a Joel Coenovi), Hra peněz (2016, Money Monster; r. Jodie Fosterová; + 
spol. prod.); (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Rock Star (2001, 
Rocker; r. Stephen Herek – V), Insomnie (2002, Insomnia; r. Christopher Nolan), Daleko do 
nebe (2002, Far from Heaven; r. Todd Haynes), Criminal (2004, Mistr zločinu; r. Gregory 
Jacobs – V), Svěrací kazajka (2004, The Jacket; r. John Maybury), kr. f. The Big Empty (2005, 
Velká prázdnota; r. Lisa Changová, Newton Thomas Sigel), Co je šeptem… (2005, Rumor 
Has It…; r. Rob Reiner), A Scanner Darkly (2006, Temný obraz; r. Richard Linklater – V), The 
Half Life of Timofey Berezin (2006, Poločas rozpadu Timofeje Berezina; r. Scott Z. Burns – 
TV), Wind Chill (2007, Závan smrti; r. Gregory Jacobs – V), dok. Sand and Sorrow (2007, 
Písek a smutek; r. Paul Freedman; + hlas), kr. f. Tony (2008; r. Grant Heslov), dok. 
Playground (2009, Hřiště; r. Libby Spearsová), The Informant! (2009, Informátor!; r. Steven 
Soderbergh – V), Argo (2012, Argo; r. Ben Affleck), Blízko od sebe (2013, August: Osage 
County; r. John Wells), Our Brand Is Crisis (2015, Vítězství je naše; r. David Gordon Green – 
V); (režie, není-li uvedeno jinak) Milujte svého zabijáka (2002, Confessions of a Dangerous 
Mind; + spol. prod., herec), Dobrou noc a hodně štěstí (2005, Good Night, and Good Luck; + 
spol. sc., herec), Leatherheads (2008, Tvrdé palice; + spol. prod., herec – V), Den zrady 
(2011, The Ides of March; + spol. sc., spol. prod., herec), Památkáři (2014, The Monuments 
Men; + spol. sc., spol. prod., herec), Suburbicon: Temné předměstí (2017, Suburbicon; + 
spol. sc., spol. prod.). -mim- 
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Svatba 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, MP4, Dolby 5.1, 
dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Noces. Země původu: Belgie, Lucembursko, Francie. Výrobce: Daylight Films, 
Formosa Productions (koprodukce), Tarantula (koprodukce), Minds Meet (koprodukce), Voo 
et Be TV (koprodukce), RFBF (koprodukce), Proximus (koprodukce), Scope Invest 
(koprodukce), Bodhicitta Works (koprodukce), Backup Films (spolupráce), Centre du Cinéma 
et de l´Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (podpora), La Wallonie et de la 
Région de Buxelles-Capitale (podpora), Fonds audiovisuel de Flandre (podpora), Fonds 
national de soutien à la production audiovisuelle du Grand-Duché de Luxembourg (podpora), 
Eurimages EU (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 5.10.2017. Mluveno: francouzsky, 
urdsky (titulky).  
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Lucembursko: Lucemburk. 
 
AUTOŘI: Režie: Stephan Streker. Scénář: Stephan Streker. Kamera: Grimm Vandekerckhove. 
Architekt: Catherine Cosme /ž/. Návrhy kostýmů: Sophie Van den Keybus /ž/. Masky: 
Véronique Dubray /ž/. Střih: Jérôme Guiot, Mathilde Muyard /ž/. Zvuk: Olivier Ronval, 
Mathias Hillegeer (design zvuku). Producent: Michaël Goldberg, Boris van Gils. Koproducent: 
Donato Rotunno, Tomas Leyers, Philippe Logie, Arlette Zyeberberg /ž/, Elise André /ž/, 
Tanguy Dekeyezer, Geneviève Lemal /ž/, Meher Jaffri, Faisal Rafi. Použitá hudba: různé 
skladby a písně.  
 
Hrají: Lina El Arabi /ž/ (Záhira Kázim), Sébastien Houbani (Amir Kázim), Babak Karimi 
(Mansúr Kázim), Neena Kulkarni /ž/ (Jelda Kázimová), Olivier Gourmet (André), Alice de 
Lencquesaing /ž/ (Aurore), Zacharie Chasseriaud (Pierre), Aurora Marion /ž/ (Hina 
Kázimová), Rania Mellouli /ž/ (Amara Kázimová).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Třetí celovečerní snímek belgického režiséra a scenáristy Stephena Strekera (nar. 1964) 
Svatba se odehrává v Belgii a jeho tématem je konflikt tradice v muslimské rodině s touhou 
po svobodě a svobodné volbě partnera. Podobné téma s větší naléhavostí nedávno přiblížil 
psychologický snímek turecké režisérky Deniz Gamze Ergüvenové Mustang (2016, Mustang). 
– Osmnáctiletá belgická Pákistánka Záhira otěhotní s přítelem Tárikem. Poprosí bratra Amira, 
aby se za ně přimluvil u otce Mansúra; chtějí se vzít. Jenže otec navzdory tomu, že mladík je 
muslim a Pákistánec, trvá na tom, aby šla na potrat. Pak jí vyberou přes internet ženicha v 
Pákistánu. Když se Tárik neodváží postavit tomuto rozhodnutí (což by znamenalo vyobcování 
z rodiny), Záhira se s ním rozejde. Přes Skype se postupně seznámuje se třemi nápadníky. 
Když o jednom řekne, že je milý, začnou rodiče s přípravami na svatbu. Záhira uteče ke 
kamarádce Aurore, jejíž otec André se s Mansúrem přátelí, ale marně se jí zastává. Dívku 
přemluví k návratu starší provdaná sestra Hina, která žije v Barceloně. Svatba Adnána a 
Záhiry se uskuteční přes Skype. Když však dívka zjistí, že má záhy absolvovat skutečný obřad 
v Islámábádu, uteče znovu, tentokrát s kamarádem Pierrem. Její otec skončí (kvůli 
nemocnému srdci) v nemocnici. Záhira chce odjet s Pierrem do Austrálie, ale potřebuje pas. 
Když jí mladší sestra pošle zprávu, že doklad doma našla, vydá se pro něj. Čeká na ni Amir a 
zastřelí ji. V dopise, který přijde po dívčině smrti, se Záhira vyznává z úcty a lásky k rodičům a 
k sourozencům; věří, že se vše časem urovná…  -kat- 
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Šíleně šťastná 
barevný, psychologický, road movie, smutná komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 
BRD-K, Mp4, Dolby 5.1, dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: La pazza gioia. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Lotus Production, Rai 
Cinema, Manny Film, Indefilms4, Elatos. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 19.1.2017. 
Mluveno: italsky (titulky). 
 
Distribuce: AČFK (do 8.6.2023). Lokace: Itálie: Řím, Toskánsko - Livorno, Viareggio, 
Montecatini Terme. 
 
AUTOŘI: Režie: Paolo Virzì. Námět: Paolo Virzì. Scénář: Paolo Virzì, Francesca Archibugiová. 
Kamera: Vladan Radovic. Architekt: Tonino Zera. Návrhy kostýmů: Catia Dottoriová. Masky: 
Esmé Sciaroniová. Střih: Cecilia Zanusoová. Zvuk: Alessandro Bianchi. Producent: Marco 
Belardi. Koproducent: Philippe Gompel, Birgit Kemnerová. Vizuální efekty: Stefano Marinoni 
(supervize). Hudba: Carlo Virzì. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Emiliano Novelli. 
 
Hrají: Valeria Bruni Tedeschiová (Beatrice Morandini Valdiranová), Micaela Ramazzottiová 
(Donatella Morelliová), Valentina Carneluttiová (dr. Fiamma Zappová), Marco Messeri 
(Floriano Morelli), Anna Galienaová (Luciana Morelliová), Tommaso Ragno (dr. Giorgio 
Lorenzini), Bob Messini (advokát Pierluigi Aitiani), Sergio Albelli (Torrigiani), Marisa Boriniová 
(Beatricina matka), Simone Lenzi (Eliův adoptivní otec), Isabella Cecchiová (Eliova adoptivní 
matka), Bobo Rondelli (Renato Corsi), Emanuele Galleri (Elia).  
 
České titulky: Kateřina Vinšová (Linguafilm). 
 
Ceny: MFF ve Valladolidu 2016: Zlatý klas za nejlepší film, Cena za ženský herecký výkon 
(Valeria Bruni Tedeschiová, Micaela Ramazzottiová), Cena diváků. Ceny Italského národního 
syndikátu filmových novinářů Stříbrná stužka: nejlepší režie (Paolo Virzì), nejlepší herečka 
(Valeria Bruni Tedeschiová, Micaela Ramazzottiová), nejlepší scénář (Paolo Virzì, Francesca 
Archibugiová), nejlepší kostýmy (Katia Dottoriová), nejlepší hudba (Carlo Virzì). – Evropské 
filmové ceny: (nominace) nejlepší herečka (Valeria Bruni Tedeschiová). Filmová cena 
Evropského parlamentu LUX 2016: nominace. 
 
První snímek poměrně známého italského filmaře v naší distribuci Šíleně šťastná propojuje 
žánry psychologického filmu, smutné komedie a road movie. Je postaven zejména na 
hereckých výkonech hlavních představitelek a na realistickém postižení skutečnosti, 
především prostředí zvláštního blázince s převážně velmi empatickým personálem. – Rok 
2014. Beatrice Morandini Valdiranová žije ve Ville Biondi, bývalém šlechtickém sídle, 
přestavěném na ústav pro duševně nemocné ženy. Chová se, jako by jí to tu všechno patřilo, 
a žije ve vzpomínkách na zářivou minulost. Ujme se nové mladší pacientky, potetované, 
vyhublé a zbědované Donatelly Morelliové. Jednou se jim náhodou podaří utéct a vydají se 
na výlet. Ukradnou auto muži, který je považoval za kurvy a který si pamatoval Donatellu 
jako striptérku v nočním podniku. Lidé z ústavu jsou jim v patách, ale uprchlicím se daří 
unikat. Setkají se s Donatellinou matkou Lucianou, pak se na čas rozdělí, když po incidentu u 
bývalé Donatelliny práce policie zadrží mladší ženu, zatímco Beatrice se dostane do vily 
exmanžela, znovu ženatého advokáta Pierluigiho. Vyspí se s ním, okrade ho a vydá se 
vysvobodit Donatellu, zavřenou v detenčním zařízení. Zjistí, kde žije přítelčin syn Elia, s nímž 
se jako s miminkem pokusila o sebevraždu, a byla obžalována z pokusu o vraždu. Donatella 
uteče. Stejně jako ona neuspěla u Eliova otce, ženatého majitele nočního podniku Maurizia, 
neuspěje Beatrice u svého bývalého milence, kriminálníka Renata. Donatella ji najde v zámku 
jejích rodičů, které připravila o rodinné jmění. – Ženy se zapletou do natáčení, jež tu právě 
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probíhá, a ujedou starým autem. Zatímco se Beatrice snaží přemluvit Eliovy adoptivní rodiče, 
Donatella vidí synka v zahradě. Dostihnou je lidé z ústavu. Odvezou Beatrice. Donatellu na 
útěku před nimi srazí motorkářka, ale ona zmizí. Ráno se budí na pláži, kde se setká se 
synkem, který je tu se svou rodinou. Baví se s ním, vykoupe se s ním, a pak se smířená vydá 
na cestu. Ve Ville Biondi ji Beatrice vidí z okna. Usmějí se na sebe. – Snímek záměrně cituje 
obdobné road movie Thelma & Louise (1991, Thelma & Louise; r. Ridley Scott). Byl u nás 
uveden v předpremiéře v rámci festivalu italských filmů MittelCinemaFest 2016. -tbk- 
 
PAOLO VIRZÌ (nar. 4.3.1964, Livorno, Toskánsko) vystudoval filozofickou fakultu na 
Univerzitě v Pise a poté scenáristiku na Centro Sperimentale di Cinematografia v Římě 
(1987). V letech 1989 až 1992 působil jako scenárista u filmů různého tematického a 
žánrového zaměření a podílel se na několika epizodách ze seriálu L'ispettore Sarti: Un 
poliziotto, una città (1991-1994, Inspektor Sarti: Jeden policajt, jedno město). Jako režisér 
debutoval v roce 1994 společenskou komedií Krásný život. Patřil k mladším představitelům 
žánru commedia all’italiana (komedie po italsku), navazujících na tradici italské sociálně 
kritické či politické komediální tvorby. Ve svých psychologických dramatech analyzuje 
traumata a frustrace dnešní italské společnosti. Z ocenění připomínáme Velkou zvláštní 
cenu poroty na MFF v Benátkách 1997 (Vejce na tvrdo), Cenu za nejlepší film a Cenu diváků 
na MFF ve Valladolidu (Šíleně šťastná) a dále ceny Donatellova Davida za režijní debut 
(Krásný život), za nejlepší film (Srpnová dovolená, Lidský kapitál) a za scénář (Lidský 
kapitál, První krásná věc) a Stříbrné stužky Italského národního syndikátu filmových 
novinářů za režijní debut (Krásný život), za režii (Celý život kupředu), za režii a scénář (První 
krátká věc, Lidský kapitál, Šíleně šťastná). Mladší bratr Carlo Virzì (nar. 1972), bývalý 
zpěvák a kytarista rockové kapely Snaporaz, často skládá hudbu k jeho filmům a kromě 
toho působí i jako režisér, a scenárista. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno 
jinak) Tempo di uccidere (1989, Čas zabíjet; r. Giuliano Montaldo), Turné (1990; r. Gabriele 
Salvatores), Condominio (1991, Kondominium; r. Felice Farina), Centro storico (1992, 
Historické centrum; r. Roberto Ginnarelli), Donne sottotetto (1993, Ženy z podkroví; r. 
Roberto Ginnarelli), Una questione privata (TV-1993, Soukromá otázka; r. Alberto Negrin), 
Cuba Libre: Velocipedi ai tropici (1997, Cuba Libre: Bicykly v tropech; r. David Riondino), 
Nemmeno in un sogno (2001, Ani ve snu; r. Gianluca Greco), L’estate del mio primo bacio 
(2006, Léto mého prvního polibku; r. Carlo Virzì), povídkový film 4-4-2: Il gioco più bello del 
mondo (2006, 4-4-2: Nejkrásnější hra na světě; r. Michele Carrillo, Claudio Cupellini, Roan 
Johnson, Francesco Lagi); (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) hořká 
komedie o mladém manželském páru, prožívajícím citovou i existenciální krizi, La vita bella 
(1994, Krásný život), epizoda Roma Ovest 143 (Západní Řím 143) z povídkového filmu 
Intoleranza (1996, Intolerance), sociální komedie o prázdninovém setkání dvou 
společensky i názorově odlišných skupin lidí na ostrově Ferie d’agosto (1996, Srpnová 
dovolená), komedie, sledující vývoj plachého mladíka od dětství k dospělosti, Ovosodo 
(1997, Vejce na tvrdo – TV), kr. f. Provino d’ammissione (1998, Konkurz na přijetí), hořká 
komedie o dvou majitelích italských firem, potýkajících s nepříznivou ekonomickou situací, 
Baci e abbracci (1999, Polibky a objetí), dok. La strana coppia: Incontro con Age e Scarpelli 
(2001, Divná dvojice: Setkání s Agem a Scarpellim), společenská komedie o italském 
studentovi filmové vědy, který se vydává do USA nalézt svou bývalou dívku, My Name Is 
Tanino (2002, Mé jméno je Tanino), psychologické drama o dospívající dívce z rozpadající 
se rodiny, jež je po příchodu z provincie do města konfrontována s nepřátelským 
prostředím, Caterina va in città (2003, Caterina jede do města; + spol. prod.), epizoda 
Professionismo (Profesionalita) z dok. filmu Giovani talenti italiani (2004, Mladé italské 
talenty), kostýmní komedie o učiteli, který vstoupí do služeb Napoleona ve vyhnanství s 
cílem ho zabít N: Io e Napoleone (2006, Napoleon a já – TV), komedie o absolventce 
literárních studií, která nastoupí do telefonní centrály, Tutta la vita davanti (2008, Celý 
život před sebou; + spol. prod., herec), dok. o livornském zpěvákovi Bobo Rondellim 
L’uomo che aveva picchiato la testa (2009, Muž který si natloukl hlavu; + spol. prod.), 
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tragikomedie o misantropovi středního věku, kterému cesta za umírající matkou oživí 
melancholické vzpomínky na dětství a dospívání, La prima cosa bella (2010, První krásná 
věc; + spol. prod. – TV), I più grandi di tutti (2011, Největší ze všech; r. Carlo Virzì; spol. 
prod.), tragikomedie podle románu Simone Lenziové Generace o charakterově 
protikladném mladém páru, jehož soužití naruší rozhodnutí pořídit si dítě, Tutti i santi 
giorni (2012, Každý boží den), psychologické drama, volně inspirované stejnojmenným 
románem Stephena Amidona o dvou italských středostavovských rodinách, jejichž úsilí 
udržet si komfortní způsob života vede k tragédii, Il capitale umano (2013, Lidský kapitál – 
TV), Il nome del figlio (2015, Synovo jméno; r. Francesca Archibugiová; spol. prod.), 
sarkastická komediální road movie o dvou ženách s psychickými problémy, které utečou z 
psychiatrického zařízení, Šíleně šťastná (2015, La pazza gioia; + spol. prod.); (herec) Il 
caimano (2006, Kajman; r. Nanni Moretti – TV), Questione di cuore (2009, Srdeční 
záležitost; r. Francesca Archibugiová). -jš- 
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Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
barevný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Smurfs: The Lost Village. Země původu: USA. Výrobce: Kerner Entertainment 
Company, Sony Pictures Animation. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: 
česky (dabováno). – Nikdy nebyli sami. 
 
Distribuce: Falcon (do 29.3.2019). 
  
AUTOŘI: Režie: Kelly Asbury. Předloha: Peyo (postavy, knihy). Scénář: Stacey Harman /ž/, 
Pamela Ribon /ž/. Výtvarník: Noelle Triaureau /ž/. Střih: Bret Marnell. Zvuk: Panos 
Asimenios, Robert L. Sephton (design). Výkonná produkce: Raja Gosnell, Ben Waisbren. 
Producent: Jordan Kerner, Mary Ellen Bauder Andrews /ž/. Animace: Alan Hawkins 
(supervize), Meena Ibrahim /ž/ (vedoucí animátor), Tim Kallok (vedoucí animátor), Matthew 
Shepherd (vedoucí animátor), Glen Sylvester (vedoucí animátor), Patrick Mate (návrhy 
postav), Sony Imageworks. Vizuální efekty: Michael Ford (supervize), SPI. Hudba: 
Christopher Lennertz, Philip White (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a 
písně.  
 
Hlasy: Demi Lovato /ž/ (Šmoulinka), Rainn Wilson (Gargamel), Julia Roberts /ž/ (Pomněnka), 
Mandy Patinkin (Taťka Šmoula), Joe Manganiello (Silák), Jack McBrayer (Nešika), Danny Pudi 
(Koumák), Michelle Rodriguez /ž/ (Buřina), Ellie Kemper /ž/ (Květuše), Ariel Winter /ž/ 
(Lilinka), Gabriel Iglesias (Šprýmař), Jake Johnson (Mrzout), Gordon Ramsey (Pekař), Kelly 
Asbury. 
 
Dabing: Ivana Korolová (Šmoulinka), Jiří Lábus (Gargamel), Ivana Chýlková (Pomněnka), Pavel 
Novotný (Taťka Šmoula), Roman Štabrňák (Silák), David Gránský (Nešika), Jakub Prachař 
(Koumák), Zuzana Stivínová (Buřina), Jana Zenáhlíková (Květuše), Pavlína Dytrtová (Lilinka), 
Lukáš Pavlásek (Šprýmař), Ota Jirák (Mrzout). 
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán. Režie české 
verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual).  
 
Na rozdíl od předchozích kombinovaných (hraných/animovaných) snímků režiséra Raji 
Gosnella o malých modrých stvořeních Šmoulové (2011, The Smurfs) a Šmoulové 2 (The 
Smurfs 2) je film Kellyho Asburyho Šmoulové: Zapomenutá vesnice pouze animovaný. – 
Kdesi v lesích se nachází vesnice, v níž pod vedením Taťky Šmouly žijí spokojeně Šmoulové. 
Každý je pojmenován podle své zvláštní schopnosti či vlastnosti. Jen jediná holka Šmoulinka 
zatím jméno nemá. Byla kdysi vytvořena čarodějem Gargamelem, který chtěl jejím 
prostřednictvím odhalit tajemství šmoulí esence, a stát se tak nejmocnějším kouzelníkem. 
Jenže Taťka Šmoula ji převychoval a ona ve vesnici zůstala. Šmoulinka vyrazí s Nešikou, 
Silákem a Koumákem na šmoulboarding a v lese zahlédne neznámého Šmoulu, který ztratil 
čepičku. I s cizí čapkou ji zajme Gargamel. Pomocí kouzel zjistí, že pokrývka hlavy pochází ze 
zapomenuté šmoulí vesnice, a vyrazí tam. Nešika se Silákem a Koumákem kamarádku 
osvobodí a vrátí se domů. Rozhodnou se cizí šmoulí vesnici najít a varovat její obyvatele před 
Gargamelem. Putování se nese v duchu objevování neznámého a soupeření s Gargamelem. 
Zachrání ho sice před utonutím v řece, jenže zlomyslník se jim odvděčí tím, že je shodí do 
vody. Díky tomu Šmoulové doplují až k hledané vesnici, obývané pouze šmoulími ženami. 
Záhy dorazí i Taťka Šmoula, který se vydal uprchlíky hledat. – Oslavu na počest shledání 
přeruší Gargamel. Šmouly pochytá, jen Šmoulinku nechá být. Ta pak za cenu vlastního života 
kamarády zachrání. Během smutečního obřadu Šmoulové truchlí tak mocně, až se vzedme 
jejich kouzelná moc a Šmoulinku oživí. Všichni jsou šťastní. Šmoulinka zjistila, že je 
nepostradatelná, což je její zvláštní vlastnost. – Snímek Šmoulové: Zapomenutá vesnice těží z 



344 
 

úspěchu animovaného TV seriálu z let 1981-90 Šmoulové, avšak postrádá jeho vtip. Střídmě 
humorné jsou pouze občasné Gargamelovy promluvy, jež namluvil Jiří Lábus. -els- 
 
KELLY ASBURY (vl. jm. Kelly Adam Asbury, nar. 15.1.1960, Beaumont, Texas) studoval dva 
roky Lamarovu univerzitu v rodném Beaumontu, ale díky doporučení Studia Walta 
Disneyho, kam se hlásil už jako sedmnáctiletý, nakonec vystudoval animaci na 
Kalifornském uměleckém institutu (CalArts). V letech 1983-95 pracoval ve studiu Walt 
Disney Animation, zejména jako autor storyboardů. Jako asistent se podílel na snímku z 
produkce Tima Burtona The Nightmare Before Christmas (1993, Ukradené Vánoce; r. 
Henry Sellick - V). V roce 1995 začal pracovat pro DreamWorks a spolurežíroval dva 
snímky, nominované na Oscara: Spirit – divoký hřebec a Shrek 2. Samostatně debutoval 
animovaným titulem Gnomeo a Julie. Na filmech se občas podílí i jako spoluscenárista a 
dabér animovaných postav. Vydal knihu Dummy Days (Dny břichomluveckých loutek; 
2003) o pěti významných amerických břichomluvcích dvacátého století a dvanáct dětských 
knih, jež také sám ilustroval. – Filmografie: (neúplná; animované filmy) (režie, není-li 
uvedeno jinak) westernový příběh Spirit: Stallion of the Cimarron (2002, Spirit – divoký 
hřebec; spol. r. Lorna Cooková - V), pokračování příhod hodného zeleného zlobra Shrek 2 
(2004, Shrek 2; spol. r. Andrew Adamson, Conrad Vernon; + hlas), animovaná parafráze 
klasické sheakespearovské látky Gnomeo a Julie (2011, Gnomeo & Juliet; + spol. nám., 
spol. sc., hlas) a nová dobrodružství modrých skřítků Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
(2017, Smurfs: The Lost Village; + hlas). -tbk- 
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Španělská královna 
barevný, historický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 127 min. 
 
Původní název: La reina de España. Země původu: Španělsko. Výrobce: Fernando Trueba 
Producciones Cinematográficas, Atresmedia Cine, Canal+ (spolupráce). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 3.8.2017. Mluveno: španělsky, anglicky (titulky). – Jak natočíte film, když 
máte kolem sebe bandu pitomců? Od režiséra filmu Dívka tvých snů. 
 
Distribuce: Fénix Distribution. Lokace: Madrid, Budapešť. 
 
AUTOŘI: Režie: Fernando Trueba. Scénář: Fernando Trueba. Kamera: José Luis Alcaine. 
Architekt: Juan Pedro de Gaspar. Návrhy kostýmů: Lala Huete /ž/. Masky: Ana Lozano /ž/. 
Střih: Marta Velasco /ž/. Zvuk: François Musy (+ design zvuku), Gabriel Hafner. Výkonná 
produkce: Mikel Lejarza, Mercedes Gamero /ž/, Rosa Pérez /ž/, Kirk D’Amico. Producent: 
Cristina Huete /ž/, Anne Deluz /ž/. Koproducent: Conchita Chediak /ž/. Vizuální efekty: Rafa 
Solorzano (supervize). Zvláštní efekty: Juan Ramón Molina (supervize), Sebastian Csaba Kiss 
(supervize Maďarsko). Hudba: Zbigniew Preisner. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Levente Leszák. 
 
Hrají: Penélope Cruz /ž/ (Macarena Granada), Chino Darín (Leo), Mandy Patinkin (Jordan 
Berman), Cary Elwes (Gary Jones), Antonio Resines (Blas Fontiveros), Santiago Segura 
(Castillo), Ana Belén /ž/ (Ana), Loles León /ž/ (Trini), Jorge Sanz (Julián Torralba), Rosa Maria 
Sardà /ž/ (Rosa Rosales), Arturo Ripstein (Sam Spiegelman), Clive Revill (John Scott), Javier 
Cámara (Pepe Bonilla), Neus Asensi /ž/ (Lucía Gandíaová), J.A. Bayona (promítač), Anabel 
Alonso /ž/ (Matilde Velorrachová), Jesús Bonilla (Bonilla), Juan Margallo (Juan), Gemma 
Cuervo /ž/ (herečka), Carlos Areces (Franco), Diana Peñalver /ž/ (majitelka penzionu).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: Cena Goya: (nominace) nejlepší herečka (Penélope Cruzová), nejlepší kamera (José 
Luis Alcaine), nejlepší výprava (Juan Pedro de Gaspar), nejlepší kostýmy (Lala Hueteová), 
nejlepší vedoucí výroby (Pilar Roblaová).  
 
Snímkem Španělská královna navazuje téměř po dvaceti letech Fernando Trueba se stejnými 
herci na svou hořkou komedii Dívka tvých snů (1998, La niña de tus ojos). Ta se odehrávala v 
roce 1938 v Berlíně (točilo se však převážně v Praze), kde španělský filmový štáb s režisérem 
Blasem Fontiverosem natáčel andaluský muzikál Dívka tvých snů. Do půvabné herečky 
Macareny Granady se tehdy zamiloval říšský ministr propagandy Joseph Goebbels, zatímco 
ona měla poměr s režisérem, než našla zalíbení v komparsistovi, židovském vězni Leovi… - Ze 
stručné rekapitulace klíčových událostí od konce španělské občanské války do druhé 
poloviny padesátých let (archivy a dotáčky) vyplývá, že se frankistické Španělsko otevírá 
americkým filmařům, zatímco političtí vězni budují obří památník generála Franca (v Údolí 
padlých poblíž Escorialu). Macarena je hvězdou, má Oscara i americké občanství a přijíždí do 
Madridu na natáčení americko-španělského velkofilmu o Isabelle Kastilské, jejž režíruje 
legendární stařičký John Scott. Do ateliérů dorazí režisér Dívky tvých snů Blas Fontiveros. Byl 
vězněn v Mauthausenu, po válce byl prohlášen za mrtvého a žil v exilu. Dojatě ho přivítá 
parta z berlínského natáčení, herci Julián Torralba, lesbička (bývalá nymfomanka) Lucía a 
Rosa Rosales, produkční Bonilla i homosexuální architekt Castillo. - Když se židovští 
producenti Jordan a Spiegelman dozvědí o Blasově osudu, svěří mu režii druhého štábu. 
Fontiverasova manželka/vdova Ana se mezitím vdala za frankistického pohlavára. Macarena, 
provázená svou kostymérkou a důvěrnicí Trini, si začne románek s mladým technikem Leem. 
Blase na popud Anina manžela odveze tajná policie do pracovního tábora, kde političtí vězni 
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staví pomník Frankovi. Ana tajně požádá Macarenu, aby bývalému milenci pomohla utéci. 
Temperamentní žena zapojí do akce bázlivé přátele. „Amatérům“ se vnutí Leo jako zkušený 
odbojář (s Blasem má uprchnout i starý hornický předák). Využijí natáčení poblíž tábora. Vše 
klapne. Blas se dostane ze země s falešnými doklady. Franco dorazí na natáčení. Dá odmítavé 
Macareně najevo, že ví, kdo stojí za Fontiverasovým útěkem, ale že nemíní zasahovat… – 
Fernando Trueba opět přibližuje vážná témata komediální formou, ironicky reflektuje rozdíly 
mezi americkou a španělskou mentalitou, ale starosvětsky pojatý příběh zbytečně 
rozmělňuje. –kat- 
 
FERNANDO TRUEBA (vl. jm. Fernando Rodríguez Trueba, nar. 18.1.1955, Madrid) 
vystudoval Fakultu informačních věd na Madridské univerzitě (UCM) a působil jako filmový 
kritik v deníku El País a týdeníku La Guía del Ocio (1974-79). Založil vlastní filmový měsíčník 
Casablanca (1980), který vedl dva roky. Zároveň natáčel krátké hrané či dokumentární 
snímky a spolupracoval jako scenárista a producent na krátkometrážních filmech jiných 
režisérů. V roce 1980 realizoval celovečerní hraný film Ópera prima (název odkazuje na 
první setkání dvou mladých lidí na madridském náměstí Opery), v němž již uplatnil 
tematické, vypravěčské i stylistické charakteristiky své následující tvorby. Často kombinuje 
žánrové polohy komedie, romance a dramatu a příběhy zpravidla situuje do dějinných 
událostí Španělska a Evropy 20. století, přičemž zejména adaptuje literární či divadelní 
díla. V dokumentární tvorbě se zaměřuje především na jazzovou hudbu a hudebníky z 
různých národních kultur a většinou kombinuje formu interview se sociální analýzou 
prostředí. V roce 1988 se stal prezidentem Španělské akademie filmových věd a umění. V 
roce 1998 pobýval v Praze kvůli natáčení filmu Dívka tvých snů. Je činný i jako producent 
ve vlastní společnosti Fernando Trueba P.C. (Producciones Cinematográficas) a působí 
rovněž jako hudební producent se zaměřením na hudbu Latinské Ameriky. Vydal knihy Mi 
diccionario de cine (1977, Můj filmový slovník) a Diccionario del Jazz Latino (1998, Slovník 
latinskoamerického jazzu). Podílel se jako producent na dokumentární TV sérii Magicians 
of the Earth (1990-92, Kouzelníci na zemi) a jako spoluscenárista a spoluproducent na 
seriálech La mujer de tua vida (1990, Žena tvého života) a La mujer de tua vida 2 (1994, 
Žena tvého života 2). Z filmových ocenění připomínáme Stříbrného Huga za debut na MFF 
v Chicagu 1980 (Ópera prima), Stříbrného medvěda za výjimečný umělecký přínos ex 
aequo na MFF v Berlíně 1987 (Rok probuzení), Oscara za neaglicky mluvený film a Cenu 
BAFTA (Belle Époque), Evropskou filmovou cenu za animovaný film a nominaci na Oscara 
za animovaný film (Chico & Rita), Stříbrnou mušli za režii na MFF v San Sebastiánu 2012 
(Umělec a modelka) a ceny Goya za nejlepší film (Dívka tvých snů, Belle Époque), za režii a 
scénář (Sen o bláznivé opici, Belle Époque) a za nejlepší dokument (Zázrak jménem 
Candeal). Je držitelem čestné ceny za celoživotní dílo z MFF ve Valladolidu (2015). Jeho 
bratr a častý spolupracovník David Trueba (nar. 1969) je scenárista a režisér, manželka a 
častá spolupracovnice Cristina Hueteová je producentkou; jejich syn Jonás Trueba (nar. 
1981) působí také jako scenárista a režisér. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) (dokumenty) kr. f. Úrculo (1977), Mientras el cuerpo aguante (1982, 
Zatímco tělo trpí; + spol. prod.), režijní účast na kolektivním dokumentu Lumière et 
compagnie (1995, Lumière & spol. - TV), Calle 54 (2000, Ulice 54; + spol. prod.), Blanco y 
negro (2003, Černá a bílá; + spol. prod.), El milagro de Candeal (2004, Zázrak zvaný 
Candeal), režijní účast na politicky zaměřeném kolektivním dok. Hay motivo (2004, Máš 
motiv); (krátké hrané filmy) příběh dvou mladých filmařů s finančními problémy Óscar y 
Carlos (1974, Oscar a Carlos; + spol. kam., střih, spol. prod.), příběh flirtujícího muže En 
legítima defensa (1977, V legitimní sebeobraně), komedie o trablích mladého páru při 
rozchodu Homenage à trois (1978), příběh na motivy stejnojmenné Ezopovy bajky El león 
enamorado (1979, Zamilovaný lev; + spol. prod.), remake vlastního filmu Óscar y Carlos 82 
(1982, Oscar a Carlos 82; + prod.); (celovečerní hrané filmy) komedie o setkání začínajícího 
mladého spisovatele a studující houslistky Ópera prima (1980), komediální romance o 
hudebním skladateli, prožívajícím manželskou krizi, Sal gorda (1984, Hrubián; + spol. 
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prod.), situační komedie podle hry Johna T. Chapmana a Raye Cooneyho Buď nevěrná a 
nedívej se s kým (1985, Sé infiel y no mires con quién), retro komedie ze 40. let o 
nemocném mladíkovi, který se v sanatoriu zamiluje do zdravotní sestry El año de las luces 
(1986, Rok probuzení), mysteriózní thriller z filmového prostředí podle stejnojmenného 
románu Christophera Franka El sueño del mono loco (1989, Sen o šílené opici), romantická 
retro komedie ze španělské občanské války Belle Époque (1992 – TV), hořká komedie 
podle stejnojmenné hry Érica Rohmera El trio en mi bemoll (1993, Trio v mém b-moll), 
romantická komedie podle románu Donalda E. Westlakea Rošády o galeristovi, 
zamilovaném do dvou sester, který řeší situaci pomocí bratra-dvojčete, Jedna navíc (1995, 
Two Much), epizoda L’enquête (Vyšetřování; + sc.) z detektivního TV seriálu Lumière sur un 
massacre (TV-1996, Zaostřeno na masakr), hořká retro komedie z prostředí ateliérů o 
skupině španělských filmařů, kteří natáčejí v nacistickém Německu koprodukční snímek, 
Dívka tvých snů (1998, La niña de tus ojos), mysteriózní drama s dobrodružnými prvky 
podle stejnojmenného románu Juana Marsého El embrujo de Shanghai (2002, Šanghajské 
kouzlo), existenciální drama s kriminální zápletkou o propuštěném zloději, který se znovu 
zaplete do loupeže, El baile de la Victoria (2009, Tanečnice a zloděj – TV), animované 
hudební melodrama o jazzovém hudebníkovi a zpěvačce Chico & Rita (2010; spol. r. Tono 
Errando, Javier Mariscal), společenské retro drama, situované do Francie během 2. světové 
války, El artista y la modelo (2012, Umělec a modelka), hořká komedie z filmového 
prostředí frankistického Španělska v 50. letech, navazující na Dívku tvých snů a nazvaná 
Španělská královna (2016, La reina de España); (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak; 
pouze celovečerní filmy) epizoda Koñensonaten (r. Fernando Colomo) z povídkového filmu 
Cuentos eróticos (1980, Erotické povídky), La mano negra (1980, Černá ruka; r. Fernando 
Colomo), A contratiempo (1982, Nevhod; r. Óscar Ladoire; + spol. prod.), De tripas corazón 
(1985, Kousnout do kyselého jablka; r. Julio Sánchez Valdés; + spol. prod.), Miss Caribe 
(1988, Miss Karibik; r. Fernando Colomo), Suspiros de España (y Portugal) (1995, Vzdechy 
Španělska /a Portugalska/; r. José Luis García Sánchez); (podíl na produkci, není-li uvedeno 
jinak; pouze celovečerní tvorba) Vecinos (1981, Sousedé; r. Alberto Bermejo), Lulú de 
noche (1986, Noční Lulú; r. Emilio Martínez Lázaro), El juego más divertido (1988, 
Nejzábavnější hra; r. Emilio Martínez Lázaro), Alas de mariposa (1991, Motýlí křídla; r. 
Juanma Bajo Ulloa; prod.), Sublet (1992, Podnájem; r. Chus Gutiérrezová), La buena vida 
(1996, Dobrý život; r. David Trueba), Wit (2004; r. Lluís Pasqual), dok. Old Man Bebo (2008, 
Starý muž Bebo; r. Carlos Carcas); (herec) kr. filmy La retención (1978, Zdržení; r. Óscar 
Ladoire) a Para unas prisas... (1980, Kvůli několika chvatům... ; r. Andrés Santana), 
Torrente, el brazo tonto de la ley (1998, Blbec jménem zákona; r. Santiago Segura – TV), 
Spanish Fly (1998, Španělská moucha; r. Daphna Kastnerová),Qué fue de Jorge Sanz? 
Buena racha (TV-2017, Co se stalo Jorgemu Sanzovi? Hodně štěstí; r. David Trueba). -jš-  
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T2 Trainspotting 
barevný, kriminální, černá komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: T2 Trainspotting. Země původu: Velká Británie. Výrobce: DNA Films, Decibel 
Films, TS2 Productions, Cloud Eight Films, Creative Scotland (spolupráce), TriStar Pictures 
(zadavatel), Film4 (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 16.2.2017. Mluveno: 
anglicky, bulharsky (titulky). – Přiznej si minulost. Vyber si budoucnost. Od režiséra filmů 
Milionář z chatrče a Trainspotting.  
 
Distribuce: Falcon (do 15.2.2019). Lokace: Velká Británie: Skotsko - Edinburgh, Glasgow, 
Bellshill. Bulharsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Danny Boyle. Pomocná režie: Gary Fraser (II. režie). Předloha: Irvine Welsh 
(román Porno, 2002, česky naposledy Porno, nakl. Argo, Praha 2016; román Trainspotting, 
1993, česky naposled Trainspotting, nakl. Argo, Praha 2014). Scénář: John Hodge. Kamera: 
Anthony Dod Mantle. Druhá kamera: Keith Ingram. Architekt: Mark Tidesley. Návrhy 
kostýmů: Steven Noble, Rachael Flemingová. Masky: Ivana Primoracová (návrhy masek). 
Střih: Jon Harris. Zvuk: Colin Nicolson, Glenn Freemantle (design zvuku). Výkonná produkce: 
Irvine Welsh, Allon Reich. Producent: Andrew Macdonald, Danny Boyle, Christian Colson, 
Bernard Bellew. Vizuální efekty: Adam Gascoyne (supervize), Union VFX. Hudba: Rick Smith. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Julian Spencer (souboje). 
 
Hrají: Ewan McGregor (Mark Renton), Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Chcípák), 
Robert Carlyle (Begbie/Begbieho otec), Kelly Macdonaldová (Diane), Irvine Welsh (Mikey 
Forrester), Anjela Nedyalkovová (Veronica), James Cosmo (Rentonův otec), Pauline 
Turnerová (June), Scot Greenan (Frank Junior), Shirley Hendersonová (Gail), Tereza Dušková 
(turistka), Eileen Nicholasová (Rentonova matka).  
 
České titulky: Petr Zenkl; s přihlédnutím k překladům Ondřeje Formánka (kniha) a Petra 
Šarocha (film).  
 
Snímkem T2 Trainspotting se režisér Danny Boyle, scenárista John Hodge, autor předlohy 
Irvine Welsh, producent Andrew MacDonald a čtveřice protagonistů vrátili ke své kultovní 
černé komedii Trainspotting (1995, Trainspotting), na jejímž konci Mark Renton okradl 
feťácké kamarády, když si přivlastnil (hotovost za prodej heroinu kromě čtyř tisíc liber, jež 
nechal jen Spudovi). Teď se po dvaceti letech, kdy se v Amsterodamu snažil zapomenout na 
minulost a kdy drogy vyměnil za jogging, vrací do Edinburghu. Spud (Marty) přišel o práci na 
stavbě, začal znovu s heroinem, přítelkyně Gail ho vyhodila a nesmí se vídat se synem. 
Begbie (Frank) je ve vězení, ale nadále se chová jako neřízená střela. Chcípák (Simon) se s 
přítelkyní, půvabnou prostitutkou z Bulharska Veronicou, pokouší vydírat její „klienty“, vede 
skomírající hospodu po tetičce a plánuje přebudovat ji na luxusní bordel. - Mark se nastěhuje 
k ovdovělému otci do svého starého pokoje. Vyhledá ve vybydleném činžáku Spuda a 
zachrání ho před sebevraždou. Navštíví Simona, pro něhož má čtyři tisíce liber. Bývalí 
kamarádi se poperou, pak se naoko usmíří, leč Chcípák nadále plánuje pomstu. Frank uteče z 
vězení a donutí spořádaného syna Franka Juniora, kterého právě přijali na vysokou, aby s 
ním šel loupit. Chcípák před ním Marka zapře. Renton, který v Amsterodamu nakonec 
neuspěl, zůstane v Edinburghu. Se Simonem zažádají o grant od Evropské unie na „obnovu 
přístavní budovy v Leithu“ (ve skutečnosti zamýšleného bordelu). Renton se sblíží s 
Veronicou. Spud jí ukáže své feťácké zápisky a ona mu navrhne, že by je měl vydat jako 
povídky. Přestavbu hospody zarazí místní mafián Doyle. Simon dostane grant. Ten nakonec 
získá Veronica, když Spud napodobí Markův a Simonův podpis na žádosti o převod peněz, a 
odjede domů do Bulharska k malému synkovi bohatá. Begbie zjistí, že mu Simon lhal, a chce 
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Marka zbít. Ten by v bitce s ním zahynul, kdyby Spud v rozhodující chvíli jeho běsného 
soupeře neomráčil. - Begbie se probere v kufru auta zaparkovaného před věznicí. - Gail 
pomáhá Spudovi s povídkami. Mark a Simon si užívají trip… - Snímek je adaptací Welshova 
románu Porno, jehož děj se odehrává o deset let později než Trainspotting, ale je i návratem 
k původnímu románu i filmu (z nějž místy cituje). Tvůrcům a hercům se opět podařilo natočit 
dynamický snímek, ve kterém není nouze o bizarní situace či černý humor. Protagonisté jsou 
sice o dvacet let starší, ale jinak se příliš nezměnili, a tak dojde na nostalgii, vytahování 
kostlivců ze skříně a na další zradu. –kat- 
 
DANNY BOYLE (vl. jm. Daniel Boyle, nar. 20.10.1956, Radcliffe, Greater Manchester, 
Anglie) pochází z dělnické rodiny irských přistěhovalců. Navštěvoval katolickou školu a měl 
se stát knězem. Místo toho vystudoval drama na Waleské univerzitě v Bangoru. Od konce 
70. let režíroval v divadelním souboru Joint Stock Theatre Company, známém 
kontroverzními inscenacemi. V letech 1982-85 byl uměleckým ředitelem londýnské scény 
Royal Court Theatre Upstairs, kde také režíroval (např. Vítězství a génius, Spasení). Jako 
režisér působil i v Royal Shakespeare Company (Nápadníci trůnu, Poslední dny Dona 
Juana). V té době začal pracovat v BBC, kde režíroval dvě epizody kriminálního seriálu 
Inspector Morse (Inspektor Morse – TV) a TV dramata, většinou omezená hodinovou 
metráží (Cena Intervize a Cena novinářů za Kurník na MTF Zlatá Praha 1990). S podporou 
Glasgowského filmového grantu a stanice Channel 4 natočil prvotinu pro kina Mělký hrob 
(Cena BAFTA za nejlepší britský film, Cena za režii na MFF v San Sebastiánu), jež upozornila 
na jeho talent. Spolu se scenáristou Johnem Hodgem a producentem Andrewem 
Macdonaldem vytvořil jeden z nejsoudržnějších filmařských týmů v Evropě. Jejich další 
snímek Trainspotting (Cena za režii na MFF v Seattlu, Český lev a nominace na Cenu ISA za 
nejlepší zahraniční film, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film) se stal kultovní 
událostí a přinesl Boyleovi nabídky z Hollywoodu. Jeho americké snímky (Extra život, Pláž) 
však zůstaly za očekáváním. Největšího ohlasu dosáhl působivým dramatem indického 
chlapce, jemuž se při populární televizní soutěži vybavuje těžký život dítěte ulice, Milionář 
z chatrče – Slumdog Millionaire (mj. Oscar, Zlatý glóbus, Ceny DGA, BAFTA a LAFCA, Britská 
nezávislá filmová cena za režii); snímek získal řadu dalších ocenění, mj. celkem osm 
Oscarů. Kladný ohlas měl i jeho následující film, natočený podle skutečné události, 127 
hodin (nominace na Oscara za nejlepší film, Zlatý glóbus a nominace na Cenu ISA a BAFTA 
za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář). V březnu 2011 
režíroval na jevišti National Theatre novou inscenaci Frankensteina, v níž se v rolích vědce 
a monstra střídali Benedict Cumberbatch s Jonnym Lee Millerem a již mohli vidět v přímém 
přenosu i diváci v pražském kině Aero. Byl rovněž autorem a režisérem oceňovaného 
slavnostního zahájení LOH v Londýně 2012 a jedním z tvůrců a výkonným producentem TV 
seriálu ze zákulisí Scotland Yardu, nazvaného Babylon (2014), jehož pilotní epizodu sám 
režíroval. Žil v dlouholetém vztahu s castingovou režisérkou Gail Stevensovou (1983-2003), 
z něhož se narodily tři děti. Nesmíme ho zaměňovat se skotským scenáristou TV seriálů 
Danielem Boylem (mj. Inspektor Morse, Hamish Macbeth, Taggart, Inspektor Rebus). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama hledače sportovních talentů Scout (TV-
1987, Skaut; + prod.), příběh žáků a učitelů severoirské protestantské školy na výletě v 
Paříži The Venus de Milo Instead (TV-1987, Venuše Milóská náhradou; + prod.), drama 
nájemných žoldáků, čekajících v Amsterdamu na další akci, The Nightwatch (TV-1989, 
Noční hlídka; + prod.), dramatická rekonstrukce vykonstruovaného obvinění z pašování 
drog proti automobilovému podnikateli Johnu DeLoreanovi Monkeys (TV-1989, Opice; + 
prod.), drama irské ženy, skrývající hrůzné tajemství ze své minulosti, The Hen House (TV-
1989, Kurník), minisérie o politikovi blízké budoucnosti For the Greater Good (TV-1991, Pro 
větší blaho), černá komedie ze severoirského městečka Arise and Go Now (TV-1991, 
Povstaň a jdi), minisérie podle románu Jane Rogersové, líčící skutečnou událost z 19. 
století, Mr. Wroe’s Virgins (TV-1993, Panny pana Wroea), satira Not Even God Is Wise 
Enough (TV-1993, Ani Bůh není dost moudrý), černá kriminální komedie Mělký hrob (1994, 
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Shallow Grave), adaptace románu Irvinea Welshe o feťácké partičce z okraje společnosti 
Trainspotting (1995, Trainspotting), milostná krimikomedie Extra život (1997, A Life Less 
Ordinary) s jeho častým hercem Ewanem McGregorem, přepis románu Alexe Garlanda Pláž 
(2000, The Beach) s Leonardem DiCapriem, dva snímky podle scénářů dramatika Jima 
Cartwrighta, příběh obchodních cestujících s vysavači Vacuuming Completely Nude in 
Paradise (TV-2001, Luxuju úplně nahý v ráji) a příběh beatnického mladíka Strumpet (TV-
2001, Běhna – TV), prostřední povídka do nerealizovaného triptychu Alien Love Triangle 
(2001, Mimozemský milostný trojúhelník), postkatastrofická sci-fi podle scénáře Alexe 
Garlanda 28 dní poté (2002, 28 Days Later) s Cillianem Murphym, příběh sedmiletého 
chlapce, který najde tašku plnou peněz a neví, jak je utratit, Millions (2004, Milióny – TV), 
sci-fi thriller o astronautech, pokoušejících se oživit vyhasínající Slunce, Sunshine (2007, 
Sunshine), opět podle původního scénáře Alexe Garlanda, adaptace románu indického 
diplomata Vikase Swarupa Milionář z chatrče – Slumdog Millionaire (2008, Slumdog 
Millionaire) s Devem Patelem, drama uvízlého horolezce 127 hodin (2010, 127 Hours; + 
spol. sc., spol. prod.) s Jamesem Francem, kriminální thriller Trans (2013, Trance) s 
Jamesem McAvoyem, životopisný příběh počítačového vizionáře Steve Jobs (2015, Steve 
Jobs; + spol. prod.) s Michaelem Fassbenderem, pokračování kultovního snímku T2 
Trainspotting (2017, T2 Trainspotting; + spol. prod.) s původním obsazením; (produkce, 
výkonná produkce nebo podíl na nich, není-li uvedeno jinak) The Rockingham Shoot (TV-
1987, Rockinghamský lov; r. Kieran Hickey), střm. f. Elephant (TV-1989, Slon; r. Alan 
Clarke), Twin Town (1997, Twin Town; r. Kevin Allen), 28 Weeks Later (2007, 28 týdnů 
poté; r. Juan Carlos Fresnadillo; + II. režie – V). -mim- 
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Ta, která odešla 
černobílý, psychologický, drama, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 219 min. 
 
Původní název: Ang babaeng humayo. Země původu: Filipíny. Výrobce: Sine Olivia Pilipinas, 
Cinema One Originals. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 12.10.2017. Mluveno: tagalsky, 
anglicky, japonsky (titulky). – Triumf nejoriginálnějšího asijského filmaře současností. 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Filipíny. 
 
AUTOŘI: Režie: Lav Diaz. Předloha: Lev Nikolajevič Tolstoj (motivy povídky Bog pravdu vidit 
da ně skoro skažet, 1872, česky Bůh pravdu vidí, ale ne hned ji zjevuje z knihy Tři povídky, 
nakl. J. Otto, Praha 1896). Scénář: Lav Diaz. Kamera: Lav Diaz. Architekt: Popo Diaz. Návrhy 
kostýmů: Kim Perez /ž/, Kyla Domingo /ž/. Masky: Barbie Capacio /ž/, Daniel Palisa (zvláštní 
maskérské efekty). Střih: Lav Diaz. Zvuk: Che Villanueva (design zvuku). Výkonná produkce: 
Ronald Arguelles. Producent: Donald Arguelles, Lavrente Diaz. Koproducent: Lav Diaz.  
 
Hrají: Charo Santos-Concio /ž/ (Horacia Somorostro, Renata), John Lloyd Cruz (Hollanda), 
Michael De Mesa (Rodriguo Trinidad), Nonie Buencamino (Magbabalot), Jean Judith Javier 
/ž/ (Mameng), Shamaine Buencamino /ž/ (Petra), Mae Paner /ž/ (správkyně), Mayen 
Estanero /ž/ (Nena), Marjorie Lorico /ž/ (Minerva), Lao Rodriguez (otec), Kakai Bautista /ž/ 
(Dading), Jo-Ann Requiestas /ž/ (Taba). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (překlad), Jiří Josek (úryvek z West Side Story) (Filmprint 
Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2016: Velká cena Zlatý lev. 
 
Z filipínského režiséra Lava Diaze (nar. 1958) se v poměrně krátkém čase stala jedna z 
nejvýraznějších osobností festivalové scény. Jeho minimalistický horor Mula sa kung ano ang 
noon (2014, Počátky minulosti) byl jako vůbec první filipínský film vybrán do soutěže 
festivalu v Locarnu, odkud si odvezl Zlatého leoparda. Diazův osmihodinový historický epos 
Hele sa hiwagang hapis (2016, Ukolébavka pro bolestné tajemství) vyhrál cenu Alfreda 
Bauera na Berlinale. Krátce po berlínském úspěchu natočil Diaz autorské drama Ta, která 
odešla, oceněné v Benátkách Zlatým lvem. Stejně jako mnohé své předchozí filmy, také ten 
nejnovější natočil v dlouhých černobílých záběrech v autentických filipínských lokacích s 
profesionálními i amatérskými herci, s malým štábem a s nízkým rozpočtem (méně než 80 
tisíc dolarů). Scénář je inspirován povídkou Lva Nikolajeviče Tolstého Bůh pravdu vidí, ale ne 
hned ji zjevuje, v níž se nevinný muž ocitá ve vězení, kde se po několika desítkách let potká se 
skutečným pachatelem zločinu. Film (dlouhý 219 minut) začíná tam, kde povídka končí. - Rok 
1997. Po předání Hongkongu Číně následuje imigrační vlna na Filipíny. V zemi se rozmáhají 
únosy kvůli výkupnému. Bývalá venkovská učitelka Horacia tráví poslední dny za mřížemi, 
kde si odpykává třicetiletý trest za vraždu. Její nejlepší kamarádka spáchala ve vězení 
sebevraždu a zanechala po sobě dopis s přiznáním ke zločinu, za nějž byla Horacia 
odsouzena. Žena zjistí, že byla obviněna z podnětu někdejšího milence Rodriga Trinidada, 
nyní bohatého a mocného muže s kontakty na politiky i církevní hodnostáře, který se jí 
pomstil za to, že se provdala za jiného. Horacia je rozhodnutá k odplatě. Po propuštění se 
dozví, že manžel zemřel a syn zmizel beze stop. Spolehnout se může pouze na dceru 
Minervu. Pod jménem Renata nastoupí jako noční hlídačka v oblasti, kde Rodrigo žije. Během 
nočních pochůzek se seznámí s bláznivou Mameng, varující ostatní před všudypřítomnými 
démony, s prodavačem vařených kachních embryí Magbabalotem nebo s transsexuálním 
prostitutem, epileptikem jménem Hollanda, kterého se ujme jako vlastního. Přestože si 
Horacia pořídí pistoli a sleduje Rodriga v obklopení bodyguardů, vraždu nakonec namísto ní z 

http://www.imdb.com/name/nm3439902/
http://www.imdb.com/name/nm3439902/
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vděčnosti vykoná Hollanda. Pomstěná žena se vydá do Manily najít syna. - Diazova ponurá 
reflexe stavu filipínské společnosti, sužováné násilím a korupcí, vyniká humanistickým 
zájmem o život lidí z okraje společnosti. Současně se zamýšlí nad univerzálními otázkami 
morální zodpovědnosti, viny, trestu a vykoupení. Přirozeně hrající herci jsou natáčeni z 
odstupu, v mimořádně dlouhých statických záběrech s promyšleným rozmístěním figur a s 
důmyslnou hrou světla a stínů. –mrš- 
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Táta je doma 2 
barevný, komedie, přístupný, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: Daddy’s Home 2. Země původu: USA. Výrobce: Gary Sanchez, Paramount 
Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 23.11.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Další tátové. Další potíže. 
 
Distribuce: CinemArt (do 23.11.2020). Lokace: USA: Massachusetts - Great Barrington, 
Framingham, Lawrence, Boston, Manchester-by-the-Sea, Clinton, Wellesley, Concord, 
Quincy, Cambridge. 
 
AUTOŘI: Režie: Sean Anders. Námět: Brian Burns (postavy). Scénář: Sean Anders, John 
Morris. Kamera: Julio Macat. Architekt: Clayton Hartley. Návrhy kostýmů: Carol Ramsey /ž/. 
Masky: Autumn Butler /ž/, Bridget Cook /ž/ (účesy). Střih: Brad Wilhite. Zvuk: Anna Behlmer 
/ž/, Terry Porter. Výkonná produkce: Molly Allen /ž/, Sean Anders, Jessica Elbaum /ž/, 
Stephen Levinson, Mark Wahlberg. Producent: Will Ferrell, Adam McKay, Chris Henchy, John 
Morris, Kevin Messick. Vizuální efekty: Sean Devereaux (supervize), Zero VFX, Lola VFX. 
Hudba: Michael Andrews. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Todd Bryant. 
 
Hrají: Will Ferrell (Brad Whitaker), Mark Wahlberg (Dusty Mayron), Mel Gibson (Kurt 
Mayron), John Lithgow (Don Whitaker), Linda Cardellini /ž/ (Sara), John Cena (Roger), 
Scarlett Estevez /ž/ (Megan), Alessandra Ambrosio /ž/ (Karen), Owen Wilden Vacarro 
(Dylan), Didi Costine /ž/ (Adrianna), Andrea Anders /ž/ (ředitelka Hayesová), Chesley Sully 
Sullenberger (manžel Bradovy matky). 
 
České titulky: František Fuka.  
 
Po komedii Táta je doma (2015, Daddy’s Home; r. Sean Anders), v níž rozvedený biologický 
otec Dusty soupeřil o přízeň potomků s novým partnerem exmanželky Bradem, aby oba 
nakonec pochopili, že pro děti jsou stejně důležití, se režisér Sean Anders s téměř stejným 
štábem zaměřil v pokračování Táta je doma 2 na vánoční období. – Dustyho děti Megan a 
Dylan, které žijí se svojí matkou Sarou, jejím druhým manželem Bradem a s novým 
sourozencem Griffym, nenávidějí handrkování okolo Vánoc. Vlastní a nevlastní otcové (Dusty 
s manželkou, spisovatelkou Karen vychovává její dcerku Adriannu), tedy navrhnou 
spoluvánoce. Na svátky dorazí po letech Dustyho chlapácký otec Kurt, který pro obě rodiny 
zamluvil horskou chatu, a Bradův milovaný a milující tatínek Don. Soužití tří generací drhne. 
Snaživý Brad je čítankovým hromosvodem na problémy, drsňácký Kurt se naváží do Dustyho, 
jemuž se vybavují neblahé vzpomínky na dětství a otcovu svéráznou výchovu. Vyjde najevo, 
že Dona opustila manželka. Dorazí sem Adriannin biologický otec Roger. Pobyt končí hádkou 
a předčasným odjezdem. Kvůli sněhové kalamitě na dálnici se však všichni ocitnou v 
multiplexu, kde se udobří. Po odletu obou dědečků do Las Vegas dorazí Bradova matka s 
novým partnerem (tím je pilot Sully Sullenberger). Brad se s ním však odmítne pozdravit… - 
Snímek opět představuje rodinné vztahy v rádoby humorné a příručkové podobě. Vánoční 
atmosféra jitří city, vyvolává řevnivost, žárlivost i adrenalin, na nichž má největší podíl 
Dustyho otec v podání Mela Gibsona, který si roli potměšilého a podpásového manipulátora 
vychutnal. –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 
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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 
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.) a její vánoční pokračování Táta 
je doma 2 (2017, Daddy’s Home 2; + spol. sc., spol. prod.), s Willem Ferrellem a Markem 
Wahlbergem.     -mim-  
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Temná věž 
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 
5.1, Dolby Digital, Dolby Atmos, dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: The Dark Tower. Země původu: USA. Výrobce: Sony Pictures Entertainment, 
Imagine Entertainment, Weed Road Pictures. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 24.8.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Jejich boj přichází do našeho světa. 
 
Distribuce: Falcon. Lokace: USA: Los Angeles, New York. Jihoafrická republika: Kapské město. 
 
AUTOŘI: Režie: Nikolaj Arcel. Pomocná režie: George Marshall Ruge (II. režie), J.J. Perry (II. 
režie). Předloha: Stephen King - románová série The Dark Tower (1982-2013, česky 
naposledy Temná věž, nakl. Beta, Praha 2015). Scénář: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders 
Thomas Jensen, Nikolaj Arcel. Kamera: Rasmus Videbaek. Architekt: Christopher Glass. 
Návrhy kostýmů: Trish Summerville /ž/. Masky: Nadine Prigge /ž/ (+ účesy), Clinton Aiden 
Smith (zvláštní maskérské efekty), Cosmesis Prosthetics Studio (zvláštní maskérské efekty). 
Střih: Alan Edward Bell, Dan Zimmerman. Zvuk: Nico Louw. Výkonná produkce: G. Mac 
Brown, Trish Hoffman /ž/, Erica Huggins /ž/, Anders Thomas Jensen, Jeff Pinkner. Producent: 
Akiva Goldsman, Brian Grazer, Ron Howard, Stephen King. Animace: Andrew Doucette 
(supervize), Alexander Schumann. Vizuální efekty: Nicolas Aithadi (supervize), Christopher 
Downs (supervize), MPC, RISE Visual Effects Studios, Pixel Playground. Zvláštní efekty: Burt 
Dalton (koordinátor, Los Angeles). Hudba: Tom Holkenborg [Junkie XL]. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Grant Hulley, Nathan Barris (souboje). 
 
Hrají: Idris Elba (Ronald Deschain), Matthew McConaughey (Walter O’Dim), Tom Taylor 
(Jake), Claudia Kim /ž/ (Arra), Fran Kranz (Pimli), Jackie Earle Haley (Sayre), Dennis Haysbert 
(Steven), Abbey Lee /ž/ (Tirana), Nicholas Pauling (Lon), Katheryn Winnick /ž/ (Jakeova 
matka Laurie), José Zuñiga (dr. Hotchkiss), Ben Gavin (voják), Michael Barbieri (Timmy), 
Nicholas Hamilton (Lucas Hanson). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). 
 
Stephen King (nar. 1947) patří mezi autory, jejichž romány či povídky byly už (více než 
padesátkrát) adaptovány. První kniha z osmidílné série Temná věž vyšla pod názvem Pistolník 
v roce 1982, stejnojmenný snímek dánského režiséra Nikolaje Arcela vychází ovšem i z 
dalších titulů série a zachovává Kingovu kombinaci moderní současnosti a dystopického, 
fantaskního Středosvěta. Scenáristé použili k adaptaci postup, pro který se vžil latinský 
termín in medias res (k jádru věci), a zřejmě proto, aby film mohli zhlédnout mladší diváci, 
zcela pominuli erotiku. – Temná věž ve vesmíru chrání svět před temnotou. Zbořit ji mohou 
jen mysli vizionářských dětí. Když věž padne, zavládne tma a oheň. Newyorského školáka 
Jakea Chamberse trápí už rok zlé sny o záhadné věži, o muži v černém, o lidech se 
znetvořenou kůží a o podivném místě, kde žijí děti se švy za uchem. Maminka Laurie a otčím 
Lon vizím, jež hoch přenáší do kreseb, nevěří. Podle terapeuta jde o neschopnost rozlišovat 
mezi snem a fikcí. Jake má proto nastoupit na kliniku. Když pro něho tamní zaměstnanci 
přijdou, pozná v nich lidi ze svých vizí a uteče. Vyhledá ve městě vybydlený dům, který viděl 
ve snu, a projde odtud portálem do zdevastovaného Středosvěta. Tam narazí na odmítavého 
pistolníka Rolanda. Pomocí svých kreseb ho přesvědčí, aby ho vzal s sebou. Černoch, 
poslední z řádu rytířů, pronásleduje čaroděje Waltera (muže v černém). Ten chce zničit věž a 
pustit do Středosvěta i do Klíčové země (Země) temnotu a démony. Unáší do pevnosti Devar 
Toi děti obdařené svitem a využívá jejich mysli k „ostřelování“ věže. Jake měl být jedním z 
nich. Zásahy věže způsobují ve Středosvětě i na Zemi otřesy. Jake s Rolandem pronásledují 
Waltera do New Yorku. Čaroděj tam zabil Laurie i Lona a zapojil do pátrání po chlapci tamní 
stoupence. Síly zla Jakea dopadnou, ale ten, připoutaný v Devar Toi k ničivému zařízení, 
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pomocí svého svitu vzdoruje. Podaří se mu přivolat Rolanda. Rytíř po lítém boji Waltera 
zabije. Zkáza je odvrácena. – Film, stejně jako kniha inspirovaný mj. Tolkienovým Pánem 
prstenů, legendami o králi Artušovi či westernem Hodný, zlý a ošklivý (1966, Il buono, il 
brutto, il cantivo; r. Sergio Leone) má s předlohou kromě protagonistů a názvu jen málo 
společného. –kat- 
 
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, 
Chyťte tu holku!; r. Hans Fabian Wullenweber – TV), Bagland (2003, Šrám; r. Anders 
Gustaffson), Cecilie (2007; r. H.F. Wullenweber), Fighter (2007, Bojovnice; r. Natasha 
Arthyová - V), 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), kriminální thrillery podle předloh Jussiho Adlera-Olsena Žena v kleci 
(2013, Kvinden i buret; r. Mikkel Nørgaard), Antboy (2013; r. Ask Hasselbalch; spol. nám.), 
Zabijáci (2014, Fasandraeberne; r. Mikkel Nørgaard) a Vzkaz v láhvi (2016, Flaskepost fra P; 
r. Hans Petter Moland); (režie, scénář či podíl na něm) kr. filmy De vendte aldrig hjem 
(1997, Nikdy se nevrátí), 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), hollywoodská 
akční fantasy podle předlohy Stephena Kinga o chlapci, nadaném zvláštním vizionářstvím a 
bojujícím proti silám zla za záchranu světa, Temná věž (2017, The Dark Tower).  -fik- 
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Terminátor 2: Den zúčtování ve 3D 
barevný, akční sci-fi, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 3–D, Dolby Digital, dlouhý – 137 
min. 
 
Původní název: Terminator 2: Judgment Day. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Pacific 
Western, Carolco Pictures (zadavatel), Lightstorm Entertainment (zadavatel – spolupráce), 
StudioCanal (3-D), DMG Entertainment (3-D - spolupráce), Rok copyrightu: 1991 (původní), 
(neuvedeno) 2017 (3-D). Premiéra: 7.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: USA: Kalifornie – Fremont, Los Angeles, 
Fontana, San Jose, Lancaster, Santa Clarita, El Mirage Dry Lake, Long Beach, Santa Monica, 
Arcadia, Malibu, Winnetka; Nové Mexiko – Santa Fe. 
 
AUTOŘI: Režie: James Cameron. Pomocná režie: Gary Davis (II. režie). Námět: (neuvedeno) 
James Cameron, Gale Anne Hurd /ž/ (postavy). Scénář: James Cameron, Willliam Wisher Jr. 
Kamera: Adam Greenberg. Druhá kamera: Michael A. Benson. Architekt: Joseph Nemec III. 
Návrhy kostýmů: Marlene Stewart /ž/, Bruce R. Hogard (supervize). Masky: Jeff Dawn, Peter 
Tothpal (účesy), Stan Winston (zvláštní maskérské efekty a efekty Terminátora), Stan 
Winston Studio (zvláštní maskérské efekty a efekty Terminátora). Střih: Conrad Buff, Mark 
Goldblatt, Richard A. Harris. Zvuk: Lee Orloff, Tom Johnson, Gary Summers, Gary Rydstrom 
(design zvuku). Výkonná produkce: Gale Anne Hurd /ž/, Mario Kassar. Producent: James 
Cameron. Koproducent: B.J. Rack, Stephanie Austin /ž/. Vizuální efekty: Van Lin (supervize), 
John Bruno (design VFX), Dennis Muren (supervize), Robert Skotak (supervize), Gene Warren 
Jr. Industrial Light & Magic, Fantasy II Film Effects (zvláštní vizuální efekty), 4-Ward 
Productions (zvláštní vizuální efekty). Zvláštní efekty: Thomas L. Fisher (koordinátor). 
Stereoskopie: Stereo D. Hudba: Brad Fiedel. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Joel Kramer, Gary Davis.  
 
Hrají: Arnold Schwarzenegger (Terminátor), Linda Hamilton /ž/ (Sarah Connorová), Edward 
Furlong (John Connor), Robert Patrick (T-1000), Joe Morton (Miles Dyson), Earl Boen (doktor 
Silberman), S. Epatha Merkerson /ž/ (Tarissa Dysonová), Danny Cooksey (Tim), Castulo 
Guerra (Enrique Salceda), Jenette Goldstein /ž/ (Janelle Voightová), Xander Berkeley (Todd 
Voight), Ken Gibbel (Douglas).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: Oscar: nejlepší masky (Stan Winston, Jeff Dawn), nejlepší vizuální efekty (Dennis 
Muren, Stan Winston, Gene Warren Jr., Robert Skotak), nejlepší zvuk (Tom Johnson, Gary 
Rydstrom, Gary Summers, Lee Orloff), nejlepší střih zvukových efektů (Gary Rydstrom, Gloria 
S. Bordersová); (nominace) nejlepší kamera (Adam Greenberg), nejlepší střih (Conrad Buff, 
Mark Goldblatt, Richard A. Harris). Cena BAFTA: nejlepší zvláštní vizuální efekty (Stan 
Winston, Dennis Muren, Gene Warren Jr., Robert Skotak), nejlepší zvuk (Lee Orloff, Tom 
Johnson, Gary Rydstrom, Gary Summers); (nominace) nejlepší výprava (Joseph Nemec III). 
 
Šestadvacet let po vzniku se vrací do kin ve své době nejdražší film Terminátor 2: Den 
zúčtování (1991), tentokrát v digitální a nově zpracované 3-D verzi s českým názvem 
Terminátor 2: Den zúčtování ve 3D (na kopiích jsou jen původní názvy - jak originální, tak 
český). Na převedení do stereoskopického formátu pečlivě dohlížel tvůrce prvních dvou dílů 
série James Cameron. – Z dystopického roku 2029, v němž zuří válka zbytku lidstva s roboty, 
přicházejí do Los Angeles roku 1994 dva androidi: T-1000 má zabít desetiletého Johna 
Connora, budoucího vůdce povstalců, zatímco méně dokonalý Terminátor, vyslaný do 
minulosti samotným Johnem, má chlapce ochránit. – T-1000, vyrobený z „mimetických slitin“ 
na sebe může vzít jakoukoliv podobu. Terminátor před ním Johna zachrání a vysvětlí chlapci, 
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kým je. Zároveň vyjde najevo, že jej musí poslouchat. Dítě mu zakáže zabíjet lidi. Spolu se 
vydají osvobodit Johnovu matku Sarah, zavřenou v psychiatrickém ústavu kvůli údajným 
bludům (žena zná budoucnost a ví, že lidstvo bude zničeno). Matka se pokusí uprchnout a 
zachránci jí pomohou právě včas před T-1000. Společně před ním ujedou do pouště v Novém 
Mexiku k příteli Sarah, mexikánci Enriquovi. Tady se vyzbrojí. Žena se sama vydá zabít 
počítačového experta Dysona, pracujícího na vývoji umělé inteligence, jež se v budoucnu 
postaví proti lidstvu. Zraní ho, ale nedokáže ho před manželkou a dítětem zastřelit. Dorazí 
sem Terminátor s Johnem. Vědec pochopí, co lidstvu hrozí, přidá se k trojici a je rozhodnut 
svou práci zničit. Vniknou do laboratoří Cyberdyne Systems. Musejí se bránit policejní přesile. 
Komando smrtelně postřelí Dysona, ten však ještě dokáže odpálit nálož a zničit laboratoř. 
Trojice ujíždí před T-1000. Finále se odehraje ve slévárně. T-1000 v souboji téměř zlikviduje 
Terminátora, ale nakonec díky zraněné Sarah a neohroženému Johnovi skončí ve žhavém 
kovu. Terminátor se obětuje kvůli záchraně lidstva a též se nechá roztavit. Sarah se synem 
odjíždějí. Žena, která příběh komentovala, konstatuje: „Když se stroj naučil vážit si lidského 
života, snad to dokážeme i my.“ – Snímek překvapivě neztratil nic ze svých původních kvalit a 
rozhodně nepůsobí zastarale. Stereoskopie (na níž rok pracovalo 1400 lidí) mu navíc dodala 
na atraktivitě. – Další díly série: Terminátor (1984, The Terminator; r. James Cameron), 
znovuuvedený u nás krátce v digitální verzi v roce 2016, 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). 
 
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 
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, Cameron se věnoval 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. Film, 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 (2008-2009, 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 
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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, 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, Ztracený 
Ježíšův hrob; r. Simcha Jacobovichi), Sanctum (2010, Sanctum; r. Alister Grierson), dok. 
záznam Cirque du Soleil: Worlds Away (2012, Cirque du Soleil: Vzdálené světy; 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), Alita: Battle 
Angel (2018; r. Robert Rodriguez; + spol. sc.); (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. r. 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 Circle 
barevný, sci-fi, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 
110 min. 
 
Původní název: The Circle. Země původu: USA. Výrobce: Image Nation Abu Dhabi, Likely 
Story, Playtone, Route One Entertainment. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 27.4.2017. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Vize dokonalého světa může být nebezpečná. Náš svět začneme 
měnit od 27.4.2017 v kinech. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: USA: Kalifornie - Angeles National Forest, Pasadena, Castaic, 
Manhattan Beach, Topanga, Glendora, Los Angeles, Altadena, El Camino Village, Santa 
Clarita, Piru. 
 
AUTOŘI: Režie: James Ponsoldt. Předloha: Dave Eggers (román The Circle, 2013, česky Kruh, 
nakl. Plus, Praha 2015). Scénář: James Ponsoldt, Dave Eggers. Kamera: Matthew Libatique. 
Architekt: Gerald Sullivan. Návrhy kostýmů: Emma Potter /ž/. Masky: Jane Galli /ž/, Kathrine 
Gordon /ž/ (účesy). Střih: Lisa Lassek /ž/, Franklin Peterson. Zvuk: Lisa Pinero /ž/. Výkonná 
produkce: Stefanie Azpiazu /ž/, Peter Cron, Evan Hayes, Russell Levine, Federica Sainte-Rose 
/ž/, Ron Schmidt, Steve Shareshian, Marc Shmuger, Sally Willcox /ž/. Producent: Anthony 
Bregman, Gary Goetzman, James Ponsoldt. Koproducent: Sophia Dilley /ž/. Vizuální efekty: 
Matthew Bramante (supervize), Roger Nall (supervize), Base FX, Stargate Studios, Crafty 
Apes, Locktix, StewartVFX. Hudba: Danny Elfman. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Tiffany Anders /ž/ (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Wade Allen. 
 
Hrají: Tom Hanks (Eamon Bailey), Emma Watson /ž/ (Mae Hollandová), John Boyega (Tye La 
Feat), Karen Gillan /ž/ (Annie), Ellar Coltrane (Mercer), Patton Oswalt (Stenton), Glenne 
Headly /ž/ (Bonnie Hollandová), Bill Paxton (Vinnie Holland), Nate Corddry (Dan), Beck 
(Beck). 
 
České titulky: Tereza Berhartová (Filmprint Digital).  
 
Ve sci-fi thrilleru The Circle (česky Kruh) režiséra, scenáristy a producenta Jamese Ponsoldta 
se po hořké komedii Hologram pro krále (2016, A Hologram for the King; r. Tom Tykwer) 
podruhé sešli herec Tom Hanks a autor knižní předlohy Dave Eggers. – Mae Hollandová 
dostane konečně dobrou práci v oddělení péče o zákazníky v Circlu, největší internetové 
firmě na světě, sídlící v supermoderní kruhové budově. Je za to vděčná zdejší manažerce a 
přítelkyni Annii. Ctižádostivá dívka se rychle zaučuje, začíná chápat, že se od ní očekává i 
mimopracovní nasazení a že se tu samotářství nepěstuje. Dva ze zakladatelů firmy, Eamon 
Bailey a Stenton, představí na setkání zaměstnanců malou kameru SeeChange, která 
umožňuje videopřenosy z celého světa přes satelit. - Dívka pro samé aktivity, sdílení a 
zapojování se ve firmě nemá čas jezdit za rodiči; její otec Vinnie trpí roztroušenou sklerózou. 
Bývalý přítel Mercer komunikační technologie odmítá a vyrábí lustry z paroží. Mae rozešle 
jejich obrázek všem circlerům. Ti ho teď neprávem mají za vraha zvířat, a tak se mladík 
rozhodne zmizet. Senátorka Santosová kvůli politické transparentnosti vstoupí do projektu 
Tru You. Mae před auditoriem kolegů prohlásí, že bude stále nosit zapnutou upravenou 
kameru SeeChange; chce sdílet práci i osobní život s veřejností. - Třetí ze zakladatelů firmy, 
Afroameričan Tye La Feat, s nímž se Mae seznámila náhodou a jenž se drží stranou „firemní 
kultury“, s „politikou“ společnosti nesouhlasí. Odmítá i dívčin naivní návrh, aby všichni 
občané ve volebním věku měli účet u Circlu a povinnost volit. Kruh se pomalu uzavírá. Při 
prezentaci programu SoulSearch, umožňujícího hledání osob, je auditoriem jako pokusný 
králík vybrán Mercer, a ten na útěku před dotěrnými „nálezci“ havaruje a zemře... Mae pak s 
Tyeovou pomocí odhalí před circlery tajné účty Baileye a Stentona i nekalé praktiky, které 
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používali při prosazování svých firemních zájmů; přesto však podle ní patří soukromí do 
minulosti. - Sci-fi snímek, který vlastně tak úplně sci-fi není, ukazuje, kam mohou jedince a 
celou společnost zavést technologické vymoženosti, jak opojná i zrádná může být moc, 
kterou přinášejí. Konstatuje, že totalitní svět, který popsal George Orwell v románu 1984, 
může záhy nastat i bez fanatické ideologie, a že systém vševidoucího a vše sledujícího 
Velkého bratra, znamenající ztrátu individuálního soukromí, plíživě nastává... – Ve filmu měl 
svou poslední roli Bill Paxton (1955-2017). -kat- 
 
JAMES PONSOLDT (vl. jm. James Adam Ponsoldt, nar. 1978, Athens, Georgia) je synem 
profesora práva a od mládí tíhnul k umění; jeho matka psala povídky a dědeček William 
Teason byl výtvarníkem knižních přebalů a filmových plakátů. Absolvoval bakalářská 
studia umění na Yaleově univerzitě (2001) a magisterský titul získal na filmové fakultě 
Kolumbijské univerzity v New Yorku. Navštěvoval také scenáristický a producentský 
program na Kalifornské univerzitě (UCLA). Režíroval tři krátké snímky, než debutoval 
dramatem Těsně vedle, které mělo premiéru na FF Sundance. Jeho další dva filmy už byly 
uvedeny v dramatické soutěži této nejvýznamnější nezávislé přehlídky, a i když se 
nedočkaly ocenění, vzbudily zaslouženou pozornost a zajistily mu postavení mezi předními 
nezávislými tvůrci. Ponsoldt si také vyzkoušel práci pro televizi režií epizod seriálů 
Parenthood (Famílie – TV), Shameless (Bezostyšní) a Master of None (Žádný odborník; + 
spol. prod.). V září 2010 se oženil s teoložkou Megan Hollawayovou, s níž vychovává syna a 
dceru. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Coming Down the 
Mountain (2002, Sestup z hory; + spol. sc.), Rush Tickets (2003, Zlevněné lístky; + sc., prod.) 
a Junebug and Hurricane (2004, Chroust a hurikán; + sc.), příběh stárnoucího 
baseballového rozhodčího, který se spřátelí s hráčem školního týmu, aby ho mohl na 
maturitním srazu vydávat za syna, Off the Black (2006, Těsně vedle; + sc., herec) s Nickem 
Noltem, kr. dok. o „mořských pannách“ ve floridském zábavním parku Weeki Wachee, 
nazvaný We Saw Such Things (2008, Viděli jsme takové věci; spol. režie, spol. kam., spol. 
střih, spol. prod. Amy Seimetzová), působivé drama alkoholického páru Smashed (2012, Na 
mol; + spol. sc. – TV) s Mary Elizabeth Winsteadovou a Aaronem Paulem, romantický 
příběh dvou protikladných středoškoláků The Spectacular Now (2013, Kouzlo přítomného 
okamžiku – TV) s Milesem Tellerem a Shailene Woodleyovou, skutečný příběh setkání 
reportéra časopisu Rolling Stone Davida Lipskyho a spisovatelské hvězdy 90. let Davida 
Fostera Wallace, nazvaný The End of the Tour (2015, Konec šňůry – V) s Jessem 
Eisenbergem a Jasonem Segelem, neprodaný komediální pilot o skutečném superhrdinovi 
The Legend of Master Legend (TV-2017, Legenda o Masteru Legendovi), adaptace sci-fi 
románu Davea Eggerse Kruh, jehož titulní internetová společnost slouží k zotročení lidí, 
uvedená u nás pod originálním titulem The Circle (2017, The Circle; + spol. sc., spol. prod.) 
s Emmou Watsonovou a Tomem Hanksem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li 
uvedeno jinak) Porn’n Chicken (TV-2002, Porno a kuřata; r. Lawrence Trilling; + herec), 
Amira & Sam (2014; r. Sean Mullin); (herec) Box Elder (2008, Jako javoroví brouci; r. Todd 
Sklar). -mim- 
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The Rolling Stones Olé Olé Olé! 
barevný, hudební, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America. Země původu: 
Velká Británie. Výrobce: JA Digital, Eagle Rock Film (spolupráce), Rolling Stones (zadavatel). 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: anglicky, španělsky, portugalsky 
(titulky).  
 
Distribuce: Atlantis Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Paul Dugdale. Scénář: Paul Dugdale, Sam Bridger. Kamera: Jonas Mortensen. 
Střih: Christopher Bird, Tom Watson. Zvuk: Stephen Hodge, Andy Kenedy (design). Výkonná 
produkce: Julie Jakobek /ž/, Joyce Smyth /ž/, Terry Shand, Geoff Kempin, Jane Rose /ž/. 
Producent: Sam Bridger. Vizuální efekty: Thomas Faulkner. Použitá hudba: The Rolling 
Stones (různé skladby a písně). 
 
Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood.  
 
České titulky: Petr Putna.  
 
Hudební dokument anglického režiséra Paula Dugdalea The Rolling Stones Olé Olé Olé! 
mapuje turné legendární skupiny napříč Jižní Amerikou, které začalo 3. února 2016 
koncertem v Santiagu de Chile a které pro diváky v kinech osobně uvádí Mick Jagger s 
ostatními Stouny. - Kapela vystupuje na stadionech, setkává se s fanoušky, zjišťuje, že se sem 
jejich hudba dostala i v dobách diktatur, a potká se v Argentině s obdivovateli, kteří si říkají 
Rolingas. Film zdařile zprostředkovává atmosféru koncertů i jejich přípravu, nadšení i dojetí 
publika, zavádí diváka do zákulisí či hotelových pokojů. Před mikrofonem se objevují i 
organizátoři, právník, zvukař apod. Jiný tým zatím připravuje koncert v Havaně, který při své 
zdejší misi avizoval Barack Obama. Přes četné překážky se velkolepá show uskuteční 25. 
března před více než milionem diváků v Havanském sportovním komplexu. Energií nabitý 
film spolehlivě dokazuje, že i po padesáti letech společného vystupování a uměleckého 
soužití „práce“ zjevně spokojenou čtveřici baví, což potvrzuje v chytrém, úsměvném, 
lehkovážném komentáři Mick Jagger. – V České republice byl dokument uveden ve čtvrtek 
16. března ve stovce kin společně se záznamem koncertu Rolling Stones: Havana Moon 
(2016, r. Paul Dugdale) pod společným názvem THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ! –kat- 
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The Rolling Stones: Havana Moon 
barevný, hudební, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: The Rolling Stones Havana Moon. Země původu: Velká Británie. Výrobce: JA 
Digital. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.3.2017. Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – 
Distribuce: Atlantis Entertainment. Lokace: Kuba: Havana. 
 
AUTOŘI: Režie: Paul Dugdale. Scénář: Sam Bridger, Simon Fisher. Kamera: Brett Turnbull. 
Střih: Simon M. Bryant, Tom Watson. Zvuk: Bob Clearmountain. Výkonná produkce: Julie 
Jakobek /ž/, Joyce Smyth /ž/, Terry Shand, Geoff Kempin, Jane Rose /ž/. Producent: Simon 
Fisher. The Rolling Stones.  
 
Účinkují: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood.  
 
České titulky: Petr Putna.  
 
Snímek The Rolling Stone: Havana Moon je záznamem posledního koncertu na 
jihoamerickém turné legendární skupiny, který se uskutečnil 25. března 2016 v Havanském 
sportovním komplexu před 1,2 miliony diváků, kteří nemuseli platit. Tvůrci v úvodu přibližují 
peripetie i obavy, jež provázely přípravu velkolepé podívané, i zvláštní, nostalgické kouzlo 
kubánské metropole, kde slavná kapela vystoupila poprvé a kde se dosud žádná podobná 
hudební akce neuskutečnila. Záznam koncertu je velkolepou, výpravnou show nadupanou 
nejznámějšími a nestárnoucími hity skupiny, která si havanskou premiéru užívá se 
záviděníhodným nasazením před nadšeným i dojatým publikem, v němž je zastoupeno 
několik generací. – V České republice se projekce filmu uskutečnila ve čtvrtek 16. března ve 
stovce kin spolu s hudebním dokumentem The Rolling Stones Ólé Ólé Ólé (2016, r. Paul 
Dugdale) pod společným názvem THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!  -kat- 
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Thelma 
barevný, psychologický, erotický, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 
117 min. 
 
Původní název: Thelma. Země původu: Norsko, Švédsko, Dánsko, Francie. Výrobce: Motlys, 
Film I Väst (koprodukce), Le Pacte (koprodukce), Filmpool Nord (koprodukce), Snowglobe 
(koprodukce), B-Reel Films (koprodukce), Don’t Look Now (koprodukce), Copenhagen Film 
Fund (koprodukce), Norsk filminstitutt (podpora), Eurimages (podpora), Nordisk Film & TV 
Fond (podpora), Det Danske Filminstitut (podpora), Svenska Filminstitutet (podpora), 
Creative Europa - Media (podpora), Motlys (zadavatel), Memento Films (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 14.12.2017. Mluveno: norsky (titulky). – Co kdyby se vaše 
nejtemnější touhy začaly plnit? 
 
Distribuce: Aerofilms (do 18.9.2027). Lokace: Norsko: Oslo. 
 
AUTOŘI: Režie: Joachim Trier. Pomocná režie: Thomas Robsahm (II. režie). Scénář: Eskil 
Vogt, Joachim Trier. Kamera: Jakob Ihre. Architekt: Roger Rosenberg. Návrhy kostýmů: Ellen 
Daehli Ystehede /ž/. Masky: Morten Jacobsen (zvláštní maskérské efekty). Střih: Olivier 
Bugge Coutté. Zvuk: Gisle Tveito (design zvuku). Výkonná produkce: Sigve Endresen, Eskil 
Vogt, Joachim Trier. Producent: Thomas Robsahm. Koprodukce: Thomas Gammeltoft, 
Tomas Eskilsson, Stephan Apelgren, Fredrik Heinig, Eva Jakobsen /ž/, Mikkel Jersin, Anne-
Laure Labadie /ž/, Jean Labadie, Mattias Nohrborg, Thomas Pibarot, Katrin Pors /ž/. Vizuální 
efekty: Esben Syberg (supervize), Ghost VFX. Hudba: Ola Fløttum, Mattis Tålleras (dodatečná 
hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Stig Gunther. 
 
Titulky: Jarka Vrbová (Filmprint Digital). 
 
Hrají: Eili Harboe /ž/ (Thelma), Kaya Wilkins /ž/ (Anja), Henrik Rafaelsen (Trond), Ellen Dorrit 
Petersen /ž/ (Unni), Grethe Eltervåg /ž/ (malá Thelma), Anders Mossling (doktor Paulsson).  
 
Mysteriózní thriller Thelma je čtvrtým filmem dánského režiséra Joachima Triera (nar. 1974) 
a spoluscenáristy Eskila Vogta. – Oslo, současnost. Křehká Thelma začala studovat vysokou 
školu. Od vrstevníků se liší. Je abstinentka, panna, pochází z nábožensky založené venkovské 
rodiny a denně ji kontroluje matka. Po jakoby epileptickém záchvatu ve škole se sblíží se 
spolužačkou Anjou. Stanou se z nich milenky. Sexuální život v Thelmě probudí telekinetické 
schopnosti. Dívka navštíví neurologa. Ten kvůli diagnóze (má podezření na schizofrenii) 
vyvolá další záchvat, po němž Anja zmizí. Thelma s lékařem pátrá po rodinné anamnéze. 
Zjistí, že její údajně mrtvá babička žije v ústavu a že je zřejmě odpovědná za zmizení svého 
muže stejně jako ona za zmizení milenky. Rodiče jí její podezření potvrdí. Otec chce dceru s 
matčiným souhlasem zabít, podle něho představuje hrozbu. Dívce se podaří jeho úmysl 
zmařit, nechat ho zmizet a přivést Anju zpět… 
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Thor: Ragnarok 
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
IMAX 3-D, 4DX, Dolby Digital, Dolby Atmos, dlouhý – 131 min. 
 
Původní název: Thor: Ragnarok. Země původu: USA. Výrobce: Marvel Studios, Walt Disney 
Studios Motion Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 26.10.2017. Mluveno: 
česky (dabováno – 2-D, 3-D, IMAX), anglicky (titulky - 2-D, 3-D, IMAX 3-D, 4DX).  
 
Distribuce: Falcon (do 25.10.2019). Lokace: Austrálie: Queensland - Brisbane, Mount 
Tamborine. USA: Georgie - Atlanta. 
 
AUTOŘI: Režie: Taika Waititi. Pomocná režie: Ben Cooke (II. režie). Předloha: Stan Lee, Larry 
Lieber, Jack Kirby (komiks Thor). Scénář: Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher L. Yost. 
Kamera: Javier Aguirresarobe. Druhá kamera: David Burr. Architekt: Dan Hennah, Ra 
Vincent. Návrhy kostýmů: Mayes C. Rubeo /ž/. Masky: Vincenzo Mastrantonio, Luca 
Vannella (účesy). Střih: Joel Negron, Zene Baker. Zvuk: Aron Siegel, Dane Cody, David Farmer 
(design), Nia Hansen /ž/ (design), Shannon Mills (design). Výkonná produkce: Louis 
D’Esposito, Victoria Alonso /ž/, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel, Stan Lee. 
Producent: Kevin Feige. Vizuální efekty: Jake Morrison (supervize), Industrial Light & Magic, 
Framestore, Double Negative, Digital Domain, Luma Pictures, Method Studios, Rising Sun 
Pictures, Image Engine, Trixter, Craft Apes. Zvláštní efekty: Brian Cox (supervize), R. Bruce 
Steinheimer (supervize). Hudba: Mark Mothersbaugh, Wataru Hokoyama (dodatečná 
hudba), Tim Jones (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Dave Jordan (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Ben Cooke, Kyle 
Gardiner, Jon Valera (souboje). 
 
Hrají: Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Cate Blanchett /ž/ (Hela), Idris Elba 
(Heimdall), Jeff Goldblum (Velmistr), Tessa Thompson /ž/ (valkýra), Mark Ruffalo (Bruce 
Banner/Hulk), Karl Urban (Skurge), Anthony Hopkins (Odin), Benedict Cumberbatch (dr. 
Strange), Taika Waititi (Korg), Rachel House /ž/ (Topaz), Tadanobu Asano (Hogun), Ray 
Stevenson (Volstagg), Zachary Levi (Fandral), Luke Hemsworth (herec Thor), Sam Neill (herec 
Odin), Clancy Brown (Surtur – hlas), (neuvedeni) Matt Damon, Stan Lee.  
 
Dabing: Jan Maxián (Thor), Lumír Olšovský (Loki), Martina Preissová (Hela), David Suchařípa 
(Heimdall), Ivan Trojan (Velmistr), Vendula Příhodová (valkýra).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Vladimír Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual).  
 
Po snímcích Thor (2011; r. Kenneth Branagh) a Thor: Temný svět (2013, Thor: The Dark 
World; r. Alan Taylor) se svalnatý majitel mocného kladiva Mjolniru vrací ve filmu 
novozélandského režiséra Taiky Waititiho (nar. 1975) Thor: Ragnarok. – Thor zneškodní 
Surtura, který plánoval Ragnarok (zkázu Ásgardu), a jeho hlavu s rohy uloží doma k válečným 
trofejím. Zjistí, že zde vládne jeho nevlastní bratr Loki. Strážce mostu Bifrost, spojujícího 
Ásgard s ostatními světy, Heimdall, zmizel do lesů. Zastupuje ho ješitný Skurge. Thor a Loki 
najdou svého otce Odina, jehož Loki původně „uklidil“ do domova důchodců v Atlantě, v jeho 
dobrovolném exilu v Norsku. Bůh, jehož čas končí, je varuje: Ragnarok již začal a čeká je střet 
s jeho prvorozenou dcerou, bohyní smrti Helou. Sestra, o níž bratři nevěděli, se po Odinově 
skonu objeví. Zničí Thorovi kladivo a „odstřelí“ sourozence daleko na planetu Sakaar. Loki se 
zde vlísá do přízně psychopatického Velmistra, zatímco ostříhaný Thor se v aréně úspěšně 
střetne s dosud neporazitelným Hulkem; ten však kamaráda z Avengers nepozná. Na Sakaaru 
je i valkýra. Jako jediná kdysi na Ásgardu přežila bitvu s Helou. Tady dělá šroťáka a v pití 
hledá zapomnění. Ásgarďané prchají do lesů před Helinou hrůzovládou. Útočiště jim 
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poskytuje ve staré pevnosti Heimdall, který má u sebe meč k otevření Bifrostu. Hela oživila 
vojsko mrtvých a zbraň potřebuje k dobytí světů. Thor, valkýra a Hulk (už v lidské podobě) 
míří ukradeným plavidlem na Ásgard porazit Helu. Loki a sakaarští vzbouřenci je následují v 
obří raketě. Při střetu s Helou přijde Thor o oko. Loki přiletí právě včas, aby mohl evakuovat 
obyvatele Ásgardu. Helu a Ásgard zničí Surtur, jehož oživil Loki. Ásgarďané míří k Zemi... – Po 
závěrečných titulcích následuje avízo na Thorův návrat ve filmu Avengers: Infinity War (2018; 
r. Anthony Russo, Joe Russo). –kat- 
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To 
barevný, horor, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital, Dolby 
Atmos, SDDS, Datasat), dlouhý – 135 min. 
 
Původní název: It. Země původu: USA. Výrobce: Vertigo Entertainment, Lin Pictures, 
Katzsmith, Ratpac-Dune Entertainment (spolupráce), New Line Cinema (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 7.9.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Budeš se taky vznášet. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: USA: Maine - Bangor. Kanada: Ontario - Oshawa, 
Toronto, Port Hope, Pickering, Hamilton, Elora, West Montrose. 
 
AUTOŘI: Režie: Andy Muschietti. Pomocná režie: William Waring (II. režie). Předloha: 
Stephen King (román It, 1986, česky naposledy To, nakl. Beta, Praha 2016). Scénář: Chase 
Palmer, Cary Fukunaga, Gary Dauberman. Kamera: Chung-Hoon Chung, Marty Ewing 
(dodatečné záběry). Druhá kamera: Ian Anderson. Architekt: Claude Paré. Návrhy kostýmů: 
Janie Bryant /ž/. Masky: Sarah Craig /ž/, Stephanie Ingram /ž/ (účesy), Shane Zander 
(prostetika), Sean Sansom (prostetika), Tom Woodruff Jr. (prostetika), Alec Gillis (prostetika), 
Daniel Carrasco (návrhy bytostí). Střih: Jason Ballantine. Zvuk: Glen Gauthier, Paul Hackner 
(design zvuku). Výkonná produkce: Dave Neustadter, Walter Hamada, Richard Brener, Toby 
Emmerich, Marty P. Ewing, Doug Davison, Jon Silk, Niija Kuykendall /ž/. Producent: Roy Lee, 
Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg, Barbara Muschietti /ž/. Vizuální efekty: 
Nicholas Brooks (supervize), Rodeo FX, Cúbica, Atomic Arts. Zvláštní efekty: Warren Appleby 
(supervize). Hudba: Benjamin Wallfisch. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Dana Sano /ž/ (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jamie Jones. 
 
Hrají: Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom), Sophia Lillis /ž/ 
(Beverly Marshová), Finn Wolfhard (Richie Tozier), Chosen Jacobs (Mike Hanlon), Jack Dylan 
Grazer (Eddie Kaspbrak), Wyatt Oleff (Stanley Uris), Bill Skarsgård (Pennywise), Nicholas 
Hamilton (Henry Bowers), Jake Sim (Belch Huggins), Logan Thompson (Victor Criss), Owen 
Teague (Patrick Hockstetter), Jackson Robert Scott (Georgie Denbrough), Stephen Bogaert 
(pan Marsh), Stuart Hughes (policista Bowers), Mollie Jane Atkinson /ž/ (Sonia), Steven 
Williams (Leroy Hanlon), Megan Carpentier /ž/ (Gretta). 
 
České titulky: Petr Fantys.  
 
Horor Stephena Kinga To o střetu party dětí se zlem v podobě klauna Pennywise ve 
smyšleném maloměstě Derry a o jejich dalším neblahém setkání po sedmadvaceti letech má 
přes tisíc stránek a odehrává se v obdobích 1957-58 a 1984-85. Stejnojmenná hollywoodská 
adaptace argentinského režiséra Andyho Muschiettiho (nar. 1973), z jehož tvorby jsme viděli 
horor Mama (2013, Mama), začíná až v prosinci 1988. - Dvanáctiletý Bill přijde o brášku 
Georgieho, jehož se zmocní klaun, proměněný v monstrum, a zatáhne jej do kanálu. Tělo se 
nenajde. Chlapce trápí pocit viny. V Derry mizejí další děti. Bill s kamarády Eddiem, Richiem a 
Stanleym, k nimž se později přidá tlustý Ben, osamělá Beverly a černošský kluk Mike, si říkají 
Nuly a trpí o prázdninách šikanou starších kluků, vedených Henrym Bowersem. Podle Bena v 
Derry vždy po sedmadvaceti letech lidé umírají nebo se ztrácejí šestkrát více než jinde. Každý 
z party má kostlivce ve skříni, každému se Pennywise zjeví a volí různé podoby (malomocný, 
klaun, krev, znetvořená žena, v Billyho případě Georgie…). Nuly se s ním rozhodnou bojovat. 
Dají zlovolné entitě jméno To. První střet ve vybydleném domě nad nejstarší studnou ve 
městě, kde se Pennywise skrývá, Eddie málem zaplatí životem. To unese Beverly. Výprava na 
její záchranu zavede kluky kanalizačními chodbami do starého vodojemu, kde se vznášejí 
mrtvé děti a bezvědomá Beverly. Osvobodí ji, s její pomocí zraní To a zaženou je na ústup; 
pochopili, že se živí strachem obětí. A oni se přestali bát. Slíbí si, že kdyby se zlovolný klaun 
objevil znovu, přijedou ho opět zničit. – Stephen King ve svých knihách mistrně a rafinovaně 
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navozuje strašidelnou atmosféru a graduje napětí; to však na plátně působí příliš 
prvoplánově. Zajímavé jsou dobře odpozorované vztahy mezi dětmi. Film formálně splňuje 
atributy žánru, ale přitom až tak neděsí. Román byl poprvé adaptován v roce 1990 jako 
dvoudílná TV minisérie (r. Tommy Lee Wallace). – Předobrazem hrůzné entity byl americký 
sériový vrah John Wayne Gacy (1942-1994), přezdívaný Klaun zabiják, který si přivydělával 
jako klaun v nemocnicích a na večírcích.  –kat-   
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Tom of Finland 
barevný, psychologický, životopisný, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, MP4, Dolby Digital, 
dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Tom of Finland. Země původu: Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo. Výrobce: 
Helsinki Filmi, Anagram Väst (koprodukce), Fridthjof Film (koprodukce), Neutrinos 
Productions (koprodukce), Film i Väst (koprodukce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 
9.11.2017. Mluveno: finsky, německy, anglicky (titulky). 
 
Distribuce: AČFK (do 3.4.2027). Lokace: Švédsko: Göteborg. Španělsko: Madrid. SRN: Berlín. 
USA: Kalifornie. 
 
AUTOŘI: Režie: Dome Karukoski. Námět: Aleksi Bardi, Dome Karukoski. Scénář: Aleksi Bardi. 
Kamera: Lasse Frank. Architekt: Christian Olander. Návrhy kostýmů: Anna Vilppunen /ž/. 
Masky: Johanna Eliason /ž/, Lars Carlsson. Střih: Harri Ylönen. Zvuk: Niklas Skarp, Christian 
Holm. Výkonná produkce: Mike Downey, Ronnie Fridthjof, Dome Karukoski, Sam Taylor. 
Producent: Aleksi Bardy, Miia Haavisto /ž/, Annika Sucksdorff /ž/. Koproducent: Malin 
Söderlund /ž/, Gunnar Carlsson, Miriam Nørgaard /ž/, Caroline Eybye /ž/, Ingvar Thórdarson, 
Sophie Mahlo /ž/, Simon Perry. Vizuální efekty: Virgil Kastrup (supervize). Zvláštní efekty: 
Konsta Mannerheimo (supervize), David Peter (supervize), Adolf Wojtinek (supervize). 
Hudba: Hildur Gudnadottir /ž/, Lasse Enersen, Fortunator Music GmBh. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Reijo Kontio.  
 
Hrají: Pekka Strang (Touko Laaksonen), Lauri Tilkanen (Veli), Jessica Grabowsky /ž/ (Kaija 
Laaksonen), Taisto Oksanen (Alijoki), Seumas Sargent (Doug), Jakob Oftebro (Jack), Niklas 
Hogner (Kake).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: FF v Göteborgu 2017: Cena FIPRESCI. 
 
Pornografické kresby finského malíře Touka Laaksonena (1920-1991), zobrazující především 
hypermaskulinní figury mužů v policejních či vojenských uniformách a v motorkářských 
oblecích, zásadně ovlivnily gay ikonografii. Zatímco v poválečných Helsinkách musel 
Laaksonen žít a pracovat ve skrytu, v liberálnější Kalifornii se z něj v 70. letech stala ikonická 
postava gay komunity. Svých kreseb později využil v boji proti AIDS. Film Domeho 
Karukoskiho Tom of Finland, nazvaný podle výtvarníkova uměleckého jména, mapuje 
podstatnou část Laaksonenova života. – Vyznamenaný důstojník finské armády Touko 
Laaksonen žije po válce v Helsinkách se sestrou Kaijou a pracuje jako kreslíř v reklamní 
agentuře. Na veřejnosti je za svou homosexualitu napadán a vyslýchán policií. V soukromí 
může dát vlastním fantaziím průchod prostřednictvím erotických kreseb. Jeho milencem se 
stane nový podnájemník, tanečník Veli. Ten jej přiměje, aby svou tvorbu zaslal do zahraničí, 
kde homosexualita není ilegální. Touko, nyní vystupující pod pseudonymem Tom, najde 
velkého fanouška v Dougovi z Kalifornie. S jeho pomocí začíná své kresby publikovat ve vyšší 
kvalitě a větším nákladu. - Veli zemře na rakovinu hrtanu, mnozí z Tomových nových přátel 
mají AIDS, což jej vyprovokuje využít svého talentu a rostoucího věhlasu k oslavě života gayů 
a k sexuální osvětě prostřednictvím výpravné publikace stylizovaných homoerotických 
kreseb. – Důstojný filmový pomník umělci, který významně přispěl k svobodnému 
vyjadřování sexuální identity, je vyprávěn konvenčními prostředky a s mnohem větší 
opatrností, než jakou se ve své době vyznačovaly Laaksonenovy kresby. Přednostmi filmu 
jsou přesvědčivá výprava a emocionálně vrstevnatý výkon Pekky Stranga v hlavní roli. –mrš- 
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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), 
oceněné norskou výroční cenou Amanda za nejlepší debut a nominovaném na výroční 
finskou cenu Jussi za nejlepší film. Následovalo několik dalších úspěšných a 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.), životopisné drama o homosexuálním výtvarníkovi Touko Laaksonenovi, který 
pracoval pod jménem Tom of Finland (2017, Tom of Finland; + spol. nám., spol. prod.); 
(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; r. Ville Jankeri), Miami (2017; 
r. Zaida Bergrothová), Napapiirin sankarit 3 (2017, Laponská odysea 3; r. Tiina Lymiová). -tbk- 
  



371 
 

Tovaryšstvo Ježíšovo 
barevný, historický, drama, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Družba Isusova. Země původu: Chorvatsko. Výrobce: Maydi Film, HRT 
(koprodukce), město Záhřeb (podpora), Ministarstvo kulture Republiky Hrvatske (podpora). 
Rok copyrightu: 2004. Premiéra: 16.9.2017. Mluveno: chorvatsky (titulky). – V polovině 17. 
století se jezuité snaží upevnit svůj vliv ve střední Evropě. Chorvatské drama na motivy 
románu Jiřího Šotoly. 
 
Distribuce: Balkanfilm. Lokace: Chorvatsko: zámek Ribnik, zámek Valpovo, zámek Varaždin, 
přírodní park Lonjsko polje, Belec – kostel Panny Marie Sněžné. 
 
AUTOŘI: Režie: Silvije Petranović. Předloha: Jiří Šotola (román Tovaryšstvo Ježíšovo, 1969). 
Scénář: Silvije Petranović. Kamera: Mišo Orepič. Architekt: Ivo Hušnjak. Návrhy kostýmů: 
Ante Tonči Vladislavić. Masky: Snježana Tomljenović /ž/, Svetlana Gutić /ž/ (účesy). Střih: 
Andrija Zafranović, Vanja Siruček. Zvuk: Mladen Pervan. Výkonná produkce: Maydi Mervar 
Petranović /ž/. Producent: Maydi Mervar-Petranović /ž/, Silvije Petranović. Hudba: Djivan 
Gasparyan.  
 
Hrají: Milan Pleština (otec Had), Leona Paraminski /ž/ (hraběnka Maria Maximiliana), Ivica 
Vidović (otec Ivan), Maša Petranović /ž/ (Mariina dcerka), Mustafa Nadarević (kastelán), 
Matija Prskalo /ž/ (kastelánka), Galliano Pahor (provinciál), Darko Milas (rektor), Livio 
Badurina (arcibiskup hrabě Valdštejn), Bojan Navojec (bednář), Dejan Aćimović (opat). 
 
České titulky: Fjola Dacić, Jiří Fiala, Petr Mašata. 
 
Cena: Filmový festival v Pule 2004: Zlatá aréna za výpravu (Ivo Hušnjak). 
 
Chorvatský režisér Silvije Petranović natočil v roce 2004 stejnojmenný přepis románu Jiřího 
Šotoly (1924-1989) Tovaryšstvo Ježíšovo, který byl v době svého vydání v roce 1969 velkým 
literárním hitem a který byl tehdy považován za odvážnou alegorii mechanismů komunistické 
moci. Filmař se v roce 1985 setkal v Praze s autorem, od nějž získal svolení k adaptaci, ta se 
však uskutečnila až téměř o dvacet let později. - Polovina 17. století. Řád Tovaryšstva 
Ježíšova (jezuité) rozšiřuje svůj vliv ve Střední Evropě. – Na panství mladé hraběnky Marie 
Maximiliany přichází nový zpovědník, jezuita páter Had. Záhy po něm dorazí kněz Ivan. 
Hraběnka, jež je dvojnásobnou vdovou a žije na téměř opuštěném zámku s dcerkou, s 
kastelánem, jeho manželkou a několika sloužícími či čeledíny se zpovědníkovi svěří se svou 
osamělostí. Hadův představený, rektor, je nespokojen s páterovou činností. Jasně mu sdělí, 
že jeho úkolem je postarat se o to, aby se hraběnka znovu nevdala, aby postavila mariánskou 
kapli a aby odkázala řádu své jmění. Totéž po něm později chce i provinciál, který zároveň 
zamítne rektorovu žádost o vyloučení Hada z řádu. - Oba osamělí lidé se na zámku postupně 
sbližují. Otec Ivan tvrdí, že má vidiny, v nichž se mu zjevuje Panna Maria ze zázračného 
obrazu v zámecké kapli. Po zbudování mariánské kaple na kopci je obraz slavnostně 
přenesen. Provinciál při obřadu přiměje Ivana, aby měl „vidění“ a prohlásí je za zázrak. V té 
době onemocní hraběnčina dcerka šarlachem. Otec Had přiměje Marii Maximilianu, aby 
složila slib vdovské čistoty; ona tak odmítne nabídku na sňatek s význačným mužem, kterého 
jí dohazuje opat. Dítě se uzdraví. Na zámek nečekaně přijede nový arcibiskup, hrabě 
Valdštejn. Švihácký muž se netají snahou hraběnku svést. Ta se proti Hadově vůli nebrání. 
Místo ní se však arcibiskup pomiluje jen s kastelánkou a roztrpčeně odjede. Hraběnka řekne 
zpovědníkovi, že slib neporušila. – Maria Maximiliana odevzdala Tovaryšstvu Ježíšovu 
všechen svůj majetek, včetně poddaných a práv, zděděných po předcích. – Snímek je 
natočený v komorní rovině se zjevně omezeným rozpočtem a místy připomíná TV film. 
Neschází mu však zajímavá dobová atmosféra s důrazem na nenápadnou vizuální stránku a 
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zajímavý hudební doprovod. Zároveň je poněkud potlačen stěžejní „politický“ podtext, jímž 
byla v té době rekatolizace, ve které jezuité sehráli výraznou roli. Petranović sám 
konstatoval, že usiloval o příběh o lásce a poutech a o totalitárních mechanismech. Česká 
premiéra se odbyla za přítomnosti chorvatského filmaře na hradě Košumberk, kde se Šotolův 
román (založený zčásti na faktech) odehrával. -tbk- 
 
SILVIJE PETRANOVIĆ (nar. 1.7.1959, Nova Gradiška, Chorvatsko) je synem chorvatského 
surrealistického malíře Tomislava Petranoviće-Rvata (nar. 1934). Vystudoval filmovou a 
televizní režii na Akademii dramatických umění v Záhřebu. Jeho filmová tvorba je spojena s 
českou literaturou; ostatně jeho předkové pocházeli z českopolského pohraničí. Už na 
škole realizoval jako televizní cvičení Havlovu aktovku Protest. Později natočil úspěšný TV 
film podle Kunderovy povídky ze Směšných lásek Nikdo se nebude smát a v roce 2004 
debutoval v celovečerní tvorbě stejnojmenným přepisem románu Jiřího Šotoly Tovaryšstvo 
Ježíšovo, pro nějž získal od Šotoly souhlas při pražském setkání již v roce 1985. Petranović 
je též významný dokumentarista: natočil několik titulů z balkánské války, ale i dokumenty, 
týkající se umění. Věnuje se též videoartu a experimentálním videofilmům. Kromě toho 
sám maluje pod pseudonymem Bartch; vystavoval nejen v Chorvatsku, ale i v Paříži. Byl 
zakladatelem nezavislé kabelové televize Dugave Plus (1988) a jako producent působí s 
manželkou, producentkou Maydi Mervar Petranovićovou ve vlastní firmě Maydi Film & 
Video. V září 2017 uvedl svůj snímek Tovaryšstvo Ježíšovo v distribuční premiéře na hradu 
Košumberk, kde se odehrával děj Šotolova románu. – Filmografie: (pouze hrané filmy; 
režie a scénář, není-li uvedeno jinak) studentské TV drama podle jednoaktovky Václava 
Havla Protest (1984), přepis Kunderovy povídky ze sbírky Směšné lásky Nitko se neće 
smijati (TV-1985, Nikdo se nebude smát), Serafin, svjetionicarev sin (2002, Serafin, syn 
strážce majáku; r. Vicko Ruić; spol. prod.), drama jezuity z poloviny 17. století, který se 
proti svému přesvědčení musí vyrovnávat s mocenskými požadavky svých nadřízených, 
Tovaryšstvo Ježíšovo (2004, Družba Isusova; + spol. prod.), divácky velmi úspěšná adaptace 
známé knihy pro děti Ivany Brlić-Mazuranićové Šegrt Hlapić (2013, Účeň Hlapić; + spol. 
prod.). -tbk- 
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Transformers: Poslední rytíř 
barevný, akční sci-fi, přístupný, 1:2,35 (1:1,90 – některé scény IMAX 3-D, 1:2,00 – některé 
scény IMAX 3-D), 2–D, 3-D, IMAX 3-D, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 149 min. 
 
Původní název: Transformers: The Last Knight. Země původu: USA. Výrobce: Di Bonaventura 
Pictures, Hasbro Studios, Ian Bryce Productions, Tom DeSanto/Don Murphy Production, 
Huahua Media, Weying Galaxy, The H Collective, Paramount Pictures (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 22.6.2017. Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D), anglicky 
(titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D). – Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít. Natáčeno 3D IMAX 
kamerami.  
 
Distribuce: CinemArt (do 22.6.2020). Lokace: Velká Británie: Anglie – Northumberland, 
North Yorkshire, Oxfordshire, Hampshire, Surrey, Wiltshire; Severní Irsko – Ballymoney; 
Skotsko – Isle of Skye. USA: Arizona – Peoria, Glendale; Kalifornie – Los Angeles, San Diego. 
Norsko: Trollunga. Island. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Bay. Pomocná režie: Mike Gunther (II. režie), Spiro Razatos (II. 
režie). Námět: figurky společnosti Hasbro; Akiva Goldsman, Art Marcum, Matt Holloway, Ken 
Nolan. Scénář: Art Marcum, Matt Holloway, Ken Nolan. Kamera: Jonathan Sela, Brooks P. 
Guyer (dodatečné záběry). Druhá kamera: Peter Lyons Collister. Architekt: Jeffrey Beecroft. 
Návrhy kostýmů: Lisa Nora Lovaas /ž/. Masky: Helmut Berger, Diane Heller /ž/, Johnny 
Villanueva (účesy). Střih: Mark Sanger, John Refoua, Debra Neil-Fisher /ž/, Roger Barton, 
Adam Gerstel, Calvin Wimmer. Zvuk: Peter J. Devlin, Erik Aadahl (design zvuku), Jason W. 
Jennings (design zvuku). Výkonná produkce: Steven Spielberg, Michael Bay, Brian Goldner, 
Mark Vahradian. Producent: Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Ian Bryce. 
Koproducent: Matthew Cohan, K.C. Hodenfield, Michael Kase. Vizuální efekty: Scott Farrar 
(supervize), Industrial Light & Magic, MPC, Base FX, Atomic Fiction, Gener8. Zvláštní efekty: 
John Frazier (supervize). Hudba: Steve Jablonsky, Gary Dworetsky (dodatečná hudba), David 
Fleming (dodatečná hudba), Luke Richards (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Koordinátor kaskadérů: Mike Gunther (supervize), Nick McKinless, Rob Inch (úvodní 
bojová sekvence). 
 
Hrají: Mark Wahlberg (Cade Yeager), Anthony Hopkins (sir Edmund Burton), Josh Duhamel 
(William Lennox), Laura Haddock /ž/ (Vivian Wembleyová), Jerrod Carmichael (Jimmy), 
Isabela Moner /ž/ (Izabella), Santiago Cabrera (Santos), Stanley Tucci (Merlin), John Turturro 
(agent Simmons), Liam Garrigan (král Artuš), Glenn Morshower (generál Morshower), Tony 
Hale (inženýr JPL), Gemma Chan /ž/ (Quintessa), Sara Stewart /ž/ (Vivianina matka), Maggie 
Stead /ž/ (Vivianina babička). Hlasy: Peter Cullen (Optimus Prime), John Goodman (Hound), 
Frank Welker (Megatron), Jim Carter (Cogman), Ken Watanabe (Drift), Omar Sy (Hot Rod), 
Erik Aadahl (Bumblebee), Steve Buscemi (Daytrader), John DiMaggio (Crosshairs).  
 
Dabing: Marek Holý (Cade Yeager), Ladislav Županič (sir Edmund Burton), Pavel Vondra 
(William Lennox), Petra Tišnovská (Vivian Wembleyová), Jiří Krejčí (Jimmy), Viktorie 
Taberyová (Izabella), Michal Holán (Santos), Roman Hájek (Merlin), Jakub Saic (agent 
Simmons), Bohuslav Kalva (generál Morshower), Pavel Tesař (inženýr JPL), Kateřina Peřinová 
(Quintessa), Alena Procházková (Vivianina matka), Hana Talpová (Vivianina babička); Zdeněk 
Maryška (Optimus Prime), Ota Jirák (Hound), Zdeněk Mahdal (Megatron), Zbyšek Horák 
(Cogman), Miloš Vávra (Drift), Libor Terš (Hot Rod), Bohdan Tůma (Bumblebee), Igor Bareš 
(Crosshairs).  
 
České titulky: Jakub Racek. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: Ladislav 
K.J. Novák. Režie české verze: Ladislav K.J. Novák (LS Productions dabing). 
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Po prvních třech velmi úspěšných filmech, inspirovaných populárními hračkami z 80. let, 
Transformers (2007, Transformers), Transformers: Pomsta poražených (2009, Transformers: 
Revenge of the Fallen) a Transformers 3 (2011, Transformers: Dark of the Moon), se jejich 
tvůrce Michael Bay v roce 2014 rozhodl sérii oživit novými postavami i roboty a rozšířením 
mytologie Transformers. Základem filmu Transformers: Zánik (2014, Transformers: Age of 
Extinction) byl nicméně nadále konflikt mezi dvěmi frakcemi robotů, hodnými Autoboty a 
zlými Decepticony. Pátý díl Transformers: Poslední rytíř na toto pokračování přímo navazuje 
a zároveň vrací do hry dva hrdiny z dřívějších snímků, vojáka Willa Lennoxe a bývalého 
vládního agenta Simmonse. – V pátém století našeho letopočtu svěřili Transformeři 
kouzelníku Merlinovi mocnou hůl, s jejíž pomocí rytíři krále Artuše porazili v těžké bitvě Sasy. 
O 1600 let později. K Zemi se blíží pozůstatky planety Cybertron, kterou chce bohyně 
Quintessa obnovit s pomocí Merlinovy hole. Měl by ji pro ni získat někdejší vůdce Autobotů 
Optimus Prime, jehož Quintessa s pomocí magie přesvědčí, že je nutné hůl získat a obnovit 
Cybertron za cenu zničení Země. Zkáze může zabránit pouze texaský automechanik Cade 
Yeager, na jehož vrakovišti přežívá několik Autobotů, kteří jsou pronásledováni vládní 
organizací TRF (Transformers Reaction Force). Muž se proti své vůli ujme osiřelé čtrnáctileté 
Izabelly, kterou našel v troskách Chicaga. Tam také dostal zvláštní prastarý talisman. Vláda 
před blížícím se koncem světa uzavře kvůli vypátrání hole dohodu s vůdcem Decepticonů 
Megatronem a propustí na svobodu několik jeho robotických kumpánů. Spolupracuje s nimi 
TRF, v níž je nasazen také plukovník Lennox. Yeager je Decepticony vyštván ze svého úkrytu a 
na základě pozvání se odebere do Anglie za posledním žijícím členem rytířského řádu 
Witwiků, sirem Edmundem Burtonem, obeznámeným s pozemskou historií Transformerů. 
Aristokrat dá zároveň unést historičku Vivian Wembleyovou, která jako poslední žijící 
potomek Merlina může ovládat hůl. Když ovšem Vivian s pomocí Cadea v hlubinách moře hůl 
vypátrá, zaútočí na hrdiny Optimus, a je vzápětí zpacifikován robotickými rytíři, kteří od 
Artušových dob hůl strážili. Jen díky zásahu Cadea, jehož talisman se proměnil v meč, není 
Optimus zlikvidován. Hole se zmocní Megatron a předá ji Quintesse. Během závěrečné bitvy 
u Stonehenge (k němuž se příblížil pustošící Cybertron), ve které se na stranu Cadea přidá 
také Optimus, Lennox a komando TRF, je Quintessa zdánlivě zabita a Země zachráněna. V 
mezititulkové scéně ovšem vidíme Quintessu putující v lidské podobě pouští. – Motivicky 
přebujelé akční sci-fi, v němž dojde na krále Artuše, trojhlavého robotického draka i nacisty, 
vynahrazuje absenci soudnosti a logiky velkolepými akčními scénami, plně využívajícími 
zejména možnosti stereoskopického formátu (téměř celý film byl natáčen IMAX kamerami).
 –mrš- 
 
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 
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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 (2014-2017, 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) s 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), opět s Martinem 
Lawrencem a Willem Smithem, 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.), sequel Transformers: Poslední rytíř (2017, 
Transformers: The Last Knight; + 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, Ouija; r. Stiles White), Project Almanac (2014; r. Dean Israelite), 
Želvy Ninja 2 (2016, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows; r. Dave Green), 
Očista: Volební rok (2016, The Purge: Election Year; r. James DeMonaco), Ouija: Origin of 
Evil (2016, Ouija: Zrození zla; r. Mike Flanagan - V); (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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Trpká úroda 
barevný, psychologický, milostný příběh, historický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, 
Dolby Surround 7.1, délka – 104 min. 
 
Původní název: Bitter Harvest. Země původu: Kanada. Výrobce: Andamar Entertainment. 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 15.6.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Blue Sky Film Distribution. Lokace: Ukrajina. Velká Británie. 
 
AUTOŘI: Režie: George Mendeluk. Pomocná režie: Lauro Chartrand (II. režie). Námět: 
Richard Bachynsky-Hoover. Scénář: Richard Bachynsky-Hoover, George Mendeluk. Kamera: 
Doug Milsome. Architekt: Volodomyr Radlinskij, Martin Hitchcock, Ganna Tavlinska /ž/. 
Návrhy kostýmů: Gala Otenko /ž/, Taťjana Fedotova /ž/. Masky: Rupert Simon (návrhy 
masek a účesů). Střih: Stuart Baird, Lenka Svab /ž/. Zvuk: Ivan Zabalujev. Výkonná produkce: 
Peter D. Graves, Dennis Davidson, William J. Immerman. Producent: George Mendeluk, Ian 
Ihnatowycz, Stuart Baird, Chad Barager, Jaye Gazeley. Koproducent: Tamer Hasan, Camilla 
Storey /ž/. Vizuální efekty: Travis Baumann (design), Richard Briscoe (supervize), Glenn 
Richard Côté (supervize), Phillip Feiner (supervize), Jonathan MacPherson (supervize), 
Mammal Studios, Pixel Playground, Lola VFX, Efficacy4D. Zvláštní efekty: Olga Markova /ž/ 
(koordinátor). Hudba: Benjamin Wallfisch. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Claire Freeman /ž/ (hudební supervize).  Koordinátor kaskadérů: Vincent 
Keane, Ilja Jurčišin.  
 
Hrají: Max Irons (Jurij Kačanjuk), Samantha Barks /ž/ (Natálka), Barry Pepper (Jaroslav 
Kačanjuk), Tamer Hassan (Sergej Kolcov), Terence Stamp (Ivan Kačanjuk), Aneurin Barnard 
(Mykola), Alex Pecherytsia (Vlodio), Ostap Stupka (Ihor Bojko), Richard Brake (Medvěd), Tom 
Austen (Taras), William Beck (Stefan), Lucy Brown /ž/ (Olena), Jack Hollington (Lubko), Gary 
Oliver (Josif Stalin), Edward Akrout (profesor Temčuk), Paul Hickey (Lazar Kaganovič).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Kanadský televizní režisér s německo-ukrajinskými kořeny George Mendeluk natočil politické 
téma ukrajinského Holodomoru (hladomoru) v letech 1932-33 jako melodrama, nepochybně 
inspirované žánrovou klasikou, velkofilmem Doctor Zhivago (1965, Doktor Živago; r. David 
Lean - V). Ve velmi konzervativně a „etnograficky“ pojatém filmu Trpká úroda se soustředil 
na milostný příběh protagonisty Jurije Kačanjuka, který je zároveň vypravěčem. Ve třech 
aktech sledujeme jeho idylické dětství na vesnici a potom jeho metamorfózu v umělce a 
posléze v bojovníka. Souběžně do děje vstupují (toporné) krátké sekvence, v nichž Stalin se 
svými věrnými nelítostně rozhoduje o osudu Ukrajiny. – Jurij, pocházející ze starého rodu, se 
již v dětství zamiluje do dívky Natálky. Bukolický život rolníků je však narušen vítězstvím 
bolševiků, kteří brzy vtrhnou do vesnice. Jejich krutý velitel, komisař Sergej Kolcov, hledá 
ukryté církevní zlato a zejména vzácnou ikonu svatého Jiřího a neváhá vraždit. Mezi jeho 
oběťmi je Jurijův otec Jaroslav, který se mu s dědem Ivanem postavil. Jurij a Natálka se 
vezmou, ale mladík odjede do Kyjeva studovat výtvarnou akademii. Mezitím Stalin, jenž po 
Leninově smrti přikázal okupovat Ukrajinu, rozhodne vyhladovět místní obyvatelstvo, aby 
nasytil Rusy. Přitahuje stále více šrouby. Jurijův přítel Mykola se stane funkcionářem 
ukrajinské komunistické strany, avšak spáchá sebevraždu, když zjistí, že neunikne čekistům. 
Po rvačce v hospodě, při níž Jurij zabije rudoarmejce, skončí Ukrajinec ve vězení, z něhož se 
mu podaří uprchnout. Natálka odolává Kolcovovu nátlaku. Jurij se v lese přidá k partyzánům, 
ti jsou však při střetu s vojáky pobiti. Kolcov zničí i celou vesnici. Natálka mu vydá ikonu 
(později vyjde najevo, že to byla jen jedna z kopií, jež v mládí namaloval Jurij), avšak 
nedokáže ochránit Jurijova děda Ivana. Ten zahyne spolu s Kolcovem při vesnické vzpouře, 
jež je nemilosrdně potlačena. Jurij s Natálkou, která před časem potratila jejich dítě, a se 
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sirotkem Lubkou, s nímž se setkal v lese, uniknou přes hraniční řeku do Polska. Odtud chtějí 
odjet do Kanady a začít tam nový život... – Podle odhadů zemřelo během řízeného 
hladomoru sedm až deset milionů lidí. V roce 2003 vydala Organizace spojených národů 
deklaraci, podle níž byl Holodomor ukrajinskou národní tragédií a genocidou, organizovanou 
sovětskou mocí. Tuto deklaraci podpořilo 23 států (ovšem mimo České republiky). - Podobně 
jako Mendeluk i další tvůrci mají ukrajinské předky. Snad proto natočili film jako poctu staré 
vlasti, v němž jsou jasně vyznačeny hranice dobra a zla a v němž se akcentují tradice. Snímek 
se natáčel na Ukrajině. Představitel hlavní role Max Irons je synem Jeremyho Ironse a Sinéad 
Cusackové. – Česká distribuce filmu probíhá pod záštitou ukrajinské a kanadské ambasády.
 -tbk- 
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Tři dny v září 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, 15 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-
K, zvuk – 5.1, dlouhý – 89 min. 
 
Původní název: Tri dena vo septemvri. Země původu: Makedonie, Kosovo. Výrobce: Skopje 
Film Studio. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 4.5.2017. Mluveno: makedonsky, albánsky 
(titulky). – Tři zářijové dny, dvě cizí ženy, jedna chata a touha po pomstě... 
 
Distribuce: Balkanfilm (do 31.12.2017). Lokace: Makedonie: Jasen, Prespanské jezero, 
Skopje. 
 
AUTOŘI: Režie: Darijan Pejovski. Scénář: Darijan Pejovski, Igor Ivanov Izi. Kamera: Dimo 
Popov. Architekt: Snežana Ponjavić Muča /ž/. Návrhy kostýmů: Emilija Ivanovska 
Atanasovska /ž/. Masky: Simona Ristevska /ž/. Střih: Vladimir Pavlovski. Zvuk: Igor Popovski. 
Producent: Tomi Salkovski. Koproducenti: Valon Bajgora, Yll Uka. Vizuální efekty: Kire 
Maslov, Vesna Peševska /ž/. Hudba: Aleksandar Pejovski.  
 
Hrají: Irena Ristić /ž/ (Jana/Kristina), Kamka Točinovski /ž/ (Marika), Adem Karaga (Gens), 
Salaetin Bilal (obchodník), Aleksandar Mikić (inspektor), Blerim Qeriqi (řidič), Milica 
Stojanova /ž/ (tetka Anka), Fatos Kryeziu (šéf).  
 
České titulky: Kristýna Dufková.  
 
Mladý makedonský režisér Darijan Pejovski (nar. 1983) na sebe poprvé upozornil jako 
spoluautor scénáře černé komedie Punk is not dead (2011, Pankot ne e mrtov; r. Vladimir 
Blaževski). Po režii několika krátkých a dokumentárních filmů představil na MFF v Montrealu 
2015 svůj celovečerní debut Tři dny v září. Nízkorozpočtový psychologický thriller o 
problematice násilí, páchaného na ženách, byl v roce 2015 uveden také na festivalech v 
Bratislavě a v Chicagu. - Prostitutka Marika v sebeobraně zabila svého zákazníka. Odjíždí z 
města vlakem za matkou. V kupé potká ženu, která se představí jako Jana a má namířeno na 
chatu v horách, kde prožila dětství. Marika vystoupí na stejné zastávce. Jana jí nabídne 
přístřeší. Vypráví o sestře-dvojčeti Kristině a o otci Josifovi, prominentním politikovi, který 
rozestavěl nedaleko stojící hotel, ale poté kvůli nevraživosti místních spáchal sebevraždu. 
Jana se z novin dozví, co Marika provedla, ale rozhodne se ji krýt. Místní policista Gens odhalí 
Maričinu totožnost a vyhrožuje Janě, že pokud mu nedá peníze získané z chystaného prodeje 
hotelu, obě zatkne. Jana společnici přebarví a ostříhá jí vlasy a pak jí prozradí, že ve 
skutečnosti je Kristinou a že sestřinu identitu přijala kvůli pocitu viny. Když jí bylo dvanáct let, 
Gens ji sexuálně obtěžoval za přítomnosti Jany, která při incidentu zemřela po pádu z terasy. 
Jana/Kristina prodá hotel albánsky mluvícím kupcům. Zastřelí pak Gense na stejném místě, 
kde přišla o život její sestra. Jednu ránu do Gensovy mrtvoly vpálí také Marika. Ta pak v 
přestrojení odjede z Makedonie a její přítelkyně na ni podle domluvy svede vraždu, aby 
očistila své jméno. – Thriller, jenž postupným odkrýváním snad až zbytečně velkého množství 
tajemství drží diváka neustále v napětí, nabízí ve druhém plánu kritickou výpověď o silně 
maskulinní společnosti a dva psychologicky přesvědčivé portréty žen, které již nechtějí být 
pouhými oběťmi.  –mrš- 
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Tulipánová horečka 
barevný, historický, milostný příběh, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: Tulip Fever. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Ruby Films, 
Worldview Entertainment (zadavatel), Paramount Pictures (zadavatel), Weinstein Company 
(zadavatel). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 31.8.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Touha. Vášeň. Zrada. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: Velká Británie: Anglie - Londýn, Norwich (katedrála), 
Holkham, Tilbury, Cobham. Rakousko. 
 
AUTOŘI: Režie: Justin Chadwick. Předloha: Deborah Moggach /ž/ (román Tulip Fever, 1999, 
česky naposledy Tulipánová horečka, nakl. Mladá fronta, Praha 2017). Scénář: Tom 
Stoppard, Deborah Moggach /ž/. Kamera: Eigil Bryld. Architekt: Simon Elliott. Návrhy 
kostýmů: Michael O’Connor. Masky: Daniel Phillips (+ účesy). Střih: Rick Russell. Zvuk: Ray 
Beckett. Výkonná produkce: Paul Trijbits, Bob Weinstein, David Glasser, Justin Chadwick, 
Christopher Woodrow, Molly Conners /ž/, Maria Cestone /ž/, Sarah E. Jonhson /ž/, Patrick 
Thompson, Laurie MacDonald /ž/, Walter Parkes. Producent: Alison Owen /ž/, Harvey 
Weinstein, Mark R. Gordon, Faye Ward /ž/. Koproducent: Richard Hewitt, Faye Ward /ž/. 
Vizuální efekty: Angela Barson /ž/ (supervize), BlueBolt. Zvláštní efekty: Neal Champion 
(supervize). Hudba: Danny Elfman, Chris Bacon (dodatečná hudba), Peter Bateman 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Andy 
Bennett, Gareth Milne. 
 
Hrají: Alicia Vikander /ž/ (Sophia Sandvoortová), Dane DeHaan (Jan Van Loos), Christoph 
Waltz (Cornelis Sandvoort), Holliday Grainger /ž/ (Maria), Jack O’Connell (Willem), Judi 
Dench /ž/ (abatyše kláštera svaté Uršuly), Zach Galifianakis (Gerrit), Matthew Morrison 
(Mattheus), Cara Delevingne /ž/ (Annetje), David Harewood (pan Prater), Tom Hollander 
(doktor Sorgh), Kevin McKidd (Johan De Bye), David Hodge (Nicholas Steen), Joanna 
Scanlanová (paní Overvaltová), Cressida Bonas /ž/ (paní Steenová).  
 
České titulky: Hana Čížková (PO.ET.A).  
 
Tulipánová horečka zachvátila rozvíjející se Amsterodam v druhé polovině třicátých let 
sedmnáctého století; právě obchodování s tulipánovými cibulkami je alfou a omegou 
stejnojmenného filmu režiséra Justina Chadwicka podle historického románu Deborah 
Moggachové. - Služka Maria vypráví příběh svůj a své paní. V roce 1634 si starý bohatý kupec 
Cornelis Sandvoort vzal za ženu Sophii z klášterního sirotčince. Ani po třech letech se jim 
nepodařilo počít dítě. Maria prožívá lásku s prodavačem ryb Willemem. Cornelis pozve 
malíře Jana Van Loose, aby ho se ženou portrétoval. Mladý umělec a Sophia se do sebe 
zamilují. Willem potřebuje peníze, aby se mohl oženit s Mariou, a začne obchodovat s 
tulipánovými cibulkami. Květiny pěstuje v zahradě kláštera svaté Uršuly. Když se běží milence 
pochlubit ziskem, vidí ji líbat se s Janem (nepozná Sophii v Mariině plášti). Opilý je okraden a 
odvlečen k námořnictvu. Netuší, že Maria je s ním těhotná. Sophia vymyslí plán: bude 
předstírat těhotenství, při porodu „zemře“, Maria se o „její“ dítě bude starat a ona a Jan 
zmizí do Východní Indie. Domluví se s doktorem Sorghem, který Cornelise vykáže ze společné 
ložnice. Malíř se zapojí do tulipánového obchodování. Maria porodí zdravou holčičku. Lékař 
prohlásí Sophii za mrtvou a nechá tělo odvézt v rakvi. Když žena čeká na smluveném místě na 
Jana, podlehne výčitkám svědomí. Uteče a cestou upustí do kanálu plášť. Zadlužený Jan, 
který přišel kvůli opileckému sluhovi o peníze za vydraženou cibulku, věří, že milenka je 
skutečně mrtvá. tom slyší. Nechá dvojici dům a zmizí do kolonií. Obchod s tulipány je 
zakázán. Za osm let mají Maria a Willem velkou rodinu. Jan maluje v katedrále a zahlédne 
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Sophii, z níž se stala jeptiška. - Snímek se s malými úpravami drží předlohy; má vše, co k 
milostnému dobovému příběhu patří, schází mu ovšem přesvědčivost. Byl natočen již v roce 
2014 a po čase v něm v rámci postprodukce byly provedeny zjevně výrazné zásahy. 
 -kat-  
 
JUSTIN CHADWICK (vl. jm. Justin Paul Chadwick, nar. 1.12.1968, Salford, Greater 
Manchester, Anglie) vyrůstal v nedalekém Boltonu, kde už od jedenácti let vystupoval na 
jevišti (mj. jako Billy v dramatizaci románu Barryho Hinese Kes). Vystudoval drama na 
Polytechnické univerzitě v Leicesteru (1991) a uchytil se jako herec v televizi, kde hrál 
konstábla Reillyho v šestidílném kriminálním seriálu Frontiers (1996, Hranice) a objevil se i 
v dalších seriálech, např. Heartbeat (Tlukot srdce), Ruth Rendell Mysteries (Záhady Ruth 
Rendellové – TV), How We Used to Live (Jak jsme kdysi žili), Casualty (Ambulance), Medics 
(Medikové), The Bill (Poldové; + spol. režie – TV), Dangerfield, Band of Gold (Zlatá klec – 
TV), Dalziel and Pascoe (Dalziel a Pascoe – TV). Účinkoval i v několika filmech, ale jeho 
cílem byla od počátku režie. Podílel se na TV seriálech pro mládež Byker Grove a Life Force 
(Životní síla), na mýdlové opeře EastEnders, na kriminálních seriálech The Vice (Zvláštní 
oddělení – TV), Daylight Robbery (Loupež za bílého dne – TV), Helen West a Murder 
Prevention (Ochrana proti vraždám), na seriálu z vojenského prostředí Red Cap (Červené 
barety – TV) a na populární špionážní show Spooks (MI5 – TV). Po kladném ohlasu 
patnáctidílné minisérie Ponurý dům (Cena BAFTA za nejlepší dramatický seriál, nominace 
na Emmy a na Cenu BAFTA za režii) přešel k filmové režii. Zaujal zdařilou adaptací 
historického románu Philippy Gregoryové Králova přízeň a skutečným příběhem Prvňák, 
který získal divácké ceny na několika menších festivalech (Durban, Sedona, Emden, 
Rochester aj.) a řadu vavřínů pro hlavního představitele Olivera Litonda. Za působivý 
thriller Ukradené o novodobém dětském otroctví v Británii byl nominován na Cenu BAFTA 
v kategorii TV dramat, ale zatím největšího úspěchu dosáhl biografií Mandela: Dlouhá 
cesta ke svobodě (mj. Filmová cena Bernharda Wickiho na FF v Mnichově, nominace na 
Cenu BAFTA v kategorii britských filmů). – Filmografie: (herec) Alive and Kicking (TV-1991, 
Žije a kope; r. Robert Young – TV), London Kills Me (1991, Londýn mě zabíjí; r. Hanif 
Kureishi – TV), The Hour of the Pig (1993, Hodina prasete; r. Leslie Megahey – TV), Au Pair 
(1994; r. Angelika Weberová), The Tide of Life (TV-1995, Rozmary osudu; r. David Wheatley 
– TV), Ztráta sexuální nevinnosti (1998, The Loss of Sexual Innocence; r. Mike Figgis); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. f. o mladíkovi zasaženém smrtí bratra Family Style (TV-1994, Jako 
v rodině) s Ewanem McGregorem, kr. f. To Kill the King: Macbeth Act 2 Scene 3 (TV-1996, 
Zabít krále: Macbeth, 2. dějství, 3. scéna; + herec) s Rhysem Ifansem z naučného cyklu 
Shakespeare Shorts, rozebírajícího vybrané shakespearovské scény, adaptace obsáhlého 
Dickensova románu o několikaletém dědickém sporu Bleak House (TV-2005, Ponurý dům; 
spol. režie Susanna Whiteová – V), drama nelehkého osudu Anny Boleynové a její mladší 
sestry Mary, do jejichž života zasáhly rozmary proslulého monarchy, Králova přízeň (2008, 
The Other Boleyn Girl) s Natalie Portmanovou, Scarlett Johanssonovou a Ericem Banou v 
úloze Jindřicha VIII., příběh osmdesátiletého starce z keňské vesničky, který se chce naučit 
číst a psát, The First Grader (2010, Prvňák – TV), drama detektiva, vyšetřujícího případy 
nelegálního obchodu s dětmi, Stolen (TV-2011, Ukradené) s Damianem Lewisem, životní 
příběh jihoafrického bojovníka proti apartheidu, natočený podle jeho autobiografie, 
Mandela: Long Walk to Freedom (2013, Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě – V) s Idrisem 
Elbou, neprodaný pilot The Money (TV-2014, Peníze; + spol. prod.), přepis historického 
románu Deborah Moggachové o ženě vdané za staršího muže, která podlehne kouzlu 
mladého malíře, Tulipánová horečka (2016, Tulip Fever; + spol. prod.) s Alicií 
Vikanderovou, Danem DeHaanem a Christophem Waltzem, šestidílný thriller Next of Kin 
(TV-2017, Příbuzní) s Archie Panjabiovou. -mim- 
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Úkryt v zoo 
barevný, historický, válečný, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk 
– 5.1, 7.1 (Dolby Digital), dlouhý – 126 min. 
 
Původní název: The Zookeeperʹs Wife. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Scion 
Films, Electric City Entertainment, Tollin Productions, Rowe Miller Productions, Lidell 
Entertainment (spolupráce), Czech Anglo Productions (produkční služby), Státní fond 
kinematografie ČR – Program filmových pobídek (podpora). Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: 
anglicky, polsky, německy (titulky). – Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. 
 
Rok copyrightu: 2017. Copyright: Zookeeper’s Wife LP. Distribuce: CinemArt (do 30.3.2020). 
Lokace: Česká republika: Praha, pevnost Josefov.  
 
AUTOŘI: Režie: Niki Caro /ž/. Pomocná režie: Robert Grasmere (II. režie). Asistent režie: 
David Strangmüller (1. asistent režie), Lucie Burianová (2. asistent režie – kompars), Honza 
Musil (3. asistent režie), Marek Matoušek (3. asistent režie). Předloha: Diane Ackerman /ž/ 
(kniha The Zookeeperʹs Wife, 2007, Manželka ředitele zoo). Scénář: Angela Workman /ž/. 
Kamera: Andrij Parekh. Druhá kamera: Jiří Málek, Gašper Šnuderl (dodatečné záběry). 
Architekt: Suzie Davies /ž/. Návrhy kostýmů: Sabine Daigeler /ž/. Masky: Denise Kum /ž/ (+ 
účesy). Střih: David Coulson. Zvuk: Petr Čechák. Odborný poradce: Pavel Hervíř (historický 
poradce). Výkonná produkce: Marc Butan, Robbie Rowe Tollin /ž/, Mike Tollin, Jessica 
Chastain /ž/, Kevan Van Thompson, Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Jennifer Monroe /ž/. 
Producent: Jeff Abberley, Jamie Patricof, Diane Miller Levine /ž/, Kim Zubick /ž/. 
Koproducent: Katie McNeill /ž/. Produkce: Zuzana Mesticová, Klára Botlíková, Markéta 
Duchková. Vizuální efekty: Robert Grasmere (supervize), Viktor Müller (supervize – UPP), 
UPP. Zvláštní efekty: Martin Kulhánek (supervize), Jakub Nierostek (supervize). Hudba: Harry 
Gregson-Williams, Stephanie Economou /ž/ (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Gabe Hilfer. Spolupráce: Ivana Dragounová 
(koordinátor zvířat).  
 
Hrají: Jessica Chastain /ž/ (Antonina Żabińská), Johan Heldenbergh (Jan Żabiński), Daniel 
Brühl (Lutz Heck), Timothy Radford (malý Ryszard Żabiński), Efrat Dor /ž/ (Magda Grossová), 
Iddo Golberg (Maurycy Fraenkel), Shira Haas /ž/ (Urszula), Michael McElhatton (Jerzyk), Val 
Maloku (starší Ryszard Żabiński), Martha Issová (Regina Kenigsweinová), Goran Kostić (pan 
Kinszerbaum), Arnošt Goldflam (dr. Janusz Korczak), Marián Mittaš (Stefan), Martin 
Hoffmann (Szymon Tenenbaum), Jitka Smutná (Pietrasa), Waldemar Kobus (dr. Ziegler), 
Alena Mihulová (Marysia Aszerová), Nataša Burger /ž/ (Roza Anzelowna), Hana Frejková 
(Rozina matka), Vilma Frantová (Zofia Kossaková), Magdaléna Sidonová (Janina Rabbeová), 
Ester Kočičková (Eugenia Wasowská), Petra Bučková (Wanda Filipowiczová), Roman 
Vejvodec (starší německý důstojník), Roman Horák (německý voják), Ladislav Hampl (strážný 
v ghettu), Václav Neužil (strážný v ghettu), Jakub Šmíd (voják v ghettu), Jaromír Nosek (druhý 
německý důstojník), Jan Slovák (Varšavan), Jaroslav Haider (rabín), Daniel Sidon (mladý 
odbojář), Anna Fialová (odstřelovačka), Marek Hula (instruktor), Štěpánka Fingerhutová 
(fotografova přítelkyně), Jakub Koudela (německý voják kupující si noviny), Eleiáš Bauer 
(mladík), Josef Havrda (mladík). 
 
Koordinátor kaskadérů: Antje Rau /ž/, Luděk Jelen, Jan Böhme (asistent). Kaskadéři: Karel 
Basák, Stanislav Bezouška, Roman Boháč, Klára Coufalová, Robin Doležal, Radek Kašpar, Jan 
Lupáč, Radim Pavelka, Pavel Pečenka, Marcela Piknová, Jan Polák, Petr Ptáček, Lubomír 
Sotulář, Jaroslav Stich, Marcel Tesař, Filip Zafouk, Ondřej Zita. 
 
České titulky: neuvedeny. 
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Novozélandská režisérka Niki Caroová natočila v americko-britské koprodukci a s 
mezinárodním obsazením okupační drama podle skutečných událostí Úkryt v zoo, jež se 
odehrává v Polsku za druhé světové války, ale realizovalo se téměř celé v České republice v 
produkčních službách společnosti Czech Anglo Productions. – Ředitel Varšavské zoo Jan 
Żabiński (1897-1974) pořádá ve své vile, umístěné přímo v zahradě, večírek. Jeho manželka a 
pomocnice Antonina Żabińská (1908-1971) se tu seznámí s ředitelem berlínské zoologické 
zahrady Lutzem Heckem, který se netají svým obdivem k ní. – Blíží se válka, ale Antonina 
odmítne odjet se synkem Ryszardem do bezpečí. 1. září 1939 se málem stane obětí 
německého bombardování. Zoologická zahrada je zasažena, zvířata uniknou z klecí do ulic. – 
Spolu s německými vojáky dorazí do zoo Heck v nacistické uniformě. Podle něj se musí 
zahrada zlikvidovat. Sám si vybere nejlepší zvířata, jež si údajně jen „vypůjčí“ pro svůj 
berlínský podnik. – Na Silvestra Němci řadu zvířat postřílejí. Manželé se snaží zachránit, co se 
dá. – V říjnu 1940 jsou varšavští židé sestěhováni do ghetta. Patří k nim i přátelé Żabińských, 
kteří se jim rozhodnou pomoci. Mezi prvními ukrytými je jejich kamarádka Magda. Jan 
vymyslí nebezpečný plán a přesvědčí Hecka, aby jim povolil chovat v zoo prasata pro 
německou armádu. Dováží zvířatům zbytky z ghetta a přitom velmi riskantně pašuje lidi. Ty s 
Antoninou ukrývají ve sklepě pod vilou, než jim zařídí falešné papíry a odvoz do bezpečí. 
Mezi zachráněnými jsou i mladičká Urszula, kterou Němci znásilnili, a také mnoho dětí. – 
Heck přijde s nápadem vyšlechtit z polského zubra pratura a Antonina mu musí pomáhat. 
Muž jí očividně nadbíhá a Jan začíná žárlit. – V srpnu 1942 začnou deportace z ghetta do 
koncentračních táborů. Jan nabízí záchranu dr. Korczakovi, který se stará o děti, ale ten to 
odmítne. Antonina přesvědčuje žárlícího muže, že se k Heckovi musí mít, neboť nacista je má 
v hrsti. – Na zoologickou zahradu padá prach z vypáleného ghetta. Blíží se konec války. Heck 
sleduje syna Żabińských Ryszarda. Objeví tak pekárnu, kde se vyráběly padělané doklady. Dá 
ji vypálit. – Antonina porodí dcerku Terezu. V srpnu 1944 odejde Jan bojovat do Varšavského 
povstání. Je zasažen a zajat. Němci opouštějí město. Kvůli manželovi se vydá Antonina za 
Heckem, který se ji pokusí znásilnit. Podaří se jí nacistu odmítnout a ještě před ním se vrátit 
do zoo, aby varovala ukryté lidi. Heck dorazí s komandem. Sám objeví úkryt ve sklepě a 
pochopí, co manželé dělali. Chce zastřelit Ryszarda. Ozve se výstřel, ale nacista dítě nezabije 
a s komandem odjede. Antonina se synem, miminkem a s kříženým zubřím mládětem se 
přidá k proudu uprchlíků, opouštějících zničenou Varšavu. – V září 1945 se ve městě uklízejí 
trosky. O rok později se Antonina s dětmi vracejí do zdevastované zoo. S úklidem pomáhají i 
lidé, které manželé zachránili. Později se vrátí i Jan... – Závěrečné titulky konstatují, že 
manželé pomohli třem stovkám lidí. Jen dvě ženy ze zachráněných byly během války 
popraveny nacisty; ostatní přežili. Żabińští dál vedli svou zoologickou zahradu a v roce 1968 
získali izraelské vyznamenání Spravedlivý mezi národy. Také Lutz Heck (1892-1983) se vrátil 
na své místo ředitele berlínské zoo a byl uznávaným odborníkem v zoologii. – Tradičně 
pojaté vyprávění se snahou po realistickém postižení dobové atmosféry a s humanistickým 
obsahem se opírá zejména o herecký výkon Jessicy Chastainové, leč s poněkud nepříjemným 
hlasovým projevem (kvůli typicky hollywoodské snaze o cizí přízvuk). Ve filmu hraje řada 
českých herců; nejzásadnější roli má Arnošt Goldflam jako známý ochránce židovských dětí 
dr. Janusz Korczak.  -tbk- 
 
NIKI CAROOVÁ (vl. jm. Nikola Jean Caro, nar. 30.11.1966, Wellington, Nový Zéland) 
vystudovala Elamovu uměleckou školu při Aucklandské univerzitě a postgraduální studia 
absolvovala na Swinburneově filmové a televizní škole v Melbourne (1990). Natáčela spoty 
i hudební klipy a pracovala v novozélandské televizi. Prosadila se celovečerní prvotinou 
Paměť a touha (Novozélandská filmová cena za nejlepší film). Ještě výraznější úspěch jí 
přinesl druhý film Pán velryb, který dostal na osmi festivalech Cenu diváků (mj. Toronto, 
Sundance, Rotterdam, San Francisco) a také Cenu za režii na MFF v Seattlu a Cenu ISA za 
nejlepší zahraniční film. Další snímky natočila v zahraničí, vesměs podle skutečných 
událostí. Jako scenáristka se podílela na dramatických TV seriálech Jackson’s Wharf 
(Jacksonův přístav), Being Eve (Být Evou) a Mercy Peak (Nemocnice Mercy Peak; + spol. 
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režie – TV). Režírovala pilotní díl kanadského seriálu Anna (2017), natočeného podle 
oblíbené knížky Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Summer the Queen Came (TV-1993, Léto, kdy přijela 
královna; + sc.), Sure to Rise (1994, Jistě se zvedne; + sc.), uvedený v soutěži MFF v Cannes, 
a Old Bastards (1994, Staří parchanti; + sc.), střm. drama Plain Tastes (TV-1995, Obyčejný 
vkus; + sc.), střm. dok. o fetišismu bot Footage (1996, Obouvání), milostné drama Memory 
& Desire (1997, Paměť a touha; + sc.), adaptace populárního maorského románu Pán 
velryb (2002, Whale Rider; + sc.), v Hollywoodu natočené drama podle skutečného případu 
sexuálního obtěžování z 80. let North Country (2005, Její případ – V) s Charlize 
Theronovou, přepis románu Elizabeth Knoxové z Francie 19. století The Vintner’s Luck 
(2009, Vinařovo štěstí; + spol. sc., spol. prod.), realizovaný v novozélandsko-francouzské 
koprodukci, drama atletického trenéra McFarland, USA (2014, McFarland: Útěk před 
chudobou – TV) s Kevinem Costnerem, skutečný příběh manželů Żabińských, kteří za války 
ukrývali ve své varšavské zoologické zahradě židovské uprchlíky z ghetta, Úkryt v zoo 
(2017, The Zookeeper’s Wife) s Jessicou Chastainovou, natočený v České republice. 
 -mim-  
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Uteč 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1, (Dolby Surround), dlouhý – 104 
min. 
 
Původní název: Get Out. Země původu: USA. Výrobce: Blumhouse, QC Entertainment, 
Monkeypaw Productions (spolupráce), Universal Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 27.4.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Že tě pozvali, ještě neznamená, že jsi 
vítán. 
 
Distribuce: CinemArt (do 27.4.2020). Lokace: USA: Alabama - Fairhope. 
 
AUTOŘI: Režie: Jordan Peele. Scénář: Jordan Peele. Kamera: Toby Oliver. Architekt: Rusty 
Smith. Návrhy kostýmů: Nadine Haders /ž/. Masky: Remi Savva /ž/, Voni Hinkle /ž/ (účesy). 
Střih: Gregory Plotkin. Zvuk: Jeffree Bloomer, Trevor Gates (design). Výkonná produkce: 
Raymond Mansfield, Couper Samuelson, Shaun Redick, Jeanette Volturno /ž/. Producent: 
Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr., Jordan Peele. Koproducent: Beatriz 
Sequeira /ž/, Marcei A. Brown /ž/, Gerard DiNardi, Phillip Dawe. Vizuální efekty: Oliver 
Taylor (supervize), Ingenuity Studios. Zvláštní efekty: Matt Harris (koordinátor). Hudba: 
Michael Abels, Timothy Williams (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Christopher Mollere (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Mark Vanselow. 
 
Hrají: Daniel Kaluuya (Chris Washington), Allison Williams /ž/ (Rose Armitageová), Catherine 
Keener /ž/ (Missy Armitageová), Bradley Whitford (Dean Armitage), Caleb Landry Jones 
(Jeremy Armitage), Stephen Root (Jim Hudson), Lil Rel Howery (Rod Williams), Betty Gabriel 
/ž/ (Georgina), Marcus Henderson (Walter), Lakeith Stanfield (Andrew Logan King). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Britské ceny nezávislého filmu: nejlepší zahraniční nezávislý film. Ceny NBR: nejlepší 
režijní debut (Jordan Peele). Ceny NYFCC: nejlepší první film. Ceny LAFCA: nejlepší scénář 
(Jordan Peele). Ceny NSFC: nejlepší herec (Daniel Kaluuya). Cena BAFTA: Cena pro 
vycházející hvězdu (Daniel Kaluuya). Oscar: nejlepší původní scénář (Jordan Peele); 
(nominace) nejlepší film, nejlepší herec (Daniel Kaluuya), nejlepší režie (Jordan Peele),.  
 
Žánrově netypický horor Uteč vznikl ve společnosti Blumhouse, specializované právě na 
horory a je režijním debutem herce, scenáristy a producenta Jordana Peelea. - Kdosi v bílém 
sporťáku omráčí v noci na pusté ulici v předměstské čtvrti černocha a odvleče ho do auta... - 
Rose chce představit přítele, černošského fotografa Chrise, rodičům. Po příjezdu do 
osamělého honosného domu vyjde najevo, že zapomněla na tradiční setkání rodinného 
klanu. Rodiče Dean a Missy, lékař a psychiatrička, se chovají vstřícně, Rosein opilecký bratr, 
medik Jeremy, kriticky a černošští sloužící, hospodyně Georgina a zahradník Walter, odtažitě. 
V noci si pozve Missy návštěvníka do své pracovny a zhypnotizuje ho. Mladík má pocit, že se 
řítí do temnoty; podle Missy se ocitl na propadlém místě. Během velkého setkání příbuzných 
a známých se Chris necítí mezi bílými dobře. Potká zde slepého galeristu Hudsona, který 
obdivuje jeho práce, a narazí na Logana, jediného Afroameričana, žijícího s mnohem starší 
běloškou. Má pocit, že duchem nepřítomného muže zná. Vyfotí ho mobilem a pošle obrázek 
kamarádu Rodovi, který pracuje v letištní ochrance. Logan kvůli blesku z mobilu Chrise 
napadne a varuje ho, aby odtud utekl. - Chris se od Roda dozví, že na fotce je jazzman Logan 
a že je nezvěstný. Před urychleným odjezdem najde krabici fotografií Rose s černými přáteli, i 
když mu tvrdila, že je její první barevný. Jeremy ho omráčí. - Rod najde na internetu 
informace o zmizelých Afroameričanech. Na policii se jeho teorii vysmějí. - Chris je připoután 
v domě Armitageových v křesle. Z televizního záznamu se od Deanova otce, starého doktora 
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Armitage, dozví, že jej čeká procedura Coagula; jeho mozek dostane Hudson, který ho vyhrál 
v dražbě. Z obrazovky ho hypnotizuje Missy pomocí zvuku lžičky, míchající čaj. Chris se opět 
ocitne na propadlém místě. Nicméně se mu podaří osvobodit se. Zavraždí Jeremyho, Deana, 
chystajícího se na operaci, Hudsona i Missy a zraní Rose, která právě na internetu hledala 
novou oběť. Dům začne hořet. Zabije i Georginu, což je převtělení Roseiny babičky. Na silnici 
ho dostihnou Rose a Walter (Rosein děda). Pomocí blesku z mobilu Chris „vzpamatuje“ 
Waltera a ten zastřelí Rose a pak sebe. Dorazí Rod se služebním vozem se sirénou a přítele 
odveze. – Film se „šťastným“ koncem kombinuje s černým humorem prvky hororu, thrilleru, 
rasistická klišé a zažité „bělošské“ předsudky. –kat- 
 
JORDAN PEELE (vl. jm. Jordan Haworth Peele, nar. 21.2.1979, New York) pochází ze 
smíšeného manželství (otec černoch, matka běloška). Nedokončil studia na Sarah 
Lawrence College v newyorském Yonkers, aby se mohl věnovat herectví v improvizačním 
divadelním souboru Boom Chicago, založeném americkými herci v nizozemském 
Amsterdamu a nazvaném podle jejich rodného města. Působil rovněž ve známém 
chicagském souboru Second City a od začátku tisíciletí se uplatnil i v televizi, kde zúročil 
především své imitátorské schopnosti v oblíbené estrádní show MADtv (2003-08; + spol. 
sc.), v níž napodoboval řadu osobností, mj. prezidenta Obamu. Jako host se objevil v 
dalších sitcomech, např. Chocolate News (Čokoládové zprávy), Reno 911! (uveden v TV), 
Love Bites (Láska bolí – TV), The Mindy Project (Projekt Mindy), Workaholics (Workaholici), 
Modern Family (Taková moderní rodinka – TV), Drunk History (Opilá historie), Childrens 
Hospital (Dětská nemocnice), Wet Hot American Summer: First Day of Camp (Léto k 
nepřežití: První den na táboře), Life in Pieces (Rodinka na kousky – TV) a jeho hlas zněl v 
různých animovaných seriálech. V první řadě dramatického seriálu Fargo (2014; uveden v 
TV) ztělesnil agenta FBI Budge. S afroamerickým kolegou a přítelem Keegan-Michaelem 
Keyem vytvořili úspěšný komediální seriál Key and Peele (2012-15; + spol. sc., spol. prod.), 
za nějž obdrželi Emmy v kategorii estrádních pořadů a řadu dalších ocenění, a byli 
výkonnými producenty další komediální show Ithamar Has Nothing to Say (2015, Ithamar 
nemá co říct; + herec). Peele je také spolutvůrcem sitcomu o propuštěném trestanci The 
Last O.G. (2017, Poslední mazák; + spol. sc., spol. prod.). Jako režisér debutoval 
pozoruhodným autorským hororem z odlehlé usedlosti Uteč. V dubnu 2016 se oženil s 
herečkou Chelsea Perettiovou (nar. 1978). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) 
Twisted Fortune (2007, Obrat štěstěny; r. Victor Varnado), Fotři jsou lotři (2010, Little 
Fockers; r. Paul Weitz), Wanderlust (2012, Tohle je ráj; r. David Wain – V), anim. f. Čapí 
dobrodružství (2016, Storks; r. Nicholas Stoller, Doug Sweetland; hlas), anim. f. Captain 
Underpants: The First Epic Movie (2017, Kapitán Spoďáry: První epický film; r. David Soren; 
hlas), Abruptio (2018; r. Evan Marlowe); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) 
veselohra Keanu (2016, Keanu – Kočičí gangsterka; r. Peter Atencio; + spol. sc., herec – V), 
v níž s Keegan-Michaelem Keyem ztělesnili bratrance, kteří se vydávají za nájemné 
zabijáky, aby zachránili titulní koťátko, příběh afroamerického fotografa, který během 
návštěvy u rodičů své bílé dívky musí bojovat o vlastní život, Uteč (2017, Get Out; + sc., 
režie). -mim- 
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V sedmnácti 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,78, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
116 min. 
 
Původní název: Quand on a 17 ans. Země původu: Francie. Výrobce: Fidélité Films, France 2 
Cinéma (koprodukce), Wild Bunch (spolupráce), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), France 
Télévisions (účast), La Banque Postale (spolupráce), Image 8 (spolupráce), CNC (podpora). 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.2.2017. Mluveno: francouzsky (titulky).  
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées.  
 
AUTOŘI: Režie: André Téchiné. Scénář: Céline Sciammaová, André Téchiné. Kamera: Julien 
Hirsch. Architekt: Olivier Radot. Návrhy kostýmů: Christian Gasc. Masky: Stéphanie 
Selvaová. Střih: Albertine Lasteraová. Zvuk: Vincent Goujon, Daniel Sobrino, Francis 
Wargnier, Boris Chapelle, Damien Lazzerini, Cyril Holtz. Výkonná produkce: Christine de 
Jekelová. Producent: Olivier Delbosc, Marc Missonnier. Koproducent: Valérie Boyerová, 
Brahim Chioua. Hudba: Alexis Rault. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Grégory Loffredo (souboje). 
 
Hrají: Sandrine Kiberlainová (dr. Marianne Delilleová), Kacey Mottet Klein (Damien Delille), 
Corentin Fila (Thomas Chardoul), Alexis Loret (Nathan Delille), Jean Fornerod (Jacques 
Chardoul), Mama Prassinosová (Christine Chardoulová), Jean Corso (Paulo).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: (nominace) nejslibnější herec (Corentin Fila, Kacey Mottet Klein). 
 
Od klasika francouzské moderní kinematografie Andrého Téchiného jsme naposledy v 
kinodistribuci viděli Místo zločinu (1986, Le lieu du crime). Nyní se na našich plátnech 
objevuje jeho komorní psychologické drama V sedmnácti o sexuálním zrání dvou mladíků. 
Křehký příběh je rámován pyrenejskou horskou přírodou v různých ročních obdobích (od 
zimy do léta). – Thomas (Tom) Chardoul žije na usedlosti vysoko v horách s matkou a otcem. 
Pomáhá v hospodářství, chce se stát veterinářem, ale na gymnáziu dole v městečku má 
problémy. Neučí se příliš dobře a často se střetává se synem místní lékařky Marianne a 
armádního pilota vrtulníku Nathana (jenž je právě na bojové misi) Damienem. Oba mladíci se 
vzájemně napadají a rvou. – Marianne musí za Tomovou matkou Christine do hor. Zjistí, že 
žena má zápal plic a že je těhotná. Protože již několikrát potratila, má jít do nemocnice. 
(Dosud bezdětní Chardoulovi adoptovali Toma, avšak mladík s maghrebskými kořeny jen tuší, 
že jej neporodila Christine.) Těhotná žena je v nemocnici a Marianne, jíž je Tom sympatický, 
zařídí, aby u nich chlapec mohl dočasně bydlet a učit se s Damienem. Ví o jejich vzájemné 
řevnivosti a přiměje je ke slibu, že se nebudou prát. – Mladíci se postupně sbližují. Damien 
přestane tajit homosexuální orientaci, ale Tom ho rázně odmítne. Později ve škole se s ním 
málem políbí, ale pak ho srazí pěstí. Je za to vyloučen z gymnázia. Otci řekne, že si dodělá 
maturitu dálkově. Damien přizná matce, proč ho přítel napadl. V té době Tom žije opět na 
statku v horách. – Damienův otec na misi zahyne. Tom se po pohřbu stará s Damienem o 
zoufalou Marianne. Bere ji do hor a snaží se ji rozptýlit. Mladíci se jednou v noci pomilují, ale 
Tom ráno odejde domů. Když za ním do hor přijde Damien, chová se odtažitě. – Paní 
Chardoulové se narodí dcerka. – Je léto. Matka řekne Damienovi, že se přestěhují. – Chlapci 
se setkají v horách a políbí se... -tbk- 
 
ANDRÉ TÉCHINÉ (nar. 13.3.1943, Valence d’Agen, Tarn-et-Garonne) pochází z rodiny 
výrobce zemědělské techniky, jejíž předkové přišli ze Španělska. Navštěvoval katolickou 
internátní školu v Montaubanu. Po maturitě na státním lyceu jej zájem o film přivedl do 
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Paříže. Nesložil přijímací zkoušky na IDHEC a začal psát články a recenze do Cahiers du 
Cinéma (1964-67). Režíroval dva krátké filmy, jednu divadelní hru a další praktické 
zkušenosti získal jako asistent režie, mj. u Jacquesa Rivettea. Od konce 60. let se uplatnil 
jako režisér snímků o lidech, hledajících své místo v životě. V jeho dílech, vyznačujících se 
vnitřním napětím, plynulou elegancí a opravdovými emocemi, jsou důležité činy a jednání 
postav, které pozoruje z bezprostřední blízkosti. Využíval služeb předních francouzských 
herců a také stálých spolupracovníků (např. kameraman Bruno Nuytten nebo skladatel 
Philippe Sarde). Se svými filmy pravidelně soutěžil na významných přehlídkách, mj. na 
festivalech v Cannes (šestkrát) a v Berlíně (třikrát). Jeho nejoceňovanějším titulem se stalo 
drama Divoké rákosí (Cena Louise Delluca, Ceny NYFCC, NSFC a LAFCA za nejlepší 
zahraniční film, César za nejlepší film, režii a scénář), jež původně vzniklo na objednávku 
jako pilotní díl TV seriálu Tous les garçons et les filles de leur âge... (Všichni chlapci a 
děvčata svého věku...). Získal Cenu za režii na MFF v Cannes (Schůzka) a sedm z jeho filmů 
mělo nominace na Césara, Baroko (film a režie), Schůzka (režie), Nevinní (film a režie), 
Nelíbám (režie), Mé oblíbené období (film, režie a scénář), Děti noci (film a režie), 
Svědkové (režie). Na MFF v Cannes 2017 byla uspořádána přehlídka jeho tvorby. – 
Filmografie: (scénář či podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) psychologická studie 
šílené dívky Paulina s’en va (1969, Paulina odchází) s Bulle Ogierovou, příběh rozvětvené 
maloměstské rodiny v průběhu několika desetiletí Souvenirs d’en France (1975, Vzpomínky 
na Francii – TV) s Jeanne Moreauovou, Michelem Auclairem a Marie-France Pisierovou, 
kriminální thriller o dívce, jež se zamiluje do vraha svého milence, Barocco (1976; + spol. 
píseň – TV) s Isabelle Adjaniovou a Gérardem Depardieuem, životopisný snímek o známých 
anglických spisovatelkách Les soeurs Brontë (1979, Sestry Brontëovy – TV) s Isabelle 
Adjaniovou, Marie-France Pisierovou a Isabelle Huppertovou, psychologický příběh 
milostného vztahu seriozní lékařky a lehkomyslného mladíka Hasnoucí den (1981, Hôtel 
des Amériques) s Catherine Deneuveovou a Patrickem Dewaerem, střm. psychologický 
příběh dvou bratrů La Matiouette ou l’Arrière-pays (1983, La Matiouette aneb Zázemí), 
natočený černobíle podle hry Jacquese Nolona, noirové melodrama o bouřlivých vztazích 
mladé herečky, která přichází z venkova do Paříže, Rendez-vous (1985, Schůzka – V) s 
Juliette Binocheovou, střm. dok. L’atelier (1985, Studio), psychologické drama z 
jihofrancouzského venkova Místo zločinu (1986, Le lieu du crime) s Catherine 
Deneuveovou, Victorem Lanouxem a Danielle Darrieuxovou, drama dívky přitahované 
dvěma rozdílnými muži Les innocents (1987, Nevinní; + spol. píseň) se Sandrine 
Bonnaireovou, melancholický portrét venkovského chlapce, který se chce v Paříži uplatnit 
jako herec, J’embrasse pas (1991, Nelíbám – TV) s Manuelem Blancem, Philippem 
Noiretem a Emmanuelle Béartovou, drama sourozenců, venkovské právničky a úspěšného 
chirurga, Ma saison préférée (1993, Mé oblíbené období – TV) s Catherine Deneuveovou a 
Danielem Auteuilem, bukolický příběh o politickém a sexuálním probuzení čtyř studentů 
internátní školy Les roseaux sauvages (1994, Divoké rákosí – TV), zasazený do doby alžírské 
války, kriminální drama o policistovi, vyšetřujícím smrt svého bratra, Les voleurs (1996, 
Děti noci – V) s Danielem Auteuilem a Catherine Deneuveovou, příběh milostného vztahu 
Alice et Martin (1998, Alice a Martin – TV) s Juliette Binocheovou, tři propojené příběhy z 
marockého Tangeru Loin (2001, Daleko), adaptace válečného románu Gillese Perraulta 
Chlapec s šedýma očima o uprchlících z okupované Paříže pod názvem Les égarés (2003, 
Zbloudilí – TV) s Emmanuelle Béartovou a Gaspardem Ullielem, romantické drama o 
setkání milenců po třiceti letech Les temps qui changent (2004, Časy se mění – V) s 
Catherine Deneuveovou a Gérardem Depardieuem, příběh skupiny přátel, kteří se v Paříži 
poloviny 80. let poprvé dostanou do kontaktu s onemocněním AIDS, Les témoins (2007, 
Svědkové) s Michelem Blancem a Emmanuelle Béartovou, drama podle skutečného 
případu vymyšleného antisemitského útoku La fille de RER (2009, Dívka z vlaku) s Émilie 
Dequenneovou a Catherine Deneuveovou v roli její matky, drama z Benátek o spisovateli 
posedlém sledováním vlastní ženy Impardonnables (2011, Neodpustitelné) s Andrém 
Dussollierem a Carole Bouquetovou, drama podle dodnes nevyřešeného případu zmizení 
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bohaté dědičky z poloviny 70. let, L’homme qu’on aimait trop (2014, Neodolatelný muž) s 
Guillaumem Canetem a Catherine Deneuveovou, komorní psychologické drama o 
sexuálním zrání dvou mladíků z podhůří Pyrenejí V sedmnácti (2016, Quand on a 17 ans), 
příběh dezertéra z první světové války, který se skrývá v ženském převleku, Nos années 
folles (2017, Bláznivá léta); (podíl na scénáři) Aloïse (1974; r. Liliane de Kermadecová), 
Hughie (TV-1983; r. Frédéric Compain), Mauvaise fille (1990, Špatná dcera; r. Régis Franc), 
Transatlantique (1997; r. Christine Laurentová), Café de la plage (2001, Kavárna na pláži; r. 
Benoît Graffin); (herec, není-li uvedeno jinak) Brigitte et Brigitte (1966, Brigitte a Brigitte; r. 
Luc Moullet), střm. f. L’accompaniment (1966, Doprovod; r. Jean-André Fieschi), Les idoles 
(1968, Idoly; r. Marc’O; + asistent režie), La maman et la putain (1973, Maminka a děvka; r. 
Jean Eustache). -mim- 
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V šoku 
barevný, hořká komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Stanje šoka. Země původu: Slovinsko, Bulharsko, Srbsko, Makedonie, Bosna 
a Hercegovina. Výrobce: Vertigo, Emotionfilm, Art Film (koprodukce Bulharsko), Filmska 
Kuča Baš Čelik (koprodukce Srbsko), Pank Film (koprodukce Makedonie), SCCA/Pro.ba 
(koprodukce Bosna a Hercegovina), RTV Slovenija (koprodukce Slovinsko), FS Viba Film 
(spolupráce Slovinsko), FX3X (spolupráce Makedonie), Slovenian Film Fund (podpora), 
Eurimages (podpora), Bulgarian National Film Center (podpora), Ministry of Culture Republic 
of Serbia (podpora), Macedonian Film Fund (podpora). Rok copyrightu: 2011. Premiéra: 
16.11.2017. Mluveno: slovinsky, srbsky (titulky). – Peter žil v socialistické Jugoslávii 
spokojeně až do roku 1986. Tehdy prožil intenzivní okamžik štěstí, který mu přivodil šok. 
Probral se z něj až po válce. V samostatném kapitalistickém Slovinsku. 
 
Distribuce: Balkanfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Andrej Košak. Scénář: Andrej Košak, Miroslav Mandić (spolupráce na 
scénáři), Srdjan Koljević (spolupráce na scénáři). Kamera: Slobodan Trninić. Architekt: Pepi 
Sekulich. Návrhy kostýmů: Jelena Proković /ž/. Masky: Martina Šubic Dodoćić /ž/ (návrhy 
masek). Střih: Blagoja Nedelkovski, Andrija Zafranović, Jurij Moškon. Zvuk: Atanas Georgiev, 
Martin Schinz, Gašper Loborec. Producent: Daniel Hočevar, Stefan Kitanov, Jelena Mitrović 
/ž/, Darko Popov, Amra Bašić Čamo /ž/. Vizuální efekty: Aleksandar Višemirisky (supervize), 
FX3X. Hudba: Stefan Valdobrev. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Martin Mrion (Pero), Urška Hlebec /ž/ (Marica), Nikola Kojo (Jovo), Aleksandra 
Balmazovič /ž/ (Jana), Maj Kirm (Tomáš), Emir Hadžihafizbegović (psychiatr), Vlado Novak 
(ředitel), Primož Petkovšek (nacionalista), Iva Krajnc /ž/ (podvodnice Věra), Dario Varga 
(podvodník Milan), Arna Šijak /ž/ (Naďa), Robert Prebil (Žunič).  
 
České titulky: Markéta Zelená. 
 
Satirická hořká komedie Andreje Košaka V šoku (2011) je kritikou začátků kapitalismu ve 
Slovinsku, což je spojeno s určitou mírou nostalgie po starých časech Jugoslávie. – Úderník 
Pero (Petr) Zmazek je v hutích vyhlášen nejlepším pracovníkem roku 1986. Upadne z toho do 
šoku, z nějž se vzpamatuje až za deset let v den, kdy se jeho nedávno rozvedená manželka 
Marica vdává za jeho nejlepšího přítele Jova. Muž uteče z psychiatrické kliniky a nějakou 
dobu mu trvá, než pochopí, že se probral v roce 1996. Díky již dospělé dceři Janě může 
bydlet s novomanželi i se synem Tomášem. Ve zprivatizované továrně nezíská místo. O 
peníze za nemocenskou ho připraví podvodníci, kteří chtějí zlikvidovat i huť. Pero, 
vzpomínající na staré časy, se proti nim s dělníky postaví a továrnu zachrání. Je opět 
považován za toho nejlepšího z nich. Do televize učiní prohlášení o tristním stavu společnosti 
nadbytku. A z oslavy odchází s rodinou, do níž přibere i Jova... -tbk- 
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V utajení 
barevný, špionážní, akční, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 99 
min. 
 
Původní název: Unlocked. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Di Bonaventura 
Pictures, Bloom, SRA Productions, Lipsync Productions, Silver Reel, Czech Anglo Productions 
(produkční služby v ČR). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.7.2017. Mluveno: anglicky, 
daríjsky, německy (titulky). – Aby uspěli v boji proti terorismu, musí odhalit, kdo stojí v 
pozadí. Od producenta filmů Red a Salt. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: Praha, Londýn, Paříž, Moskva. USA: Virginia – Langley. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Apted. Scénář: Peter O’Brien. Kamera: George Richmond, Oliver 
Curtis (dodatečné záběry). Druhá kamera: Mark Patten. Architekt: Ondřej Nekvasil. Návrhy 
kostýmů: Bojana Nikitovic /ž/. Masky: Daniel Parker (návrhy masek a účesů). Střih: Andrew 
MacRitchie. Zvuk: Tomáš Bělohradský. Výkonná produkce: Andrew Boswell, Irene Gall /ž/, 
Peter Hampden, Norman Merry, Kevan Van Thompson. Producent: Lorenzo di Bonaventura, 
Georgina Townsley /ž/, Claudia Bluemhuber /ž/, Erik Howsam. Koproducent: Cort 
Kristensen. Vizuální efekty: George Zwier (supervize). Zvláštní efekty: Jason Troughton 
(supervize). Hudba: Stephen Barton. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Greg Powell, Jan Petřina (ČR), James Grogan (souboje).  
 
Hrají: Noomi Rapace /ž/ (Alice Racineová), Orlando Bloom (Jack Alcott), Toni Collette /ž/ 
(Emily Knowles), John Malkovich (Bob Hunter), Michael Douglas (Eric Lasch), Matthew Marsh 
(Frank Sutter), Brian Caspe (Ed Romley), Philip Brodie (Wilson), Tosin Cole (Amjad), Michael 
Epp (David Mercer), Aymen Hamdouchi (Lateef), Makram J. Khoury (Yazid Khaleel), Akshay 
Kumar (Salim).  
 
Britský veterán Michael Apted (nar. 1941) natočil akční špionážní thriller V utajení ve stylu 
snímků s Jasonem Bournem, ale nahradil obvyklou mužskou postavu agentkou CIA Alice 
Racineovou v podání švédské herečky Noomi Rapaceové, jež hrála hackerku Lisu 
Salanderovou ve švédské trilogii Milénium. Snímek se přidržuje pravidel žánru, k nimž často 
patří i dvojitá hra. – Agentka CIA Alice Racineová nedokázala zabránit atentátu v Paříži. Nyní 
pracuje v utajení v londýnském centru pro imigranty. Jen nerada se připojí ke kolegovi 
Franku Sutterovi, s nímž má zabránit hrozícímu atentátu ukradenými ruskými biologickými 
zbraněmi, jejž má spáchat džihádista David Mercer. Zjistí, že Sutter a jeho lidé pracují na 
vlastní pěst. Podaří se jí před nimi uniknout s pomocí svého někdejšího mentora Erica 
Lasche, ten mladou ženu nasměruje do utajeného domu, než jej napadne Sutterův zabiják. 
Alice v domě narazí na zloděje Jacka Alcotta, bývalého mariňáka, a spojí se s ním. Jenže 
později zjistí, že i on pracuje pro Suttera a zbaví se ho. Zabije také Suttera, který byl ovšem ve 
službách Lasche. Ukáže se, že ten přežil a že byl mozkem celé akce. Chce, aby Mercer spáchal 
atentát na londýnském fotbalovém stadionu. Poté by CIA získala od vlády více peněz na své 
operace. Alice zabije Lasche a na poslední chvíli zabrání atentátu. Poté odcestuje do Prahy a 
zlikviduje i Mercera. – Film s hvězdným obsazením a s otevřeným závěrem, naznačujícím 
možnost pokračování, se natáčel především v České republice za účasti českého štábu (mj. 
architekt Ondřej Nekvasil, zvukař Tomáš Bělohradský). 
 
MICHAEL APTED (vl. jm. Michael David Apted, nar. 10.2.1941, Aylesbury, Buckinghamshire) 
vyrůstal v essexském Ilfordu, kde jeho otec pracoval pro pojišťovnu. Vystudoval díky 
stipendiu práva a historii na univerzitě v Cambridgi (1963). Začínal jako rešeršér v 
manchesterském studiu nezávislé TV společnosti Granada, kde se během tří let stal 
režisérem; od začátku 70. let byl na volné noze a pracoval pro BBC i pro ITV. Podílel se mj. 
na pravidelném filmovém magazínu Cinema, na dokumentárních seriálech World in Action 
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(Svět v pohybu) a The World Tomorrow (Svět zítřka; prod.), na populárním seriálu 
Coronation Street (1966-67), na antologii City 68’ (1967-68), na kriminálních seriálech 
Murder (1968, Vražda), Big Breadwinner Hog (1969, Velký živitel Hog) a Parkin’s Patch 
(1969, Parkinův revír), na první řadě sitcomu The Lovers (1970, Milenci), na dětském 
seriálu Follyfoot (1971-73, Farma Follyfoot), na antologiích Country Matters (1972, 
Venkovské záležitosti), Childhood (1974, Dětství), Haunted (1974, Strašidla) aj. Za epizodu 
Polibky v padesáti z antologie Play for Today dostal Cenu BAFTA. Na začátku své kariéry byl 
asistentem kanadského režiséra Paula Almonda při natáčení krátkého dokumentu 7 Up 
(1963) o životních ambicích čtrnácti sedmiletých dětí, vybraných z protilehlých pólů 
společenského spektra. K těmto postavám se jako režisér a producent v pravidelných 
sedmiletých intervalech vracel, čímž vytvořil ojedinělý časosběrný seriál o předvídaných i 
nečekaných lidských osudech (14 Up; 21 Up; 28 Up; 35 Up; 42 Up; 49 Up; 56 Up), 
vyznamenaný mnoha poctami (mj. dvěma Flahertyho cenami za dokument); v 90. letech 
produkoval i jeho americkou mutaci. Pracoval také pro známého britského producenta 
Davida Puttnama, mj. v polovině 70. let na nedokončené adaptaci románu Raye 
Connollyho Trick or Treat (Koleda). Odešel do Hollywoodu, kde se prosadil životopisným 
snímkem První dáma country music, který ze sedmi oscarových nominací získal zlatou 
sošku pro představitelku hlavní role Sissy Spacekovou. Za mořem ještě zaujal dalším 
biografickým dílem Gorily v mlze, netradičním kriminálním snímkem Bouřlivé srdce a pak 
dostal příležitost režírovat bondovku Jeden svět nestačí, v níž jako ve většině jeho filmů 
měly víc prostoru ženské postavy. Za příběh odhalení německého šifrovacího stroje Enigma 
byl nominován na Britskou nezávislou filmovou cenu. Vedle hrané tvorby se i nadále 
věnoval dokumentaristice; oceněna byla jeho díla Ať nastane noc (Cena Grammy), 
Pohnout horou (Cena za nejlepší dokument na MFF ve Vancouveru, Cena ekumenické 
poroty v sekci Fórum nového filmu na MFF v Berlíně) a Já a Isaac Newton (Zvláštní cena 
poroty za nejlepší dokument na Floridském FF). K formě časosběrného dokumentu se vrátil 
snímky Married in America (TV-2002, Manželství v Americe) a Married in America 2 (TV-
2007, Manželství v Americe 2), v nichž sledoval devět dvojic z různých vrstev americké 
společnosti. Jako režisér se podílel na TV seriálech My Life and Times (1991, Můj život a 
doba) Crossroads (1992-93, Křižovatky; + spol. prod. – TV), New York News (1995, Zprávy z 
New Yorku – TV), Blind Justice (2005, Slepá justice – TV), Rome (2005, Řím; + spol. prod. – 
TV), za režii jehož pilotní epizody dostal Cenu Cechu amerických režisérů (DGA), What 
About Brian (2006-2007, Co s Brianem), Ray Donovan (2013-201?; uveden v TV), Masters of 
Sex (2013-201?, Mistři sexu; + spol. prod.), Reckless (2014, Bezohlední – TV), Bloodline 
(2016-2017, Pokrevní linie). Za dokumentární část své tvorby byl vyznamenán Mezinárodní 
asociací dokumentaristů (IDA; 1999) a na MFF v St. Louis (2008). Vykonával funkci 
prezidenta Cechu amerických režisérů (DGA; 2003-2009), který mu za jeho služby udělil 
Cenu Richarda B. Aldriche (2012). Za své režijní úspěchy byl vyznamenán na MFF v Dubaji 
(2012) a na specializovaném festivalu Camerimage v Lodži (2016) a za přispění britskému 
filmovému průmyslu obdržel Řád sv. Michala a sv. Jiří (CMG; 2008). Má dva syny z prvního 
manželství a dceru ze vztahu s Australankou Taniou Rose Mellisovou. Jeho druhou ženou 
byla americká herečka a scenáristka Dana Stevensová, s níž má dalšího syna. V lednu 2014 
se oženil s producentkou Paige Simpsonovou. Nejstarší potomek Paul Apted (1967-2014) 
pracoval v Hollywoodu jako střihač zvuku, mj. i na několika otcových snímcích. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) komedie There’s a Hole in Your Dustbin, Delilah 
(TV-1968, Máš díru v popelnici, Dalilo), politické drama podle románu Williama Clarka 
Number Ten (TV-1968, Číslo deset), drama Your Name’s Not God, It’s Edgar (TV-1968, Nejsi 
Bůh, jsi Edgar), příběh muže, který po autonehodě vzpomíná na svůj život, In a Cottage 
Hospital (TV-1969, Ve venkovské nemocnici), volná adaptace Gogolova Revizora pod 
názvem Don’t Touch Him, He Might Resent It (TV-1970, Nedotýkej se ho, může mu to 
vadit), přepis hry Henryho Livingse Big Soft Nellie (TV-1971, Kverulant), dramata Joy (TV-
1972, Radost) a The Reporters (TV-1972, Reportéři), působivé drama z anglického venkova 
za druhé světové války Triple Echo (1972, Trojnásobná ozvěna – TV) s Glendou 
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Jacksonovou a Oliverem Reedem, drama muže, který opustí rodinu, Kisses at Fifty 
(TV-1973, Polibky v padesáti), drama rodiny, jíž hrozí vystěhování, Highway Robbery (TV-
1973, Loupež kvůli dálnici), příběh herecké rivality v ochotnickém souboru Jack Point (TV-
1973), drama o vzestupu a pádu jedné hudební skupiny Stardust (1974) se zpěvákem 
Davidem Essexem, příběh dvou žen hledajících rozptýlení Wednesday Love (TV-1975, 
Středeční láska), adaptace Pinterovy hry The Collection (TV-1976, Přehlídka) s Laurencem 
Olivierem, Malcolmem McDowellem a Alanem Batesem, drama o úniku radioaktivity v 
továrně na plutonium Stronger Than the Sun (TV-1977, Silnější než slunce) s Francescou 
Annisovou a Tomem Bellem, kriminální snímek The Squeeze (1977, Nátlak) se Stacym 
Keachem, fiktivní epizoda ze života proslulé autorky detektivek, nazvaná Agatha (1978, 
Agatha) s Vanessou Redgraveovou a Dustinem Hoffmanem, životní příběh zpěvačky 
Loretty Lynnové První dáma country music (1980, Coal Miner’s Daughter), romantická 
komedie Continental Divide (1981, Propastný rozdíl – TV) s Johnem Belushim a Blair 
Brownovou, komediálně laděný snímek o dospívající mládeži P’tang, Yang, Kipperbang 
(TV-1982), kriminální thriller, odehrávající se v Moskvě, Gorky Park (1983, Park Gorkého – 
V) s Williamem Hurtem, rodinné drama Prvorozený (1984, Firstborn) s Teri Garrovou a 
Peterem Wellerem, dok. Bring On the Night (1985, Ať nastane noc; + sc.) o vzniku nové 
skupiny skladatele a zpěváka Stinga, vrcholící jejich prvním koncertem, komedie z 
nemocničního prostředí Critical Condition (1986, Kritický stav) s Richardem Pryorem, 
životopis přírodovědkyně Dian Fosseyové, nazvaný Gorily v mlze (1988, Gorillas in the 
Mist) se Sigourney Weaverovou, dok. snímek o ruské rockové hvězdě Borisi 
Grebenšikovovi The Long Way Home (TV-1989, Dlouhá cesta domů), soudní drama Causa 
Wardových (1990, Class Action) s Genem Hackmanem a Mary Elizabeth Mastrantonioovou, 
dok. o soudním procesu s indiánským aktivistou, odsouzeným v roce 1975 za zabití dvou 
federálních agentů, Incident at Oglala (1991, Incident v Oglale) a s ním spřízněné kriminální 
drama z indiánské rezervace Thunderheart (1992, Bouřlivé srdce – V) s Valem Kilmerem a 
Samem Shepardem, kriminální thriller Záblesk ve tmě (1994, Blink) s Madeleine 
Stoweovou, dok. o čínských disidentech Moving the Mountain (1994, Pohnout horou – TV), 
psychologické drama divoké dívky Nell (1994, Nell) s Jodie Fosterovou, kriminální thriller 
Smrtící léčba (1996, Extreme Measures) s Hughem Grantem a Genem Hackmanem, dok. o 
tvůrčím procesu v různých druzích umění Inspirations (1997, Inspirace; + spol. prod.), 
drama bývalého trestance podle románu Waltera Mosleyho Always Outnumbered (TV-
1998, Vždy proti přesile) s Laurencem Fishburnem, neprodaný pilotní snímek Nathan Dixon 
(TV-1999), dok. o současných špičkových vědcích Me & Isaac Newton (1999, Já a Isaac 
Newton), bondovka Jeden svět nestačí (1999, The World Is Not Enough) s Piercem 
Brosnanem a Sophie Marceauovou, špionážní snímek z války Enigma (2001, Enigma) s 
Dougrayem Scottem a Kate Winsletovou, psychothriller Dost (2002, Enough) s Jennifer 
Lopezovou v úloze oběti domácího násilí, kr. f. o dospívající dívce, která se přizná k lesbické 
orientaci, Lipstick (2002, Rtěnka), historický snímek o idealistickém britském politikovi 
Williamu Wilberforceovi Amazing Grace (2006, Nezlomná vůle – V) s Ioanem Gruffuddem, 
oficiální dok. z fotbalového mistrovství světa The 2006 FIFA World Cup Film: The Grand 
Finale (2006, Velké finále; spol. režie Pat O’Connor – TV), dok. o společenském dopadu 
fotbalu v různých částech světa The Power of the Game (2007, Síla hry), třetí díl z 
pohádkové série podle románů C.S. Lewise Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 
(2010, The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader), neprodaný pilotní 
snímek Hallelujah (TV-2011), surfařský životopisný snímek Na divoké vlně (2012, Chasing 
Mavericks), jejž dokončil za nemocného Curtise Hansona, hodinový dok. o výrobcích 
fotografických čoček a jejich uživatelích Bending the Light (2014, Ohýbání světla; + spol. 
prod.), natočený pro firmu Canon, akční špionážní thriller V utajení (2017, Unlocked) s 
Noomi Rapaceovou a Michaelem Douglasem; (produkce, výkonná produkce či podíl na 
nich, není-li uvedeno jinak) The River Rat (1984, Říční krysa; r. Tom Rickman – TV), Spies 
Like Us (1985, Špióni jako my; herec – V), Criminal Justice (TV-1990, Zločinná spravedlnost; 
r. Andy Wolk – V), Murder Without Motive: The Edmund Perry Story (TV-1991, Vražda bez 
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motivu; r. Kevin Hooks – V), Intruders (TV-1992, Vetřelci; r. Dan Curtis – TV), Dracula (1992, 
Dracula; r. Francis Ford Coppola), Strapped (TV-1993, Nebezpečně ozbrojen; r. Forest 
Whitaker – V). -mim- 
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Valerian a Město tisíce planet 
barevný, akční, sci-fi, komiksový, fantasy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 
7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 137 min. 
 
Původní název: Valerian and the City of a Thousand Planets. Země původu: Francie. 
Výrobce: Valérian SAS, TF1 Films Production (koprodukce), OCS (podpora), TF1 (podpora), 
EuropaCorp (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 20.7.2017. Mluveno: česky 
(dabováno – 2-D, 3-D), anglicky (titulky – 2-D, 3-D). – Od Luca Bessona, legendárního režiséra 
Leona, Pátého elementu a Lucy.  
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Francie. 
 
AUTOŘI: Režie: Luc Besson. Předloha: Pierre Christin, Jean-Claude Mézières (komiks Valérian 
et Laureline, 1967-2010). Scénář: Luc Besson. Kamera: Thierry Arbogast. Architekt: Hugues 
Tissandier. Výtvarník: Patrice Garcia (výtvarná koncepce), Ben Mauro (výtvarná koncepce), 
Marc Simonetti (výtvarná koncepce), Feng Zhu (výtvarná koncepce), Sylvain Despretz 
(výtvarná koncepce), Alain Brion (výtvarná koncepce). Návrhy kostýmů: Olivier Bériot. 
Masky: Thi Thanh Tu Nguyen /ž/ (návrhy masek). Střih: Julien Rey. Zvuk: Stéphane Bucher (+ 
design zvuku), Tom Johnson, Juan Peralta, Didier Lozahic. Výkonná produkce: Mark Gao, Jing 
Dong, Gregory Ouanhon, JC Cheng. Producent: Virginie Silla /ž/. Vizuální efekty: Scott 
Stokdyk (supervize, Industrial Light & Magic, Weta Digital, Rodeo FX, Hybride, Mikros Image, 
Mac Guff, Digital Factory. Zvláštní efekty: Philippe Hubin (supervize), Jean-Christophe 
Magnaud. Hudba: Alexandre Desplat. Použitá hudba: různé skladby a písně. Choreografie: 
Emilie Livingston /ž/. Koordinátor kaskadérů: Laurent Demianoff (+ souboje). 
 
Hrají: Dane DeHaan (Valerian), Cara Delevingne /ž/ (Laureline), Clive Owen (velitel Arün 
Filitt), Rihanna /ž/ (Bubble), Ethan Hawke (Jolly), Herbie Hancock (ministr obrany), Rutger 
Hauer (prezident), Kris Wu (seržant Neza), Sam Spruell (generál Okto-Bar), Alain Chabat 
(pirát Bob), Aymeline Valade /ž/ (císař Haban-Limaï), Pauline Hoarau /ž/ (císařovna Aloï), Ola 
Rapace (major Gibson), Sasha Luss (princezna Lïhio-Minaa), Peter Hudson (kapitán 
Crowford), Xavier Giannoli (kapitán Norton), Louis Letterier (kapitán z Mercury), Eric Rochant 
(kapitán Palm Müret), Benoît Jacquot (kapitán Arysum), Olivier Megaton (kapitán KCO2), 
Gerard Krawczyk (kapitán Martapuraïs), Mathieu Kassovitz (Hawker); (hlas) John Goodman 
(Igon Siruss), (hlas) Chloe Hollings /ž/ (Alex). 
 
Dabing: Martin Písařík (Valerian), Ivana Korolová (Laureline), Aleš Procházka (velitel Arün 
Filitt), Martina Pártlová (Bubble), Petr Vágner (Jolly), Pavel Šrom (ministr obrany), Petr 
Neskusil (seržant Neza), Václav Rašilov (generál Okto-Bar), Martin Zahálka (pirát Bob), Nikol 
Štíbrová (císařovna Aloï), Oldřich Hajlich (císař Haban-Limaï), Zdeněk Mahdal (major 
Gibbson), Zbyšek Horák (Igon Siruss), Adéla Kubačáková (Alex).  
 
České titulky: Irena Kristek Pavlovičová (studio PO.ET.A). Překlad české verze: Irena Kristek 
Pavlovičová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české verze: Jiří Balcárek (Studio Pro-
Time).  
 
Akční komiksová sci-fi režiséra, scenáristy a producenta Luca Bessona Valerian a Město tisíce 
planet těží z legendární francouzské komiksové série Valérian et Laureline od přátel z dětství, 
Pierra Christina (nar. 1938) a kreslíře Clauda Mézièrese (nar. 1938), která vycházela v letech 
1967-2010. Film je inspirovaný zejména šestým dílem Ambassador of the Shadows (Vyslanec 
stínů) z roku 1975. S rozpočtem 180 milionů dolarů je dosud nejdražším projektem 
francouzské i evropské kinematografie. – 28. století. Major Valerian a seržantka Laureline 
jako zvláštní vládní agenti dbají o pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Jejich 
mezigalaktický dopravní prostředek řídí počítač Alex. Valeriana znepokojil sen o zkáze 



395 
 

planety Mül, kde bytosti, podobné lidem (Perly), žily v souladu s přírodou, těžily perly a 
chovaly malé živočichy konvertory, kteří uměli perly reprodukovat. Major nemá čas se tím 
blíže zabývat; s Laureline mají na planetě Kyrian zabavit v obchodě Igona Sirusse poslední 
exemplář konvertora. Nejsou jediní, kteří se po tvorečkovi shánějí. Misi horko těžko splní a 
Valerian zde sebere i zvláštní perlu, nabitou energií. - Na mezigalaktické stanici Alfa nazývané 
Město tisíce planet chystají velitel Filitt a generál Okto-Bar operaci, která má zneškodnit 
radioaktivní zónu, záhadně se objevivší v neobývané části. Z jednání bezpečnostní rady je 
Filitt unesen neznámými bytostmi. Valerian a Laureline se ho vydají hledat. Oba málem 
přijdou o život. Zjistí, že planeta Mül byla před třiceti lety zničena při válečném konfliktu, s 
nímž nevinné Perly neměly nic společného. Rozkaz vydal velitel Filitt, i když věděl, že tam žijí 
inteligentní bytosti. Císař Perel Haban-Limaïa a císařovna Aloï se stačili ukrýt se skupinkou 
dalších ve starém vraku vesmírné lodi. Později však jejich obydlí skončilo kvůli překupníkům 
starého železa na Alfě. Od té doby zde žijí v utajení. Velitel Filitt to zjistil a chtěl je zničit. 
Perly jsou připraveny odletět, k tomu však potřebují konvertora a perlu. Agenti jim oboje 
dají. Po jejich odletu Filitta zatkne generál Okto-Bar. Laureline kdesi ve vesmíru, kde Perly 
dvojici zanechaly, konečně přijme Valerianovu nabídku k sňatku. - Luc Besson si sice splnil 
sen, ale to, jak komiksovou předlohu zpracoval do megalomanského filmu, příliš nefunguje 
ani ve 3-D, stejně jako není přesvědčivá chemie mezi oběma protagonisty. Valerian a Město 
tisíce planet je tak vizuálně bohatou podívanou, která má navrch nad zbytečně 
komplikovaným příběhem. –kat- 
 
LUC BESSON (nar. 18.3.1959, Paříž) strávil jako syn instruktora vodního lyžování a učitelky 
plavání dětství v různých končinách Středomoří (Řecko, Bulharsko, Jugoslávie). Od 
osmnácti let prošel několika filmařskými posty (byl mj. technikem, statistou, fotografem či 
asistentem režie u Dona Adamse, Clauda Faralda a Alexandra Arcadyho). Spolu s hercem 
Pierrem Jolivetem založil produkční společnost Les Films du Loup (Vlčí filmy; později 
přejmenované na Les Films de Dauphins – Delfíní filmy), v níž natočil krátký film 
Předposlední i celovečerní debut Poslední bitva. Kultovním snímkem Magická hlubina se 
zařadil do generace francouzských „neobarokních” filmařů, spjatých s expresívním 
postmoderním výrazem (např. Jean-Jacques Beineix a Léos Carax). Od první poloviny 90. 
let se více než režii věnuje psaní scénářů a produkci ryze komerčních filmů ve firmě 
EuropaCorp, jejímž je spoluzakladatelem a v níž dává prostor i začínajícím tvůrcům (na 
řadě projektů není ani podepsán). Jedná se vesměs o tituly kriminálních a akčních žánrů, 
vznikajících často v sériích (Taxi, Kurýr, Arthur a Minimojové). Pro jeho režijní tvorbu jsou 
příznačné tři okruhy: podmořský svět, akční krimi a akční sci-fi. V jejich rámci se odvíjejí 
příběhy osamělých, tajemných a výjimečných hrdinů, kteří se zpravidla cítí ohrožováni 
„normální“ společností. Hledání cesty ze společenské izolace ke svobodě, která je téměř 
vždy vykoupena jejich smrtí, jim často komplikuje fatální vztah s druhým pohlavím. Jeho 
hit Brutální Nikita se dočkal amerického remaku Zabiják (1993, Point of No Return; r. John 
Badham) a dvou TV seriálů La Femme Nikita (1997, Brutální Nikita – TV) a Nikita (2010-
2013; uveden v TV). Jako spolutvůrce je podepsán mj. i pod seriály No Limit (2012-2015, 
Profesionál – TV), Transporter: The Series (2012-201?, Kurýr), Taxi Brooklyn (2014) a Taken 
(2017, 96 hodin). Na úspěchu Bessonových filmů mají značnou zásluhu jeho stálí 
spolupracovníci, kameraman Thierry Arbogast, skladatel Eric Serra a herec Jean Reno, 
kterého pro film objevil. Kromě cen za konkrétní tituly např. Hlavní ceny na MFF v Avoriazu 
za snímek Poslední bitva, získal Zvláštní Grand Prix des Amériques za výjimečný přínos 
filmovému umění na Světovém FF v Montrealu 2002. Jeho manželkami byly herečky Anne 
Parillaudová (1986-91), Maïwenn (1993-97) a Milla Jovovichová (1997-99); od roku 2004 je 
ženatý s producentkou Virginií Besson-Sillaovou (nar. 1972). Upozorňujeme na soubor 
analýz jeho tvorby v časopise Cinepur (č. 9, říjen 1997). Na ČT Art byl uveden dokument 
Luc Besson: L’incompris (2014, Luc Besson – nepochopený; r. Elsa Margoutová – TV). – 
Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) 
kr. f. o souboji dvou mužů na život a na smrt v postapokalyptických rozvalinách L’avant 
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dernier (1981, Předposlední; + herec), černobílá sci-fi bez dialogů o skupině lidí v ruinách 
města, zpustošeného po globální katastrofě, Dernier combat (1982, Poslední bitva – V), 
romantický kriminální snímek ze zákoutí pařížského metra, kde nachází útočiště před 
pronásledovateli zloděj dokumentů, Subway (1985, Podzemka; + herec – V), existenciální 
podobenství o rivalitě dvou mladých potápěčů Magická hlubina (1988, Le grand bleu; + 
nám., spol. kam., herec), kriminální drama o mladé narkomance, která místo trestu přijme 
možnost stát se tajnou agentkou, Brutální Nikita (1990, Nikita) s Anne Parillaudovou a 
Tchékym Karyem, poetický dok. o podmořském životě Atlantis (1991, Atlantis; + střih, spol. 
kam.), kriminální drama o vztahu samotářského a mlčenlivého profesionálního zabijáka a 
malé osiřelé sousedky Leon (1994, Leon) s Jeanem Renem a začínající Natalií Portmanovou, 
sci-fi o bývalém vesmírném pilotovi a později newyorském taxikáři, který zachraňuje svět 
budoucnosti před kosmickým zlem ve společnosti krásné mimozemské bytosti, Pátý 
element (1997, The Fifth Element/Le cinquième élément; + nám.) s Brucem Willisem a 
Millou Jovovichovou, výpravné historické drama Johanka z Arku (1999, Joan of Arc; spol. 
sc., režie) s Millou Jovovichovou, milostný příběh s fantastickými a komediálními prvky o 
misi andělů ve francouzské metropoli Angel-A (2005, Angel-A) s Rie Rasmussenovou, 
kombinovaný rodinný snímek o příhodách desetiletého chlapce s malými obyvateli 
podzemní říše podle vlastní knížky Arthur a Minimojové (2006, Arthur et les Minimoys; + 
spol. nám.), další dobrodružství malého chlapce Arthur a Maltazardova pomsta (2009, 
Arthur et la vengeance de Maltazard; + spol. nám.), fantastický dobrodružný snímek, 
inspirovaný komiksovou sérií Jacquesa Tardiho, o neohrožené a ironické reportérce, která 
za každou cenu potřebuje získat ostatky osobního lékaře faraona Ramsese II., Tajemství 
mumie (2010, Les aventures extraordinaire d’Adèle Blanc-Sec), poslední díl volné trilogie 
Arthur a souboj dvou světů (2010, Arthur 3: La guerre des deux mondes; + spol. nám.), 
životopisné drama barmské političky a laureátky Nobelovy ceny za mír Aung San Suu Kyi, 
bojující za demokracii své země, The Lady (2011, Dáma; režie), gangsterská komedie o 
americké mafiánské rodině, která se před pomstou ukrývá ve francouzském městečku, 
Mafiánovi (2013, Malavita; spol. sc., režie) s Robertem De Nirem a Michelle Pfeifferovou, 
akční sci-fi thriller o naivní dívce, jíž náhodně rozpuštěná droga v těle vyvolá radikální 
zvýšení kapacity jejího mozku, Lucy (2014, Lucy; sc., režie, herec) se Scarlett 
Johanssonovou, komiksový velkofilm o vesmírných dobrodružství dvou pozemských 
agentů v 28. století Valerian a Město tisíce planet (2017, Valérian and the City of 
Thousands Planets); (produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) kr. f. Ne quittez pas 
(1984, Neodcházejte; r. Sophie Schmitová; herec), Kamikadze (1986; r. Didier Grousset; + 
spol. sc. – V), kr. f. Jeu de vilains (1988, Hra darebáků; r. Bruno Boucher), Chladný měsíc 
(1991, Lune froide; r. Patrick Bouchitey), kr. f. Arrête ton cinéma (1992, Zastavte svůj film; 
r. Jan Rouiller), L’enfant lion (1993, Lvíče; r. Patrick Grandperret), Nil by Mouth (1997, 
Pouze vnitrožilně; r. Gary Oldman), Taxi (1998, Taxi; r. Gérard Pirès; + sc.), Cour interdite 
(1999, Zakázaný dvůr; r. Djamel Ouahab), Taxi, taxi (2000, Taxi 2; r. Gérard Krawczyk; + sc., 
herec), The Dancer (2000, Tanečnice; r. Frédéric Garson; + nám.), Exit (2000; r. Olivier 
Megaton), Yamakasi: Les samouraïs des temps modernes (2001, Yamakasi; r. Ariel Zeitoun; 
+ spol. sc. – V), 15 août (2001; Tři muži v Bretani; r. Patrick Alessandrin – TV), Polibek draka 
(2001, Le baiser mortel de dragon; r. Chris Nahon; + spol. sc.), Wasabi (2001, Wasabi; r. 
Gérard Krawczyk; + sc.), Kurýr (2002, The Transporter; r. Cory Yuen, Louis Leterrier; + spol. 
sc.), Blanche – Královna zbojníků (2002, Blanche; r. Bernie Bonvoisin), La turbulence des 
fluides (2002, Víření fluida; r. Manon Briandová – TV), Les côtelettes (2003, Kotlety; r. 
Bertrand Blier), Tristan (2003, Tristan: Romantický vrah; r. Philippe Harel – TV), Cheeky 
(2003, Nestoudník; r. David Thewlis – TV), Taxi 2003 (2003, Taxi 3; r. Gérard Krawczyk; + 
sc.), Fanfán Tulipán (2003, Fanfan la Tulipe; r. Gérard Krawczyk; + spol. sc.), Na plný plyn 
(2003, Michel Vaillant; r. Louis-Pascal Couvelaire; spol. sc.), Purpurové řeky 2: Andělé 
Apokalypsy (2003, Les rivières pourpres 2 – Les anges de l’apocalypse; r. Olivier Dahan; + 
sc.), anim. f. Zéro un (2003, Nula jedna; r. Jeanne Birasová, Christophe Campos, Leanna 
Creelová, Jean-Jacques Dumonceau, Gilles Lellouche, Stéphane Levallois, Niko Meulemans, 
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Mark Palansky, Aristomenis Tsirbas, César Vayssié), Banlieue 13 (2004; 13. okrsek; r. Pierre 
Morel; + spol. sc. – V), Utržený ze řetězu (2004, Danny the Dog/Unleashed; r. Louis 
Leterrier; + sc.), Ze film (2005; r. Guy Jacques), Le souffleur (2005, Nápověda; r. Guillaume 
Pixie), Kurýr 2 (2005, The Transporter 2; r. Louis Leterrier; + spol. nám., spol. sc.), 
Imposture (2005, Podvod; r. Patrick Bouchitey), Colour Me Kubrick (2005, Udělej mi 
Kubricka; r. Brian Cook – TV), The Three Burials of Melquiades Estrada (2005, Tři pohřby; r. 
Tommy Lee Jones – V), Revolver (2005; r. Guy Ritchie; + nám. – V), Sexy Pistols (2006, 
Bandidas; r. Joachim Roenning, Espen Sandberg; + nám., spol. sc.), Nikomu to neříkej 
(2006, Ne le dis à personne; r. Guillaume Canet), Si j’étais toi (2006, Převtělená; r. Vincent 
Perez – V), Love and Other Disasters (2006, Láska a jiné pohromy; r. Alek Keshishian – V), 
Quand j’étais chanteur (2006, Píseň pro tebe; r. Xavier Giannoli – V), Confession (TV-2006, 
Zpověď; r. Christian Bartrow), Michou d’Auber (2006, Blonďáček; r. Thomas Gilou – V), Un 
château en Espagne (2007, Zámek ve Španělsku; r. Isabelle Dovalová), L’invité (2007, Host 
na večeři; r. Laurent Bouhnik), Taxi 4 (2007, Taxi 4; r. Gérard Krawczyk; + sc.), Hranice smrti 
(2007, Frontière/s/; r. Xavier Gens), 96 hodin (2007, Taken; r. Pierre Morel; + spol. sc.), 
Kurýr 3 (2008, Transporter 3; r. Olivier Mégaton; + spol. nám., spol. sc.), Banlieue 13: 
Ultimatum (2008, Okrsek 13: Ultimátum; r. Patrick Alessandrin; + sc. – V), Staten Island 
(2008, Malý New York; r. James DeMonaco – V), Le missionnaire (2009, Misionář; r. Roger 
Delattre), dok. f. Home (2009, Home; r. Yann Arthus-Bertrand), À l’origine (2009, Na 
počátku; r. Xavier Giannoli), I Love You Phillip Morris (2009, I Love You Phillip Morris; r. 
Glenn Ficarra, John Requa), Bez soucitu (2009, From Paris with Love; r. Pierre Morel; nám., 
herec), Coursier (2009, Kurýr express; r. Hervé Renoh – V), 22 výstřelů (2010, L'immortel; r. 
Richard Berry), Halal police d’État (2010, Halal, státní policie; r. Rachid Dhibou), 
Colombiana (2011, Colombiana; r. Olivier Mégaton; + spol. sc.), La source des femmes 
(2011, Pramen ženy; r. Radu Mihaileanu), Útěk z MS-1 (2011, Lockout; r. Stephen St. Leger, 
James Mather; + nám., spol. sc.), À l’aveugle (2011, Po slepu; r. Xavier Palud; + nám.), 
anim. f. Un monstre à Paris (2011, Příšera v Paříži; r. Bibo Bergeron), La planque (2011, 
Úkryt; r. Akin Isker), 96 hodin: Odplata (2012, Taken 2; r. Olivier Mégaton; + spol. sc.), 
Intersections/Collision (2012, Křižovatka; r. David Marconi), Un prince (presque) charmant 
(2013, Téměř roztomilý princ; r. Philippe Lellouche; + sc.), Doupě (2013, Brick Mansions; r. 
Camille Dellamare; spol. sc.), 3 dny na zabití (2014, 3 Days to Kill; r. McG; + nám., spol. sc.), 
The Homesman (2014, Síla života; r. Tommy Lee Jones - V), 96 hodin: Zúčtování (2014, 
Taken 3; r. McG; + spol. sc.), Kurýr: Restart (2015, The Transporter Refueled; r. Camille 
Delamarre; + spol. nám., spol. sc.), Warrior’s Gate (2016, Brána válečníků; r. Matthew 
Hoene; + spol. sc.), Renegades (2017; r. Steven Quale; + spol. sc.). -fik- 
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Válka o planetu opic 
barevný, akční, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 7.1, Dolby Atmos, 
dlouhý – 140 min. 
 
Původní název: War for the Planet of the Apes. Země původu: USA. Výrobce: Chernin 
Entertainment, Twentieth Century Fox (zadavatel), TSG Entertainment (zadavatel – 
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 13.7.2017. Mluveno: anglicky, americká 
znaková řeč (titulky). – Za svobodu, za rodinu, za planetu. 
 
Distribuce: CinemArt (do 13.1.2019). Lokace: Kanada: Britská Kolumbie - Lower Mainland 
(Vancouver), Kananaskis Range. 
 
AUTOŘI: Režie: Matt Reeves. Pomocná režie: Bradley Parker (II. režie). Námět: (postavy) 
Rick Jaffa, Amanda Silver /ž/. Scénář: Matt Reeves, Mark Bomback. Kamera: Michael Seresin. 
Druhá kamera: Roger Vernon. Architekt: James Chinlund. Návrhy kostýmů: Melissa Bruning 
/ž/. Masky: Bev Wright /ž/. Střih: William Hoy, Stan Salfas. Zvuk: Chris Duesterdiek. Výkonná 
produkce: Mark Bomback, Mary McLaglen /ž/, Jenno Topping /ž/. Producent: Peter Chernin, 
Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver /ž/. Koproducent: Ryan Stafford. Vizuální efekty: Joe 
Letteri (supervize), Dan Lemmon (supervize), Erik Winquist (supervize), Weta Digital, MPC, 
Stereo D, Exceptional Minds, The Imaginarium Studios, FX Intern. Zvláštní efekty: Dan Cervin 
(supervize), Joel Whist (supervize). Hudba: Michael Giacchino. Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Písně: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Terry Notary, John Stoneham 
Jr. 
 
Hrají: Andy Serkis (Cézar), Woody Harrelson (Plukovník), Steve Zahn (Bad Ape), Karin Konoval 
/ž/ (Maurice), Terry Notary (Rocket), Amiah Miller /ž/ (Nova), Judy Greer /ž/ (Cornelia), Max 
Lloyd-Jones (Modroočko), Devyn Dalton /ž/ (Cornelius), Gabriel Chavarria (Preacher), Sara 
Canning /ž/ (Jezera), Michael Adamthwaite (Luca), Aleks Paunovic (Zima), Chad Rook (Boyle), 
Ty Olsson (Pičák). 
 
České titulky: František Fuka. 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, 
Joel Whist).  
 
Před patnácti lety skupina primátů, vedená šimpanzem Cézarem, uprchla ze San Francisca. 
Šlo to z velké části o jedince, kteří byli díky genovému přípravku ALZ 112 velmi inteligentní. 
Jenže se ukázalo, že jeho vedlejším produktem je pro člověka smrtící virus opičí chřipky... To 
se stalo v „restartu“ kdysi oblíbené série, v akční sci-fi Zrození planety opic (2011, Rise of the 
Planet of the Apes; r. Rupert Wyatt). V pokračování Úsvit planety opic (2014, Dawn of the 
Planet of the Apes; r. Matt Reeves) se tito tvorové v čele se šimpanzi Cézarem a s Kobou 
usadili v sekvojovém háji u San Francisca, ale došlo ke konfliktu s lidmi, nadále 
decimovanými opičí chřipkou, a oni se museli stáhnout do lesů. Závěrečný díl blockbusterové 
trilogie Válka o planetu opic, opět v režii Matta Reevese, se odehrává asi dva roky poté v 
dystopickém světě za mrazivého počasí. - Mezi primáty a zbytkem lidstva zuří válka. Cézar a 
jeho klan se chystají do nového domova. Jejich lesní úkryt je napaden lidmi a velitel armády 
Plukovník místo Cézara zabije jeho družku Cornelii a staršího syna Cornelia. Primát, 
odhodlaný k pomstě, pošle klan napřed. Proti jeho vůli se k němu přidají věrní soukmenovci 
Maurice, Rocket a Luca. Cestou se ujmou nemocné holčičky, která nemůže mluvit, a narazí 
na osamělého mluvícího šimpanze Bad Ape. Ten je odvede ke starému vojenskému táboru v 
zasněžených horách. Zjistí, že Plukovník zde vězní jejich klan. Dospělí jedinci musí v krutých 
podmínkách stavět zeď. Cézar je chycen. Z rozhovoru s Plukovníkem pochopí, že stavba je na 
obranu proti vojsku ze severu. Zmutovaný opičí virus už nezabíjí, ale zbavuje lidi řeči a vede k 
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jejich degeneraci. Plukovník dal zabít nakažené vojáky, svého syna zastřelil sám. Na severu s 
jeho postupem nesouhlasí a chystají útok. Maurice, Bad Ape a Rocket zorganizují s holčičkou, 
jež dostala jméno Nova, útěk zajatých opic. Ten začne těsně před tím, než tábor napadne 
armáda ze severu. Nakažený Plukovník se zastřelí. Do bitvy zasáhne obří lavina. Opice se 
zachrání na stromech a později i s Novou najdou nový domov u jezera. Cézar zde pokojně 
zemře. Ví, že i bez něho jsou opice silné... - Děj nové trilogie předchází a obsahuje řadu 
odkazů k původnímu snímku Planeta opic (1967, Planet of the Apes; r. Franklin J. Schaffner), 
jehož remake natočil v roce 2001 Tim Burton. Ten vznikl podle románu Pierra Boullea (1912-
1994), v němž se kosmonauti ocitli na planetě ovládané opicemi, aniž zpočátku tušili, že jsou 
na Zemi. Do zdejšího primitivního lidského společenství patří i dospělá Nova. - Válka o 
planetu opic je válečným filmem, okořeněným Cézarovou destruktivní touhou po pomstě. 
Tvůrci se inspirovali mj. jiným románem Pierra Boullea Most přes řeku Kwai (1952), 
zfilmovaném o pět let později (1957, Bridge on the River Kwai; r. David Lean), válečnou 
klasikou Velký útěk (1963, The Great Escape; r. John Sturges) a dramatem Apokalypsa (1979, 
Apocalypse Now; r. Francis Ford Coppola). Lze vysledovat i „příbuznost“ s Bílou nemocí Karla 
Čapka. -kat- 
 
MATT REEVES (vl. jm. Matthew George Reeves, nar. 29.4.1966, Rockville Centre, Long 
Island, stát New York) vyrůstal v Los Angeles a od mládí natáčel amatérské snímky. 
Vystudoval film na Jihokalifornské univerzitě (USC) a nejdříve se uplatnil jako scenárista. S 
přítelem z dětství J.J. Abramsem vytvořili seriál o vysokoškolské studentce Felicity (1998-
2002; + spol. režie, spol. prod. – TV). Jako režisér se podílel na seriálech Relativity 
(Relativita), Homicide: Life on the Street (Zločin v ulicích – TV) a pak režíroval pilotní díly 
seriálů Gideon’s Crossing (2000, Gideonova křižovatka), Miracles (2003, Zázraky – TV) a 
Conviction (2006, Usvědčeni – TV). V Hollywoodu se prosadil jako tvůrce žánrových titulů, z 
nichž nejúspěšnější byla zatím dvojice prequelů k Planetě opic. – Filmografie: (podíl na 
scénáři, není-li uvedeno jinak) Přepadení 2: Temné území (1995, Under Siege 2: Dark 
Territory; r. Geoff Murphy), The Yards (2000, Temná zákoutí; r. James Gray; + spol. prod. – 
V), Ulice Cloverfield 10 (2016, 10 Cloverfield Lane; r. Dan Trachtenberg; spol. prod.); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. absolventský snímek o muži s panickou hrůzou z nečekané smrti 
Mr. Petrified Forrest (1992, Zkoprnělý pan Forrest; + sc., spol. střih), zařazený do triptychu 
fantasy filmů Future Shock (1993, Smrtící iluze – V), nezávislá romantická komedie The 
Pallbearer (1996, Smuteční host; + spol. sc. – TV) s Davidem Schwimmerem a Gwyneth 
Paltrowovou, katastrofický horor o zničení Manhattanu obří obludou Monstrum (2007, 
Cloverfield), natočený v produkci J.J. Abramse jako „nalezený obrazový záznam“, remake 
skandinávského upírského hororu Let Me In (2010, Ať vejde ten pravý; + sc. – V) s Chloë 
Grace Moretzovou, další díly populární filmové série Úsvit planety opic (2014, Dawn of the 
Planet of the Apes) a Válka o planetu opic (2017, War for the Planet of the Apes; + spol. 
sc.).  -mim- 
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Vážený občan 
barevný, psychologický, smutná komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 120 min. 
 
Původní název: El ciudadano ilustre. Země původu: Argentina, Španělsko. Výrobce: Arco 
Libre, Televisión Abierta, Magma Cine - A Contracorriente Films, T.V.E. (účast), I.C.A.A. 
(účast), Canal 13 (účast), Ibermedia (účast), Fox (účast), Delta (účast), Penguin – Random 
House (účast), I.N.C.A.A. (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 3.8.2017. Mluveno: 
španělsky, anglicky (titulky). – Cizinec v rodném městě. 
 
Distribuce: Be2Can Distribution - Film Europe. Lokace: Argentina: Buenos Aires, Navarro, 
Uribelarrea, Lobos. Španělsko: Barcelona. 
 
AUTOŘI: Režie: Gastón Duprat, Mariano Cohn. Scénář: Andrés Duprat. Kamera: Gastón 
Duprat, Mariano Cohn. Architekt: María Eugenia Sueiro /ž/. Návrhy kostýmů: Laura Donari 
/ž/. Střih: Jerónimo Carranza. Zvuk: Adrián De Michele. Výkonná produkce: Victoria 
Aizenstat /ž/, Manuel Monzón, Fernando Riera, Eduardo Escudero. Producent: Fernando 
Sokolowicz. Koproducent: Mariano Cohn, Gastón Duprat, Juan Pablo Gugliotta, Nathalia 
Videla Peña /ž/, Adolfo Blanco. Vizuální efekty: Martín Elías Iglesias (supervize). Zvláštní 
efekty: Gustavo Harry Farias (supervize). Hudba: Toni M. Mir. Použitá hudba: různé skladby 
a písně.  
 
Hrají: Oscar Martínez (Daniel Mantovani), Dady Brieva (Antonio), Andrea Frigerio /ž/ (Irene), 
Nora Navas /ž/ (Nuria), Manuel Vicente (starosta Cacho), Marcelo D’Andrea (Florencio 
Romero), Belén Chavanne /ž/ (Julia), Gustavo Garzón (Gerardo Palacios), Julian Larquier 
(recepční Ramiro), Emma Rivera /ž/ (Emilse), Nicolás de Tracy (Roque), Daniel Kargieman 
(Renato Provicello), Leonardo Murija (Mendez).  
 
České titulky: Šárka Holišová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2016: Volpiho pohár pro nejlepšího herce (Oscar Martínez). MFF v 
Havaně 2016: nejlepší scénář (Andrés Duprat). MFF v Soluni 2016: Cena diváků. MFF ve 
Valladolidu 2016: Stříbrný klas za nejlepší film, Cena Miguela Delibese za scénář (Andrés 
Duprat). Ceny Argentinské akademie filmového umění a věd: nejlepší herec (Oscar 
Martínez), nejlepší herec ve vedlejší roli (Dady Brieva), nejlepší původní scénář (Andrés 
Duprat); (nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Gastón Duprat, Mariano Cohn), nejlepší 
herečka ve vedlejší roli (Andrea Frigerioová), nejlepší výprava (María Eugenia Sueiroová), 
nejlepší kostýmy (Laura Donariová). Mexická výroční cena Ariel: nejlepší latinskoamerický 
film. Cena Goya: nejlepší iberoamerický film. 
 
Smutná komedie úspěšné argentinské filmařské dvojice Gastón Duprat a Mariano Cohn 
nazvaná Vážený občan je příběhem slavného spisovatele vracejícího se po čtyřiceti letech do 
rodného městečka, jež proslavil ve svých obdivovaných románech. – Daniel Mantovani 
obdržel Nobelovu cenu za literaturu, ale přijímá ji rozporně jako poctu svému dílu a zároveň 
jako jeho ukončení. Po pěti letech se stále vyhýbá všem nabídkám i poctám, jimiž ho svět 
zahrnuje. Žije osaměle v luxusní barcelonské vile. Jeho sekretářku Nuriu překvapí, když se 
rozhodne odjet na pozvání do rodného městečka Salas v Argentině. Cestuje sám a nepřeje si 
publicitu. Po zdržení kvůli porouchanému vozu, jímž ho svérázný řidič odvážel z letiště, se 
ubytuje v místním hotelu. Žoviální starosta Cacho slavného rodáka obskakuje. Muž dostane 
vyznamenání Vážený občan města a má několik přednášek. Setkává se s různými lidmi, mj. i s 
přítelem Antoniem, který má za manželku jeho bývalou milenku Irene. Jako člena poroty 
výtvarných děl tamních amatérů jej napadne zdejší mafioso Romero, protože jeho obrazy 
odmítl. Vlivný muž jej osočí jako odpadlíka, který v knihách uráží obyvatele Salas. V hotelu se 
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Daniel pomiluje s čtenářkou svých románů, která se mu vnutí do postele. Později zjistí, že je 
to Antoniova a Irenina dcera Julia. Atmosféra kolem slavného rodáka houstne. Večeře u 
Antonia a Irene nedopadne dobře. Daniel musí s kamarádem, jehož chování se změnilo, 
protože na něj stále žárlí kvůli ženě, na noční lov kanců. Antonio po něm střílí schválně vedle, 
ale zasáhne ho Juliin primitivní nápadník Roque. - Po čase se koná slavnostní uvedení 
Mantovaniho nového románu Vážený občan. Na dotaz novináře, týkající se reality a fikce v 
knize, ukáže autor jizvu na hrudi... – Oceňovaný snímek těží zejména z propracovaného 
scénáře (možná až s přílišným množstvím dialogů) a z hereckého výkonu titulního 
představitele, populárního argentinského herce Oscara Martíneze. Je zároveň úvahou u 
dilematech umělecké tvorby a také o tom, že doma nikdo nebývá prorokem...  -tbk- 
 
GASTÓN DUPRAT (nar. 8.12.1969, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina), začínal jako 
tvůrce experimentálních snímků a mezinárodně prezentovaných videoartových instalací, 
které natáčel od první poloviny 90. let společně s Marianem Cohnem (nar. 1975), s nímž 
vytvořil autorskou dvojici. Setkali se v roce 1993 na video festivalu v Buenos Aires (Duprat 
jako člen poroty a Cohn jako soutěžící). Z jejich experimentální tvorby patří k nejznámějším 
Cámara de sombra (1990, Temná komora), Un día más en la tierra (1992, Další den na 
zemi), Circuito (1993, Okruh), Venimos llenos de tierra (1996, Naplňujeme zemi), Hectárea 
(1998, Hektar), Soy Francisco López (2000, Jsem Francisco López), 20/12 (2001), Hágalo 
usted mismo (2002, Udělej si sám). Společně realizovali krátkometrážní, dokumentární a 
hrané filmy a prosadili se zejména v televizi, mj. jako autoři několika rozmanitých projektů, 
v nichž experimentovali s různými filmovými formáty, stylizačními technikami a snímacími 
postupy. Známé jsou zejména Televisión Abierta (1999, Otevřená televize), údajně první 
TV reality-show na světě (jejíž formát převzaly i jiné země) a dva jejich TV kanály Ciudad 
Abierta (2003, Otevřené město) a Digo (2012), zaměřené na oblast Buenos Aires. Vedle 
režie jsou oba rovněž producenty, scenáristy a kameramany, což jim umožňuje vzájemně 
koordinovat jednotlivé tvůrčí složky. Ve filmové tvorbě často kombinují žánrové polohy 
psychologického dramatu a společenské komedie, v nichž se zaměřují především na 
příběhy postav spjatých s rozmanitými kulturními oblastmi (literatura, výtvarné umění). Z 
filmových ocenění připomínáme Cenu za kameru na FF Sundance 2010, Cenu za nejlepší 
argentinský film na FF v Mar de Plata a Cenu Argentinské akademie (Muž od vedle), 
Stříbrný klas za nejlepší film na MFF ve Valladolidu 2016, Cenu diváků na MFF v Soluni 
2016, mexickou cenu Ariel za nejlepší latinskoamerický film a cenu Goya za nejlepší 
iberoamerický film za Váženého občana. Dupratovým bratrem je častý scenárista jejich 
snímků a také současný ředitel argentinského Národního muzea výtvarných umění, 
architekt Andrés Duprat (nar. 1964). – Společná filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak)(dokumenty) Enciclopedia (2000, Encyklopedie; spol. r. Adrián De Rosa; + spol. sc., 
spol. střih), střm. TV service (2005, Televizní služba), rozhovory s argentinskými prezidenty 
Yo presidente (2006, Já, prezident; + sc.), Living Stars (2014), Todo sobre el asado (2016, 
Vše o pečeném masu; + spol. prod.); (hrané filmy) hořká komedie o sociálním pracovníkovi 
v domově důchodců, který objeví v autistickém starci talentovaného malíře, El artista 
(2008, Umělec; + spol. sc., kam.), psychologický thriller o dvou mužích, jejichž nenávistné 
sousedské soužití se mění v paranoidní posedlost, El hombre de al lado (2009, Muž od 
vedle; + kam. – TV), mysteriózní komediální drama o muži, který uzavře dohodu s 
tajemnou osobou, jež mu umožní návrat do minulosti a znovuprožití mládí, Querida voy a 
comprar cigarrillos y vuelvo (2011, Miláčku, skočím si pro cigarety a vrátím se; + spol. sc., 
spol. prod.), epizoda La última frontera (Poslední hranice) z TV seriálu Fronteras (TV-2011, 
Hranice), smutná komedie o slavném spisovateli, který se vrací do rodného městečka 
převzít čestné ocenění, Vážený občan (2015, El ciudadano ilustre; + kam., spol. prod.); 
(produkce) dok. Civilización (2012, Civilizace; r. Ruben Guzman), Hora día mes (2017, 
Hodina, den, měsíc; r. Diego Bliffeld). -jš- 
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MARIANO COHN (nar. 1.12.1975, Villa Ballester, San Martín, Buenos Aires, Argentina) 
začínal jako tvůrce experimentálních snímků a mezinárodně prezentovaných 
videoartových instalací, které natáčel od první poloviny 90. let společně s Gastónem 
Dupratem (nar. 1969)), s nímž vytvořil autorskou dvojici. Setkali se v roce 1993 na video 
festivalu v Buenos Aires (Duprat jako člen poroty a Cohn jako soutěžící). Z jejich 
experimentální tvorby patří k nejznámějším titulům Cámara de sombra (1990, Temná 
komora), Un día más en la tierra (1992, Další den na zemi), Circuito (1993, Okruh), Venimos 
llenos de tierra (1996, Naplňujeme zemi), Hectárea (1998, Hektar), Soy Francisco López 
(2000, Jsem Francisco López), 20/12 (2001), Hágalo usted mismo (2002, Udělej si sám). 
Společně realizovali krátkometrážní, dokumentární a hrané filmy a prosadili se zejména v 
televizi, mj. jako autoři několika rozmanitých projektů, v nichž experimentovali s různými 
filmovými formáty, stylizačními technikami a snímacími postupy. Známé jsou zejména 
Televisión Abierta (1999, Otevřená televize), údajně první TV reality-show na světě (jejíž 
formát převzaly i jiné země) a dva jejich TV kanály Ciudad Abierta (2003, Otevřené město) 
a Digo (2012), zaměřené na oblast Buenos Aires. Vedle režie jsou oba rovněž producenty, 
scenáristy a kameramany, což jim umožňuje vzájemně koordinovat jednotlivé tvůrčí 
složky. Ve filmové tvorbě často kombinují žánrové polohy psychologického dramatu a 
společenské komedie, v nichž se zaměřují především na příběhy postav spjatých s 
rozmanitými kulturními oblastmi (literatura, výtvarné umění). Z filmových ocenění 
připomínáme Cenu za kameru na FF Sundance 2010, Cenu za nejlepší argentinský film na 
FF v Mar de Plata a Cenu Argentinské akademie (Muž od vedle), Stříbrný klas za nejlepší 
film na MFF ve Valladolidu 2016, Cenu diváků na MFF v Soluni 2016, mexickou cenu Ariel 
za nejlepší latinskoamerický film a cenu Goya za nejlepší iberoamerický film za Váženého 
občana. – Společná filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)(dokumenty) Enciclopedia 
(2000, Encyklopedie; spol. r. Adrián De Rosa; + spol. sc., spol. střih), střm. TV service (2005, 
Televizní služba), rozhovory s argentinskými prezidenty Yo presidente (2006, Já, prezident; 
+ sc.), dok. Living Stars (2014), Todo sobre el asado (2016, Vše o pečeném masu; + spol. 
prod.); (hrané filmy) hořká komedie o sociálním pracovníkovi v domově důchodců, který 
objeví v autistickém starci talentovaného malíře, El artista (2008, Umělec; + spol. sc., 
kam.), psychologický thriller o dvou mužích, jejichž nenávistné sousedské soužití se mění v 
paranoidní posedlost, El hombre de al lado (2009, Muž od vedle; + kam. – TV), mysteriózní 
komediální drama o muži, který uzavře dohodu s tajemnou osobou, jež mu umožní návrat 
do minulosti a znovuprožití mládí, Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo (2011, 
Miláčku, skočím si pro cigarety a vrátím se; + spol. sc., spol. prod.), epizoda La última 
frontera (Poslední hranice) z TV seriálu Fronteras (TV-2011, Hranice), smutná komedie o 
slavném spisovateli, který se vrací do rodného městečka převzít čestné ocenění, Vážený 
občan (2015, El ciudadano ilustre; + kam., spol. prod.); (produkce) dok. Civilización (2012, 
Civilizace; r. Ruben Guzman), Hora día mes (2017, Hodina, den, měsíc; r. Diego Bliffeld).
  -jš- 
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Velká čínská zeď 
barevný, historický, dobrodružný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 
5.1, 7.1, Dolby Atmos, dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: The Great Wall. Chang cheng. Země původu: Čína, USA. Výrobce: Legendary 
Pictures, Atlas Entertainment, China Film Company (zadavatel), Le Vision Pictures 
(zadavatel), Legendary Pictures (zadavatel), Universal Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 5.1.2017. Mluveno: anglicky, čínsky (titulky – 2-D); česky (dabováno – 2-D, 
3-D). – Stavěli ji 1700 let. Měří 9000 kilometrů. Před čím měla chránit? 
 
Distribuce: CinemArt (do 5.1.2020). Lokace: Nový Zéland. Čína: Čching Tao. 
 
AUTOŘI: Režie: Zhang Yimou [Čang I-mou]. Pomocná režie: George Marshall Ruge (režie 
akčních scén). Námět: Max Brooks, Edward Zwick, Marshall Herskovitz. Scénář: Carlo 
Bernard, Doug Miro, Tony Gilroy. Kamera: Stuart Dryburgh, Zhao Xiaoding. Druhá kamera: 
Duane Manwiller, Dylan Goss (letecké záběry). Architekt: John Myhre. Návrhy kostýmů: 
Mayes C. Rubeoová. Masky: Paul Engelen (návrhy masek), Ana Lozanoová (supervize). Střih: 
Mary Jo Markeyová, Craig Wood. Zvuk: Kyrsten Mateová (design zvuku), Gary Rydstrom 
(dodatečný design zvuku). Výkonná produkce: Jillian Shareová, Alex Gartner, E. Bennett 
Walsh, La Peikang, Zhang Zhao. Producent: Thomas Tull, Charles Roven, Jon Jashni, Peter 
Loehr. Koproducent: Er Yong, Eric Hedayat, Alex Hedlund. Vizuální efekty: Matt Hartle 
(supervize), Viktor Müller (supervize), Phil Brennan (supervize), Matt Russell (supervize), 
Industrial Light & Magic, Hybride, The Third Floor, Animal Logic, Prime Focus World, Base FX. 
Zvláštní efekty: Andrew Baker (návrhy bytostí), Mark Koivu (koordinátor), Allen Hall 
(poradce), Weta Workshop. Hudba: Ramin Djawadi. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Peter Afterman (hudební supervize), Margaret Yenová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Hiro Koda, Buster Reeves, Nuo Sun (souboje). 
 
Hrají: Matt Damon (William Garin), Jing Tian (velitelka Lin Mej), Pedro Pascal (Pero Tovar), 
Willem Dafoe (Ballard), Andy Lau (stratég Wang), Hanyu Zhang (generál Shao), Eddie Peng 
Yu–Yen (generál Wu), Kenny Lin (velitel Chen), Lu Han (Peng Yong), Junkai Wang (císař), 
Zheng Kai (Shen), Cheney Chen (kapitán), Xuan Huang (velitel Deng).  
 
Dabing: Filip Jančík (William Garin), Anna Brousková (velitelka Lin Mej) Ladislav Cigánek 
(Ballard), Marek Libert (stratég Wang), Filip Švarc (Rizzeti).  
 
České titulky: Filmprint Digital. Překlad české verze: Ivan Hanuš. Dialogy české verze: Petr 
Sitár. Režie české verze: Petr Sitár (LS Production dabing). 
 
Velká čínská zeď je nejdelší stavbou dnešního světa a patří mezi jeho sedm nových divů. Měří 
zhruba 9000 kilometrů a její stavba trvala 1700 let. Měla Čínu chránit před nepřáteli i před 
nebezpečími, o nichž kolovaly různé pověsti. O jednom z nich vypráví první anglicky mluvený 
dobrodružný fantasy snímek čínského režiséra Zhanga Yimoua Velká čínská zeď, jenž je zatím 
největším koprodukčním projektem, jaký byl v Číně natočen. – Severní Čína, 12. století. Čtyři 
evropské žoldnéře, kteří přijeli do Číny najít „černý prach“ (střelný prach) za noci v poušti 
napadne záhadný tvor, jemuž jeden z nich, William, utne končetinu. Zatímco dva muži při 
útoku zemřeli, William a jeho druh Pero Tovar skončí jako zajatci obránců Velké zdi, 
bojovníků Bezejmenného řádu. Ty zajímá Williamova trofej, patřící monstru tchao-tchiou. 
Děsivé bytosti, podobné velkým varanům, vzápětí v obrovském množství zaútočí na Zeď. Oba 
žoldáci se připojí k boji proti nim. Monstra telepaticky ovládá jejich dobře střežená královna. 
Obránci útok odvrátí. Podle stratéga Wanga se tchao-tchiou v Číně poprvé objevili před 
dvaceti staletími po pádu obřího meteoritu. Kdyby zeď překonali, ohrozili by svou žravostí 
celý svět. Půvabná velitelka Lin Mej nechápe, že William dosud bojoval za peníze. Postarší 
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zajatec Číňanů Ballard, který sem před dvaceti lety také přišel pro „černý prach“, se dohodne 
s oběma muži, že při dalším útoku prach ukradnou a zmizí. Jenže William, jemuž se pohledná 
velitelka líbí, má náhle zač bojovat. Navíc se ukáže, že nalezený velký magnet, který měl s 
sebou, dokáže nepřítele znehybnit. Tovar s Ballardem uskuteční plán bez něj, jenže starší 
muž Tovara zradí a doplatí na to životem. Pera Číňané dopadnou. Mezitím se podaří ulovit 
jedno monstrum a magnetem znehybněné je dopravit do hlavního města. Tady se však 
tchao-tchiou osvobodí a přivolá druhy. Nepřátelé do města proniknou tunely. Balonem je 
pronásledují Willard, Lin i stratég Wang a královnu na poslední chvíli zabijí. Armáda tchao-
tchiou je paralyzována a poražena. Císař dá Williamovi vybrat mezi prachem a vězněným 
Tovarem, on zvolí přítele, s nímž po rozloučení s krásnou velitelkou odjedou. – Vizuálně 
opulentní, napínavý a přímočarý fantasy příběh, nabitý rozličnými a roztodivnými bojovými 
technologiemi (např. starověký bungee jumping), je podle režiséra „vybalancován“ tak, aby 
se líbil Evropanům, Američanům i Číňanům. –kat- 
 
ZHANG YIMOU [ČANG I-MOU] (nar. 14.11.1950, Si-an, provincie Šen-si) byl jako syn lékařky 
a nacionalistického důstojníka a Čankajškova stoupence od dětství diskriminován 
komunistickým režimem. Na začátku kulturní revoluce (1966) byl poslán na nucené práce 
do zemědělství a v letech 1969-76 pracoval jako dělník v textilní továrně, aby po zatčení 
rodičů uživil dvě mladší sestry. Od dětství se věnoval malování a fotografování. V roce 
1978 byl přijat ke studiu kamery na znovuotevřené Pekingské filmové akademii až po 
odvolání na ministerstvo kultury. Po absolvování v roce 1982 byl povolán do provinčního 
filmového studia Kuang-si v severočínském Nan-ningu, kde se jako kameraman výrazně 
podílel na filmech svých kolegů (zejména Chena Kaigeho) z tzv. páté generace. Už za 
kameramanskou činnost obdržel národní ceny (Zlatý kohout 1984, 1987) i mezinárodní 
ceny (Montreal, Nantes). Za herecký výkon v dramatu Stará studna byl oceněn na MFF v 
Tokiu 1987. Téměř každý jeho film, jehož dramatická výstavba je podtržena silným 
emocionálním nábojem a výtvarnou kulturou, získal některou z hlavních cen na 
významných festivalech: Rudé pole (Zlatý medvěd v Berlíně 1988), Ťü Tou (nominace na 
Oscara 1990, Zlatý klas ve Valladolidu 1992, Velká cena v Chicagu 1992), Zavěste červené 
lucerny (Stříbrný lev ex aequo v Benátkách 1991, nominace na Oscara), Příběh Čchiou-ťü 
(Zlatý lev v Benátkách 1992), Žít! (Velká cena poroty ex aequo a Cena ekumenické poroty 
ex aequo v Cannes 1994), Nikdo nesmí chybět (Zlatý lev v Benátkách 1999), Cesta domů 
(Velká cena poroty v Berlíně 2000 a Cena diváků na MFF Sundance). Protagonistkou osmi 
filmů, jež zejména na osudech žen zobrazují bouřlivé společensko-politické události Číny 
minulého století, je jeho bývalá manželka Gong Li (1987-95), již později vystřídala mladičká 
Zhang Ziyi. Často se věnuje režii historických velkofilmů, v nichž inovuje postupy známé z 
titulů s bojovými uměními. V roce 1996 nastudoval ve Florencii Pucciniho operu Turandot, 
kterou o rok později inscenoval i v prostorách pekingského Zakázaného města, v roce 2006 
operu Tana Duna The First Emperor (První císař), uvedenou v Metropolitní opeře v New 
Yorku, a v roce 2008 byl režisérem úvodního a závěrečného ceremoniálu olympijských her 
v Pekingu. S manželkou, tanečnicí Chen Ting, má tři děti, čímž se provinil proti zákonu 
jednoho dítěte a musel zaplatit velkou pokutu. Jeho dcera Zhan Mo je střihačkou a 
režisérkou. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) Yi ge he ba ge (1984, Jeden a 
osm; r. Zhang Jun-zhao), Huang tu di (1984, Žlutá země; r. Cheng Kaige), Da yue bing (1986, 
Velká přehlídka; r. Cheng Kaige), Lao jing (1987, Stará studna; r. Wu Tian-ming; + herec); 
(režie, není-li uvedeno jinak) Rudé pole (1987, Hong gao liang; + herec), thriller o 
uneseném čínském letadle Dai hao mei zhou bao (1989, Krycí jméno Kuguár; spol. r. Yang 
Fengliang), drama tragického ženského osudu Ju Dou (1990, Ťü Tou), Qinyong qing (1990, 
Terakotový válečník; r. Ching Siu-tung; herec), příběh dívky, která se stane čtvrtou 
konkubínou bohatého muže, Zavěste červené lucerny (1991, Da hong deng long gao gao 
gua), přepis románu Chena Yuan-bina o těhotné vesnické ženě, statečně se bijící za 
rodinnou čest, Qiu Ju da guan si (1992, Příběh Čchiou-ťü), Hua hun (1994, Malířova duše; r. 
Huang Shuqin; spol. sc., režijní dohled), dramatický příběh o osudech jedné rodiny na 
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pozadí politických změn v Číně od konce 2. světové války Huozhe (1994, Žít!), gangsterský 
příběh z prostředí šanghajského podsvětí 30. let Yao a yao yao dao waipo qiao/Shanghai 
Triad (1994, Opiová válka - V/Šanghajská triáda - TV), epizoda z filmu Lumière et 
compagnie (1995, Lumière a spol.; spol. režie – TV), komediální moralita ze současnosti o 
přejímání životního stylu západní společnosti podle románu Shu Pinga s názvem You hua 
hao hao shuo (1997, Neztrácej hlavu; + herec), komorní příběhy z prostředí venkovských 
škol Nikdo nesmí chybět (1998, Yi ge dou bu neng shao) a Cesta domů (1999, Wo de fu qin 
mu qin), komediální příběh starého mládence, jenž se chce oženit, Xingfu shiguang (2000, 
Šťastné chvíle), historický akční epos Hrdina (2002, Ying xiong; + spol. sc., spol. prod.), 
známý historický akční snímek Klan Létajících dýk (2004, Shi mian mai fu; + spol. nám., 
spol. sc., spol. prod.), drama o putování japonského rybáře za nevyléčitelně nemocným 
synem do čínské provincie Qian li zou dan qi (2005, Překonat sám tisíce mil; + spol. sc., 
prod.), akční dobrodružná romance císařova tělesného strážce a prince, odehrávající se v 
10. století, Kletba zlatého květu (2006, Man cheng jin dai huang jin jia; + sc., spol. prod.), 
epizoda En regardent le film (Dívat se na film; + spol. sc.) z kolektivního snímku Chacun son 
cinéma (2007, Každému jeho film), kostýmní fraška, odkazující k filmu bratrů Coenových, 
Zbytečná krutost aneb Žena, pistole a obchod s nudlemi (2009, San qiang pai an jing qi), 
romance z konce kulturní revoluce Shan zha shu zhi lian (2010, Láska hlohového stromu), 
drama z přepadení Nankingu v roce 1937 Jin ling shi san chai (2011, Květy války - V) s 
Christianem Balem, psychologické drama Gui lai (2014, Návrat domů), výpravná historická 
freska z období dynastie Tang v osmém století, nazvaná Wang chao de nu ren: Yang Gui Fei 
(2015, Paní dynastie; spol. r. Shi Qing, Tian Zhuangzhuang), koprodukční dobrodružná 
fantasy o obraně před zákeřnými monstry Velká čínská zeď (2016, The Great Wall) s 
Mattem Damonem; (produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) Xi chu bawang (1994, 
Konkubína velkého dobyvatele; r. Stephen Shin, Clara Lawová; prod.), Long cheng zheng 
yue (1997, Příběh Dračího města; r. Yang Fengliang; spol. prod.), Su wei cheng nian (2016, 
Najednou sedmnáct; r. Zhang Mo). -fik- 
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Velká oříšková loupež 2 
barevný, animovaný, dobrodružný, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: The Nutt Job 2: Nutty by Nature. Země původu: Kanada, USA, Jižní Korea. 
Výrobce: Open Road Films, ToonBox Entertainment, Gulfstream Pictures, Red Rover 
International. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 24.8.2017. Mluveno: česky (dabováno).  
 
Distribuce: Vertical Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: Cal Brunker. Námět: Peter Lepeniotis (postavy). Scénář: Bob Barlen, Cal 
Brunker, Scott Bindley. Výtvarník: Andrew Woodhouse, Jaewoo Kim (návrhy hlavních 
postav). Střih: Paul Hunter. Zvuk: Steph Carrier, J.R. Fountain (design zvuku). Výkonná 
produkce: William Bindley, Liang Chen, Hoe Jin Ha, Sen Jia, Myun Young Jung, Mike Karz, 
Hong Kim, Hyungkon Kim, Daniel Woo, Zhao Lan Wu, Guiping Zhang. Producent: Bob Barlen, 
Jonghan Kim, Jongsoo Kim, Sunghwan Kim, Youngki Lee, Harry Linden, Lili Ma /ž/, Jun Zheng. 
Animace: Morgan Ginsberg (vedoucí animace), Morgan Ginsberg (supervize animace). 
Vizuální efekty: Alexander Feigin (supervize), Aadel Forootan (supervize efektů postav, 
supervize animační přípravy). Hudba: Heitor Pereira, Ella Louise Allaire /ž/ (titulní píseň), 
Martin Lloyd Ferguson (titulní píseň), Wil Fuller (hudební téma), Alex Geringas (titulní píseň, 
hudební téma). Nahrávka: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, Bratislavský 
symfonický sbor. Hudební dramaturgie: John Houlihan (hudební supervize).  
 
Hlasy: Will Arnett (Bručoun), Katherine Heigl /ž/ (Andie), Maya Rudolph /ž/ (Mazlík), Jackie 
Chan (mistr Feng), Isabela Moner /ž/ (Heather), Peter Stormare (Gunther), Bobby Cannavale 
(Frankie), Bobby Moynihan (starosta), Jeff Dunham (krtek), Rob Tinkler (zrzek), Gabriel 
Iglesias (Jimmy), Sebastian Maniscalco (Johnny), Kari Wahlgren /ž/ (Jamie), Cal Brunker 
(roztomilý čipmank). 
 
Dabing: Zbyšek Horák (Bručoun), Anna Brousková (Andie), Zuzana Ďurdinová (Mazlík), Filip 
Švarc (mistr Feng), Viktorie Taberyová (Heather), Ladislav Cigánek (Gunther), Tomáš Borůvka 
(Frankie), Václav Knop (starosta), Tomáš Juřička (krtek), Michal Holán (zrzek), Pavel Vondra 
(Jimmy), Vojtěch Hájek (Johnny), Jana Páleníčková (Jamie).  
 
Překlad české verze: Jan Zenáhlík. Dialogy české verze: Petr Sitár. Režie české verze: Petr 
Sitár (LS Productions dabing).  
 
Animovaný dobrodružný snímek Velká oříšková loupež 2 je po dobrodružné rodinné komedii 
Útěk z planety Země (2013, Escape from Planet Earth) druhým celovečerním filmem 
animátora a výtvarníka Cala Brunkera a téměř bezprostředně navazuje na předchozí film 
Velká oříšková loupež (2013, The Nut Job; r. Peter Lepeniotis). - Zvířátka z městského parku 
si užívají ve zkrachovalé prodejně oříšků. Veverka Andie se zlobí, že ztrácejí přirozené 
instinkty. Když obchod nešťastnou náhodou vybuchne, veverčák Bručoun slíbí, že z města 
donese jídlo. Ale vrátí se s prázdnou a málem přitom on i jeho kamarád krysák zahynou. - 
Zvířátkům se podaří zničit techniku a vyhnat dělníky, kteří v „jejich“ parku budují zábavní 
centrum. Chamtivý starosta na ně pošle specialistu na odchyt. Původní obyvatelé parku se 
však semknou a připraví návštěvníkům slavnostního otevření uvítání podle svého gusta. 
Pomohou jim myši v čele s mistrem bojových umění Fengem, které přišly o domov kvůli 
golfovému hřišti a musely se odstěhovat do města. Zábavní park je zničen. Starosta skončí za 
mřížemi. Zeleň je obnovena, zvířátka teď žijí v souladu s přírodou, jak si Andie, která se 
sblížila s Bručounem, vždycky přála; myši zde našly nový domov. – Příběh je plný honiček a 
dramatických, občas humorných a hlavně zkázonosných akcí. Na rok 2019 je ohlášeno 
pokračování The Nut Job 3 (r. Cal Brunker). –kat- 
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Vetřelec: Covenant 
barevný, sci-fi, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, IMAX, Dolby Atmos 5.1, 7.1, dlouhý – 122 
min. 
 
Původní název: Alien: Covenant. Země původu: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA. 
Výrobce: Brandywine, Scott Free, Twentieth Century Fox (zadavatel), TSG Entertainment 
(zadavatel – spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 18.5.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 18.11.2018). Lokace: Nový Zéland: Národní park Fiordland - Milford 
Sound, Mitre Peak. Austrálie:  
Sydney - Potts Hills.  
  
AUTOŘI: Režie: Ridley Scott. Pomocná režie: Luke Scott (II. režie). Námět: Jack Paglen, 
Michael Green, Dan O’Bannon (postavy), Ronald Shusett (postavy). Scénář: John Logan, 
Dante Harper. Kamera: Dariusz Wolski, Shaun O’Dell (dodatečné záběry). Architekt: Chris 
Seagers. Návrhy kostýmů: Janty Yates /ž/. Masky: Lesley Vanderwalt /ž/ (design, supervize). 
Střih: Pietro Scalia. Zvuk: Ben Osmo, Michael Fentum (design), Oliver Tarney (design). 
Producent: Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler, Walter Hill. Vizuální 
efekty: Adam Johansen (efekty bytostí), MPC, Animal Logic, Rising Sun Pictures, Luma 
Pictures, Argon FX, BOT VFX, Framestore, Atomic Fiction, Peerless, Proof Inc. Zvláštní efekty: 
Neil Corbould (supervize). Hudba: Jed Kurzel, Jerry Goldsmith (téma z Vetřelce). Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Kyle Gardiner, Chan Griffin (souboje). 
 
Hrají: Michael Fassbender (David/Walter), Katherine Waterston /ž/ (Danny Danielsová), Billy 
Crudup (Oram), Danny McBride (Tennessee), Demian Bichir (Lope), Carmen Ejogo /ž/ 
(Karine), Jussie Smollett (Ricks), Callie Hernandez /ž/ (Upworthová), Amy Seimetz /ž/ 
(Farisová), Nathaniel Dean (Hallett), Alexander England (Ankor), Uli Latukefu (Cole), Tess 
Haubrich /ž/ (Rosenthalová), Benjamin Rigby (Ledward), (hlas) Lorelei King /ž/ (Matka), 
(neuvedeni) Guy Pearce (Peter Weyland), James Franco (Branson).  
 
České titulky: František Fuka.  
 
Režisér Ridley Scott sci-fi hororem Vetřelec: Covenant (v překladu Úmluva) navazuje na svůj 
snímek Prometheus (2012, Prometheus), jenž je považován za prequel k jeho blockbusteru 
Vetřelec (1979, Alien). – Peter Weyland vytvořil nadaného a vzdělaného androida Davida. - 
2104. Posádku kolonizační lodě Covenant, složenou vesměs z manželských párů, vzbudí na 
pokyn řídícího počítače Matky android Walter (který vypadá jako David) z kryospánku; 
výbuch blízké hvězdy roztrhl energetické plachty. Kapitán Branson, manžel Danny 
Danielsové, kvůli poruše v hibernační kóji uhoří. Velení převezme jeho zástupce, věřící Oram. 
Vesmírná loď míří se dvěma tisíci spících kolonistů a s embryi k planetě Origae-6, vhodné k 
osídlení. Při opravě venkovních kamer je zachyceno vysílání, připomínající známou píseň. 
Oram se rozhodne změnit kurz. Tennessee a manželé Upworthová a Ricks zůstanou v lodi na 
oběžné dráze neznámé planety. Výsadkový lander s ostatními proletí plazmovou bouří a 
přistane na planetě, jež vypadá obyvatelná (včetně divoké přírody). Při hledání zdroje signálu 
Ledward vdechne černý prášek. Udělá se mu zle. V landeru na ošetřovně z něho vyleze 
odporný vražedný tvor (neomorfus) a zabije jej i Oramovu manželku Karine. Farisová při 
pokusu zastřelit ho způsobí výbuch a zemře také. K ostatním, kteří jsou nyní bez dopravy, se 
blíží neomorfové. Ty zažene neznámý muž a odvede je do skalního komplexu a později i do 
opuštěného města. Je to android David z lodi Prometheus. Doletěl sem před lety s velitelkou 
Ellií Shawovou. Ta prý zahynula při přistání, zdejší humanoidní obyvatelé (zřejmě Tvůrci, 
které hledala) zemřeli kvůli uvolnivšímu se patogenu z Promethea (časem vyjde najevo, že 
šlo o Davidův záměr). - Členové posádky postupně umírají v kusadlech slizkých monster. 
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Walter se po hádce dostane do rvačky s Davidem, který zde geneticky experimentoval a 
který lidstvem pohrdá. Když přistane Covenant, na palubu se s Walterem dostanou jen 
Danny Danielsová a infikovaný Hallett. Z muže se vyklube monstrum, které ho zabije a pak 
zlikviduje Upworthovou a Rickse. Tennessee a Danielsová vetřelce na poslední chvíli 
katapultují do vesmíru a spokojeně se uloží do svých hibernačních kójí. Bezmocná žena příliš 
pozdě pochopí, že Walter je ve skutečnosti David (který druhého androida v souboji zabil). 
Ten pak k lidským embryím uloží dvě kapsle se svými „dětmi“. Covenant pokračuje k cíli... – 
Snímek hojně čerpá z původního Vetřelce a odkazuje samozřejmě k výše zmíněnému 
Prometheovi. Nescházejí ani existenciální otázky, dojde ke sporu mezi umělou a lidskou 
inteligencí i mezi oběma androidy; emočně ochuzenější, technicky dokonalejší a loajální 
Walter na rozdíl od Davida není tak „tvůrčí“, ale zároveň je mnohem morálnější. Vizuálně 
působivý snímek nepostrádá napětí, ale ani vtíravý pocit déjà vu. Trpí také nedostatkem 
logiky a přílišnou spletitostí. Je věnován režisérově dlouholeté spolupracovnici ve společnosti 
Scott Free, producentce Julii Payneové (1951-2016). –kat- 
 
RIDLEY SCOTT (nar. 30.11.1937, South Shields, Northumberland, dnes Tyne and Wear, 
Anglie) je prostředním ze tří synů britského ženijního důstojníka. Studoval výtvarnictví a 
film na Královské umělecké koleji (RCA) v Londýně, kde s finanční podporou Britského 
filmového institutu (BFI) natočil na formát 16mm krátký hraný film Boy and Bicycle (1965, 
Chlapec a kolo; + sc., kam., prod.), do jehož hlavních úloh obsadil mladšího bratra Tonyho 
a otce. Po ukončení studia nastoupil do BBC jako výtvarník dekorací, ale brzy dostal 
možnost režírovat epizody různých seriálů, např. Z Cars (Policejní auta), Adam Adamant 
Lives! (Adam Adamant žije!) a The Informer (Informátor). V roce 1968 začal velmi úspěšně 
natáčet reklamní snímky ve vlastní společnosti Ridley Scott Associates. Zakrátko se stal v 
tomto oboru předním světovým tvůrcem a věnuje se mu příležitostně dodnes. Ze zhruba 
dvou tisíc spotů jsou nejznámější jeho práce pro Hovis, Fish Fingers, Chanel, Apple 
Computer a Pepsi. V dlouhém hraném filmu se uvedl adaptací povídky Josepha Conrada 
Soupeři (Cena za debut na MFF v Cannes). Svým druhým snímkem, komerčně mimořádně 
úspěšným sci-fi hororem Vetřelec, se rázem zařadil mezi přední hollywoodské tvůrce. 
Natáčel vizuálně vytříbená díla, která se však ne vždy setkávala s náležitým diváckým 
ohlasem. Jednoznačný úspěch zaznamenal feministickou road movie Thelma a Louise 
(Zlatý klas na MFF ve Valladolidu ex aequo, Cena londýnských filmových kritiků a 
nominace na Oscara za režii, nominace na Ceny BAFTA za režii a nejlepší film), skutečným 
příběhem drogového bosse Americký gangster (nominace na Cenu BAFTA za nejlepší film, 
nominace na Zlatý glóbus za režii) a zejména historickým velkofilmem Gladiátor (nominace 
na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA). Třetí oscarovou nominaci získal za režii 
realistického válečného dramatu Černý jestřáb sestřelen a čtvrtou jako producent sci-fi 
Marťan. V roce 1995 založili s Tonym Scottem výrobní společnost Scott Free a stali se 
majiteli filmových studií v Sheppertonu. Kromě filmů produkovali TV antologii hororových 
příběhů The Hunger (1997-2000, Hlad), dokumentární TV seriál AFP: American Fighter Pilot 
(2002, Americký bojový pilot), úspěšný kriminální seriál Numb3rs (2005-2010, Vražedná 
čísla – TV) a právnický seriál The Good Wife (2009-2016, Dobrá manželka – TV), za nějž byli 
dvakrát nominováni na Cenu Emmy. Za TV drama z hollywoodského zákulisí RKO 281 
získali Zlatý glóbus, za životopisné drama o předválečných letech Winstona Churchilla 
Stahující se mračna a za speciál o proslulé bitvě z občanské války Gettysburg dostali ceny 
Emmy. Bratři Scottovi jsou také výkonnými producenty tří krátkých akčních snímků ze série 
The Hire (2002, K pronajmutí), financované automobilkou BMW. Ridley sám je vlastníkem 
trikové společnosti Mill Films. Za své dílo byl mj. vyznamenán Cenou Michaela Balcona 
(1994; spolu s Tonym Scottem), Pamětní cenou George Pala, udílenou Akademií sci-fi, 
fantasy a hororu (2003), čestným členstvím v Britském filmovém institutu (BFI; 2009), 
Společností vizuálních efektů (VES; 2015) a Cechem amerických režisérů (DGA; 2016). V 
roce 2003 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho manželkami byly novinářka Felicity 
Heywoodová (1964-75) a producentka reklamní agentury Sandy Watsonová (1979-89); v 
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červnu 2015 se po patnáctileté známosti oženil s kostarickou herečkou Gianninou 
Facioovou (nar. 1955). Kromě mladšího bratra Tonyho (1944-2012), který spáchal 
sebevraždu, se režii věnují i jeho děti, synové z prvního manželství Jake Scott (nar. 1965) a 
Luke Scott (nar. 1968) a dcera z druhého svazku Jordan Scottová (nar. 1977). – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) drama dlouhotrvajících soubojů dvou napoleonských 
důstojníků Soupeři (1977, The Duellists) s Keithem Carradinem a Harveyem Keitelem, 
strhující drama posádky vesmírné lodi, bojující s vražedným mimozemským tvorem, 
Vetřelec (1979, Alien) se Sigourney Weaverovou, jehož režisérský sestřih (2003) byl v roce 
2015 krátce uveden v našich kinech, kultovní sci-fi Blade Runner (1982, Blade Runner) s 
Harrisonem Fordem v titulní úloze detektiva, stíhajícího uprchlé androidy, výpravná 
pohádka Legend (1985, Legenda – V) s Tomem Cruisem, romanticky laděný kriminální 
thriller Ten, kdo mě hlídá (1987, Someone to Watch Over Me; + spol. prod.) s Tomem 
Berengerem a Mimi Rogersovou, akční kriminální film o dvou policistech, eskortujících do 
Tokia člena jakuzy, Black Rain (1989, Černý déšť – V) s Michaelem Douglasem, Andym 
Garciou a Kenem Takakurou, příběh dvou žen, které cesta za svobodou přivede na 
nesprávnou stranu zákona, Thelma a Louise (1991, Thelma & Louise; + spol. prod.) se 
Susan Sarandonovou a Geenou Davisovou, historické drama 1492: Dobytí ráje (1992, 1492: 
Conquest of Paradise; + spol. prod.) s Gérardem Depardieuem v úloze Kryštofa Kolumba, 
dobrodružný film o chlapcích na cvičné plachetnici Bílá smršť (1995, White Squall; + spol. 
prod.) s Jeffem Bridgesem, drama ženy, která se chce uplatnit v bojové jednotce, G.I. Jane 
(1997, G.I. Jane; + spol. prod.) s Demi Mooreovou, výpravné drama ze starého Říma 
Gladiátor (2000, Gladiator) s Russellem Crowem, thriller podle románu Thomase Harrise 
Hannibal (2001, Hannibal; + spol. prod.) s Anthonym Hopkinsem, adaptace knihy Marka 
Bowdena, zaznamenávající podle skutečných událostí zkázu americké vojenské jednotky v 
somálském Mogadišu, Černý jestřáb sestřelen (2001, Black Hawk Down; + spol. prod.) s 
Joshem Hartnettem a Ewanem McGregorem, kriminální komedie Švindlíři (2003, 
Matchstick Men; + spol. prod.) s Nicolasem Cagem a Samem Rockwellem, historický 
snímek Království nebeské (2005, Kingdom of Heaven; + prod.) s Orlandem Bloomem, 
povídka Jonathan (spol. r. Jordan Scottová) z filmu All the Invisible Children (2005, 
Neviditelné děti – V), adaptace románu Petera Maylea Dobrý ročník (2006, A Good Year; + 
prod.) s Russellem Crowem a Marion Cotillardovou, kriminální drama, odehrávající se na 
počátku 70. let, Americký gangster (2007, American Gangster; + spol. prod.) s Denzelem 
Washingtonem a Russellem Crowem, drama agentů CIA na stopě teroristického pohlavára 
v Jordánsku Labyrint lží (2008, Body of Lies; + spol. prod.) s Leonardem DiCapriem a 
Russellem Crowem, remake legendárního příběhu Robin Hood (2010, Robin Hood; + spol. 
prod.) s Russellem Crowem, sci-fi horor Prometheus (2012, Prometheus; + spol. prod.), v 
němž zkoumal události předcházející ději slavného Vetřelce, neprodaný pilotní snímek ze 
zákulisí katolické církve The Vatican (TV-2013; + spol. prod.), thriller podle scénáře 
Cormaca McCarthyho Konzultant (2013, The Counselor; + spol. prod.) s Michaelem 
Fassbenderem v titulní úloze právníka, jenž se zaplete s drogovou mafií, výpravný 
historický film Exodus: Bohové a králové (2014, Exodus: Gods and Kings; + spol. prod.) s 
Christianem Balem v úloze Mojžíše, drama astronauta uvízlého na Marsu podle románu 
Andyho Weira Marťan (2015, The Martian; + spol. prod.) s Mattem Damonem, sci-fi horor, 
navazující na Promethea, Vetřelec: Covenant (2017, Alien: Covenant; + spol. prod.) s 
Michaelem Fassbenderem a Katherine Waterstonovou; (podíl na produkci či výkonné 
produkci) rodinný snímek Trable s opicí (1994, Monkey Trouble; r. Franco Amurri), 
adaptace divadelní hry Terence Rattigana Profesor odchází (1994, The Browning Version; r. 
Mike Figgis), černá kriminální komedie Clay Pigeons (1998, Není úniku; r. David Dobkin – 
V), rekonstrukce vzniku Občana Kanea, nazvaná RKO 281 (TV-1999; r. Benjamin Ross – TV), 
kriminální snímek Where the Money Is (1999, Balík peněz; r. Marek Kanievska – V), 
politické drama The Last Debate (TV-2000, Poslední debata; r. John Badham), 
psychologicko-historické drama The Gathering Storm (TV-2002, Stahující se mračna; r. 
Richard Loncraine – TV), komedie podle románu Jennifer Weinerové Zná ji jako svý boty 



410 
 

(2005, In Her Shoes; r. Curtis Hanson), tragický milostný příběh Tristan a Isolda (2005, 
Tristan + Isolde; r. Kevin Reynolds), minisérie mapující historii americké zpravodajské 
služby The Company (TV-2007, V síti CIA; r. Mikael Salomon – TV), western The 
Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007, Zabití Jesseho Jamese 
zbabělcem Robertem Fordem; r. Andrew Dominik - V), adaptace románu Michaela 
Crichtona The Andromeda Strain (TV-2008, Kmen Andromeda; r. Mikael Salomon – TV), 
horor na motivy známé Poeovy povídky Tell-Tale (2009, Zrádné srdce; r. Michael Cuesta), 
další obraz ze života Winstona Churchilla Into the Storm (TV-2009, V srdci bouře: Churchill 
ve válce; r. Thaddeus O’Sullivan – V), přepis románu Sheily Kohlerové o dívkách v 
internátní škole Cracks (2009, Trhliny; r. Jordan Scottová – V), drama o setkání 
traumatizovaného muže a striptérky Welcome to the Rileys (2009, Svět podle Mallory; r. 
Jake Scott – V), romantické drama Cyrus (2010; r. Jay a Mark Duplassovi – V), dok. The Real 
Robin Hood (TV-2010, Skutečný Robin Hood; r. M. David Melvin – TV), akční snímek podle 
populárního TV seriálu A-Team (2010, The A-Team; r. Joe Carnahan), adaptace románu 
Kena Folletta The Pillars of the Earth (TV-2010, Pilíře země; r. Sergio Mimica-Gezzan – V), 
dok. Život v jednom dni (2011, Life in a Day; r. Kevin Macdonald), jehož mutace vznikly 
později i v dalších zemích, historický dok. Gettysburg (TV-2011; r. Adrian Moat – TV), 
thriller z Aljašky Mezi vlky (2011, The Grey; r. Joe Carnahan), adaptace lékařského thrilleru 
Robina Cooka Coma (TV-2012, Kóma; r. Mikael Salomon - TV), přepis dalšího Follettova 
historického románu World Without End (TV-2012, Na věky věků; r. Michael Caton-Jones – 
TV), adaptace historicko-dobrodružného románu Kate Mosseové Labyrinth (TV-2012, 
Labyrint; r. Christopher Smith – TV), drama odhalení ekoteroristické skupiny The East 
(2012, Východ; r. Zal Batmanglij – TV), drama Stoker (2012; r. Park Chan-wook – V), 
historická dramatizace Killing Lincoln (TV-2013, Vražda prezidenta Lincolna; r. Adrian Moat 
- TV), akční kriminální snímek Welcome to the Punch (2013, Vítejte v Punchi; r. Eran Creevy 
– TV), dok. Springsteen & I (2013, Springsteen a já; r. Baillie Walsh), kriminální thriller Out 
of the Furnace (2013; r. Scott Cooper – TV), další dramatizace Killing Kennedy (TV-2013, 
Vražda prezidenta Kennedyho; r. Nelson McCormick - TV), minisérie o zlaté horečce na 
sklonku 19. století Klondike (TV-2014; r. Simon Cellan Jones – TV), thriller o ženě, trpící 
částečnou ztrátou paměti, Dřív než půjdu spát (2014, Before I Go to Sleep; r. Rowan Joffe), 
rodinná komedie Get Santa (2014, Sežeňte Santu; r. Christopher Smith), thriller ze 
stalinského SSSR podle románu Toma Roba Smitha Dítě číslo 44 (2014, Child 44; r. Daniel 
Espinosa), historická dramatizace Killing Jesus (TV-2015, Proč zabili Ježíše; r. Christopher 
Menaul - TV), futuristická romance Equals (2015, Jako ty; r. Drake Doremus – V), skutečný 
příběh objevitele mozkového onemocnění hráčů amerického fotbalu Concussion (2015, 
Diagnóza: Šampión; r. Peter Landesman - V), sci-fi horor Morgan (2016; r. Luke Scott - V), 
parodie na akční filmy Mindhorn (2016; r. Sean Foley), historická dramatizace Killing 
Reagan (TV-2016, Zabít Reagana; r. Rod Lurie – TV), romantické drama Newness (2017, 
Novota; r. Drake Doremus). -mim- 
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Víno nás spojuje 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 113 min. 
 
Původní název: Ce qui nous lie. Země původu: Francie. Výrobce: Ce Qui Me Meut, France 2 
Cinéma (koprodukce), StudioCanal (koprodukce), Canal+ (spolupráce), Ciné+ (spolupráce), 
France Télévisions (spolupráce), Région Bourgogne-Franche-Comté (podpora), CNC 
(podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 14.9.2017. Mluveno: francouzsky, anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 16.5.2027). Lokace: Francie: Burgundsko – Meursault, Puligny-
Montrachet, Chassagne-Montrachet, Pommard. 
 
AUTOŘI: Režie: Cédric Klapisch. Scénář: Cédric Klapisch, Santiago Amigorena, Jean-Marc 
Roulot (spolupráce na scénáři). Kamera: Alexis Kavyrchine. Architekt: Marie Cheminal /ž/. 
Návrhy kostýmů: Anne Schotte /ž/. Střih: Anne-Sophie Bion /ž/. Zvuk: Cyril Moisson, Nicolas 
Moreau, Cyril Holtz, Damien Lazzerini. Producent: Bruno Levy, Cédric Klapisch. Vizuální 
efekty: Sebastien Rame (supervize). Hudba: Loïc Dury, Christophe Disco Minck. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Pio Marmaï (Jean), Ana Girardot /ž/ (Juliette), François Civil (Jérémie), Jean-Marc 
Roulot (Marcel), Maria Valverde /ž/ (Alicia), Yamée Couture /ž/ (Océane), Karidja Touré /ž/ 
(Lina), Florence Pernel /ž/ (Chantal), Jean-Marie Winling (Anselme), Éric Caravaca (otec), 
Sarah Grappin /ž/ (matka), Tewfik Jallab (Marouane), Bruno Raffaelli (notář), Eric Bougnon 
(Gérard), Marina Tomé /ž/ (notářova sekretářka), Hugo Soyer (malý Jean), Alice de Germay 
/ž/ (malá Juliette), Alan Morgoev (malý Jérémie), Sean O’Gara-Micol (Ben), (neuveden) 
Cédric Klapisch (sběrač vína). 
  
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Z tvorby francouzského režiséra Cédrica Klapische jsme v kinech naposledy viděli 
psychologické drama Paříž (2007, Paris). Nyní přichází se snímkem Víno nás spojuje, jehož 
příběh je oslavou rodiny a tradičního francouzského vinařství. Děj se odehrává v průběhu 
jednoho roku a kromě osudů tří sourozenců zachycuje i cyklus pěstování a zpracování vína. – 
Třicátník Jean se po deseti letech, strávených ve světě, vrací domů na rodinné vinařství v 
Burgundsku kvůli onemocnění otce. Setká se s mladší sestrou Juliette, starající se o 
hospodářství, se správcem Marcelem a s mladším bratrem Jérémiem, který má manželku 
Océane a tříměsíčního synka. Jean přijel z Austrálie, kde má vlastní vinařství. Zanechal tam 
přítelkyni Alicii, s níž má pětiletého syna Bena a s níž právě prožívá vztahovou krizi. Hned po 
otcově smrti začíná vinobraní. Sourozenci se u notáře dozvědí, že musejí zaplatit dědické 
poplatky, na něž nemají dost peněz. Mohou prodat rodinný archiv, dům, část vinohradů 
nebo celý majetek najednou, což by bylo výhodné. Nedokážou se však shodnout. Při oslavě 
konce sklizně se Juliette sblíží se sběračem Marouanem, s nímž měla původně spory. Jean 
zůstane a pomáhá sourozencům. Jérémie má potíže s bohatým manipulativním tchánem, 
jemuž se nedokáže postavit. Nečekaně dorazí Alicia se synem. Pár se sblíží, avšak žena 
později odjede. Jean si konečně vyřeší své trauma vztahu s otcem; pochopí, že ho rodič měl 
navzdory tvrdé výchově rád. Muž se také rozhodne vrátit se do Austrálie. Pronajme svůj 
podíl sourozencům za pro ně přijatelnou sumu a dědické poplatky se zaplatí z prodeje části 
rodinného archivu vín do Austrálie. Odjíždí po roce, když začíná nové vinobraní, na nějž opět 
dorazí Marouane. Jérémie se s rodinou stěhuje k Juliette do domu po rodičích. – Snímek s 
několika flashbacky a se dvěma neústrojnými vizemi se opírá o dobře popsané a ztvárněné 
charaktery (představitelka Juliette, Ana Girardotová, je dcerou herce Hippolyta Girardota a 
herečky Isabel Oteroové) a zejména o proměnlivou atmosféru burgundské krajiny v různých 
ročních dobách. -tbk-  
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Viva 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 101 min. 
 
Původní název: Viva. Země původu: Irsko, Kuba. Výrobce: Treasure Entertainment, RTE 
(spolupráce), Windmill Lane Pictures (spolupráce), Island Films (spolupráce), Bord Scannán 
na hÉireann/Irish Film Board (zadavatel). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 26.1.2017. 
Mluveno: španělsky (titulky). – Najít svůj hlas... 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Kuba: Havana. 
 
AUTOŘI: Režie: Paddy Breathnach. Scénář: Mark O’Halloran. Kamera: Cathal Watters. 
Architekt: Paki Smith. Návrhy kostýmů: Sofia Marquesová. Střih: Stephen O’Connell. Zvuk: 
Evelio Manfred. Výkonná produkce: Benicio Del Toro, Rory Gilmartin, Renzo Trivellini. 
Producent: Cathleen Doreová, Nelson Navarro, Robert Walpole, Rebecca O’Flanaganová. 
Koproducent: Claire McCaughleyová, Sarah Gunnová. Hudba: Stephen Rennicks. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Héctor Medina (Jesús), Jorge Perugorría (Ángel), Luis Alberto García (Mama), Laura 
Alemánová (Cecilia), Luis Manuel Álvarez (Cindy), Paula Aliová (Nita), Jorge Martínez 
(Celeste), Luis Ángel Batista (Don), Luis Daniel Ventura (Kali), Maikol Villa Puey (William), 
Oscar Ibarra (Javier), Jorge Acosta (Lydia), Mark O’Halloran (Ray).  
 
České titulky: Šárka Holišová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Ceny Irské filmové a televizní akademie (IFTA): nejlepší kamera (Cathal Watters); 
(nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Paddy Breathnach), nejlepší výprava (Paki Smith), 
nejlepší střih (Stephen O’Connell), nejlepší hudba (Stephen Rennicks). 
 
Příběh sociálního dramatu irského režiséra Paddyho Breathnacha s názvem Viva by se mohl 
odehrát kdekoliv. Ale právě prostředí současné Havany mu dodává tu pravou atmosféru. 
Dojem autenticity navíc zvyšuje dokumentaristicky laděné snímání. – Mladý homosexuál 
Jesús češe sousedky ve svém okolí a stará se o paruky v travesty klubu, jehož 
provozovatelem i hlavní hvězdou je stárnoucí transvestita Mama. Jesús touží vystupovat na 
pódiu a Mama mu to umožní. Jenže mladíka, oblečeného v ženských šatech a zpívajícího na 
playback, který si dal umělecké jméno Viva, srazí u baru opilý muž. Je to jeho otec Ángel 
Gutierrez, bývalý boxer, jenž rodinu opustil, když byly synovi tři roky, a který se vrátil z 
vězení, kde byl za vraždu. Otec se nastěhuje do synova bytu. Mladík, jehož matka před 
časem zemřela, je kvůli němu nešťastný. Ángel jen pije a kouří. Mama vyhodí Jesúse z klubu, 
protože nechce mít potíže, ale když chlapec později zalže, že mu otec dovolil vystupovat, dá 
mu jedno hudební číslo. Jesús si přesto musí přivydělávat prostitucí. Mama nabídne 
Ángelovi, že se o jeho syna postará, ale mladík se rozhodne zůstat s otcem, s nímž se 
postupně sbližuje. Muž mu přizná, že se v životě choval vždy špatně, a proto opustil jeho 
matku, kterou miloval. Z vězení ho propustili, neboť umírá na rakovinu. Když se mu přitíží, 
Jesús se o něj stará v nemocnici a později doma, kde mu pomáhá mladičká sousedka Cecilia, 
která otěhotněla s machistickým boxerem Javierem. Otec je však stále proti jeho 
vystupování. Syn mu vysvětlí, co to pro něj znamená. Příště, když Viva zpívá s velkým 
úspěchem v klubu, přijde tam Ángel a se synem se definitivně smíří. Po jeho smrti podle jeho 
přání žije s Jesúsem v bytě Cecilia s miminkem. Je tam také mladíkův kamarád, prostitut Don.
 -tbk- 
 
PADDY BREATHNACH (nar. 11.4.1964, Dublin) začínal jako režisér přírodních a sportovních 
dokumentů a prosadil se krátkým snímkem Kámen v srdci, oceněným na FF v Corku. Jeho 
úspěch mu umožnil v roce 1992 založit s producentem Robertem Walpolem výrobní 
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společnost Treasure Films (později Treasure Entertainment). V celovečerní tvorbě na sebe 
výrazně upozornil gangsterským filmem Byl jsem dole, vyznamenaným na MFF v San 
Sebastiánu (Cena poroty, Cena pro nového režiséra, Zvláštní uznání FIPRESCI) i na dalších 
přehlídkách (mj. Cena za režii na MFF v Soluni). Ve své kariéře byl zatím jako režisér třikrát 
nominován na irskou výroční cenu IFTA (Sázka pod psa, Houbičky, Viva). – Filmografie: 
(neúplná; režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. A Stone of the Heart (1991, Kámen v srdci), 
dok. o kvalifikačních fotbalových zápasech irského národního mužstva The Road to 
America (1994, Cesta do Ameriky), drama podle povídky Josepha O’Connora o muži 
posedlém novou sousedkou Ailsa (1994), střm. drama řidiče a tajemného stopaře The Long 
Way Home (1995, Dlouhá cesta domů), šestidílný dok. seriál o životě ve Waterfordské 
oblastní nemocnici W.R.H. (TV-1995), příběh protřelého gangstera, který zaučuje 
nezkušeného mladíka, I Went Down (1997, Byl jsem dole – TV) s Brendanem Gleesonem, 
smutná komedie o zatrpklém holiči, který se po letech znovu zúčastní prestižní kadeřnické 
soutěže, aby dal dohromady svou rodinu, Dohola? (2000, Blow Dry) s Alanem Rickmanem 
a Natashou Richardsonovou, kriminální komedie o třech notorických sázkařích Man About 
Dog (2004, Sázka pod psa), horor o amerických studentech na výletě v Irsku Shrooms 
(2006, Houbičky – V), horor o komatózním pacientovi, jenž se mstí medikům zodpovědným 
za jeho stav, Freakdog (2008, Magor), střm. dok. o historii vlastní rodiny An oíche a 
gineadh m’athair (2012, Noc, kdy byl počat můj otec; + sc., spol. kam., prod.), drama z 
prostředí havanských transvestitů a jejich travesty show Viva (2015, Viva); (podíl na 
produkci) Southpaw: The Francis Barnett Story (1998, Levák: Příběh Francise Barnetta; r. 
Liam McGrath), kr. f. Ape (2002, Opice; r. Rory Bresnihan), The Mighty Celt (2005, Mocný 
Kelt; r. Pearse Elliott); (II. režie) Saltwater (2000, Slaná voda; r. Conor McPherson), The 
Eclipse (2009, Zatmění; r. Conor McPherson).  -mim-  
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Volání netvora: Příběh života 
barevný, hraný/animovaný, psychologický, fantastický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 
1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 109 min. 
 
Původní název: A Monster Calls. Un monstruo vien a verme (španělský název). Země 
původu: USA, Španělsko, Velká Británie. Výrobce: Apaches Entertainment, Telecinco 
Cinema, A Monster Calls, AIE, La Trini, Focus Features (zadavatel), Participant Media 
(zadavatel – spolupráce), River Road Entertainment (zadavatel – spolupráce), ICAA–ICEC 
(podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 30.3.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Příběhy 
jsou divoké bytosti. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Velká Británie: Huddersfield, Bolton, Rivington 
Pike, Preston, Blackpool, Glossop. Španělsko: Barcelona. 
 
AUTOŘI: Režie: J.A. Bayona. Pomocná režie: Eugenio Mira (II. režie). Námět: Siobhan Dowd 
/ž/. Předloha: Patrick Ness (kniha A Monster Calls, 2011, česky naposledy Volání netvora. 
Příběh života, nakl. Slovart, Praha 2016). Scénář: Patrick Ness. Kamera: Óscar Faura. Druhá 
kamera: Sergi Bartrolí. Architekt: Eugenio Caballero. Návrhy kostýmů: Steven Noble. Masky: 
Marese Langan /ž/ (+ účesy). Střih: Bernat Vilaplana, Jaume Martí. Zvuk: Peter Glossop, Oriol 
Tarragó (design zvuku). Výkonná produkce: Patrick Ness, Bill Pohlad, Jeff Skoll, Mitch 
Horwits, Jonathan King, Patrick Wachsberger, Enrique López-Lavigne, Ghislain Barrois, Álvaro 
Augustin. Producent: Belén Atienza /ž/. Animace: Juan Ramón Pou (vedoucí animátor - El 
Ranchito). Vizuální efekty: Félix Bergés (supervize), Ferran Domenech (supervize), Jessica 
Norman /ž/ (supervize), Ferran Casas (supervize animace), El Ranchito, MPC, Glassworks 
Barcelona, Miopia, Lamppost, Minimo VFX. Zvláštní efekty: Pau Costa (supervize), DDT SFX. 
Hudba: Fernando Velázquez. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Cuco Usin, Ian van Temperley. 
 
Poznámka: výňatek z filmu King Kong (1933, King Kong, r. Merian C. Cooper, Ernest B. 
Schoedsack).  
 
Hrají: Sigourney Weaver /ž/ (babička), Felicity Jones /ž/ (maminka), Toby Kebbell (tatínek), 
Lewis MacDougall (Conor OʹMalley), Ben Moor (pan Clark), James Melville (Harry), Oliver 
Steer (Sully), Dominic Boyle (Anton), Jennifer Lim /ž/ (slečna Kwanová), Max Gabbay 
(Steven), Joe Curtis (Peter), Morgan Symes (právník), Geraldine Chaplin /ž/ (ředitelka školy); 
(hlas) Liam Neeson (netvor).  
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Ceny Goya: nejlepší režie (J.A. Bayona), nejlepší kamera (Óscar Faura), nejlepší 
originální hudba (Fernando Velázquez), nejlepší výprava (Eugenio Caballero), nejlepší masky 
a účesy (Marese Langan /ž/, David Martí), nejlepší střih (Bernat Vilaplana, Jaume Martí), 
nejlepší zvuk (Oriol Tarragó, Peter Glossop, Marc Orts), nejlepší vedoucí produkce (Sandra 
Hermida /ž/), nejlepší zvláštní efekty (Pau Costa, Félix Bergés); (nominace) nejlepší film, 
nejlepší herečka ve vedlejší roli (Sigourney Weaver /ž/), nejlepší scénář–adaptace (Patrick 
Ness). 
 
Temný psychologický snímek španělského režiséra J.A. Bayony Volání netvora: Příběh života 
je věrnou adaptací stejnojmenného románu britsko-amerického spisovatele Patricka Nesse 
podle námětu irské autorky Siobhan Dowdové, která měla vymyšlené postavy, dějovou linii a 
začátek příběhu, ale kvůli rakovině prsu zamýšlenou knihu nedokončila. - Třináctiletý Conor 
prožívá těžké období: maminka Lizzie je těžce nemocná, tatínek má v Los Angeles novou 
rodinu, s pragmatickou babičkou je na kordy, ve škole ho spolužáci šikanují, soucitní učitelé 
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ho až příliš přehlížejí a poslední dobou se vždy sedm minut po půlnoci budí ze zlého snu, v 
němž nechal maminku při zemětřesení spadnout do propasti. Jednou v noci přijde k jeho 
oknu oživlý velký tis z kopce za domem, aby mu pověděl tři příběhy; podle něj mu pak čtvrtý 
poví Conor – a ten bude pravdivý. První příběh je o tom, že pravdivé věci mohou vypadat 
jako lež. Mamince se přitíží a Conor bydlí u babičky. I tady ho netvor navštíví s příběhem o 
potrestání sobeckosti. Vyprávění chlapce inspiruje k rozmlácení babiččina obýváku…. 
Nakrátko přijede otec a sdělí mu, že se maminka neuzdraví a že u něj v Kalifornii nemůže být. 
Třetí netvorův příběh o muži, který byl neviditelný, vyprovokuje Conora k tomu, že ve škole 
zmlátí spolužáka Harryho, který ho šikanoval, a napadený hoch skončí v nemocnici. Matčina 
smrt se blíží. Conor na kopci u netvora prožije svoji noční můru: hroby a kostel se propadají 
do propasti, on drží maminku nad hlubinou a pak ji pustí. Plačící chlapec netvorovi přizná, že 
chce, aby jeho i její utrpení skončila, ale má kvůli tomu výčitky. V nemocnici, kam ho přivezla 
babička, pevně maminku obejme. Pošeptá jí, že nechce, aby odešla, ale nechá ji zemřít. Je 
rád, že je tam i netvor. Conor si u babičky, kde teď bydlí, prohlíží maminčin skicář z dětství s 
kresbami malé holčičky a velkého oživlého stromu (netvora). – Dojemný snímek s utrápeným 
dětským protagonistou kombinuje fantaskní svět s realitou, má působivé výtvarné řešení, 
vycházející z černobílých knižních ilustrací Jima Keye, a až na dřeň hledá odpověď na to, jak 
se vypořádat s „nespravedlivou“ smrtí blízkého člověka. Netvorovy příběhy jsou originálně 
pojatými animovanými vsuvkami. –kat- 
 
J.A. BAYONA (vl. jm. Juan Antonio García Bayona, nar. 9.5.1975, Barcelona) absolvoval 
místní Katalánskou vyšší filmovou a audiovizuální školu (ESCAC). Natáčel hudební 
videoklipy pro různé španělské interprety a také reklamní spoty (např. pivo San Miguel). 
Upoutal pozornost dvěma krátkými snímky a Bayonova celovečerní prvotina Sirotčinec, jež 
vznikla s pomocí jeho mentora Guillerma del Tora, byla poprvé uvedena v sekci Týden 
kritiky na MFF v Cannes a pak na řadě menších festivalů (mj. Cena za režii na MFF 
Fantasporto v Portu, Grand Prix na FF v Gérardmeru). Bayona se stal uznávaným tvůrcem 
žánrových filmů; za režii každého ze svých tří celovečerních snímků dostal španělskou 
výroční cenu Goya. Režíroval také první dvě epizody úspěšného TV seriálu Penny Dreadful 
(uveden v TV). V roce 2016 byl vybrán jako režisér nového, zatím nepojmenovaného 
pokračování Jurského světa. – Filmografie: (neúplná; režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní 
komedie Mis vacaciones (1999, Moje prázdniny; + spol. sc.), kr. f. El hombre esponja (2002, 
Muž houba; + spol. sc., spol. prod.), natočený podle Salingerovy povídky Smějící se muž, 
duchařský horor Sirotčinec (2007, El orfanato), drama španělské rodiny, jež přežije ničivé 
vánoční tsunami v Thajsku, Nic nás nerozdělí (2012, Lo imposible) s Naomi Wattsovou a 
Ewanem McGregorem, střm. dok. 9 días en Haiti (2015, Devět dní na Haiti; + spol. sc.), 
příběh třináctiletého chlapce, pronásledovaného děsivými nočními můrami, Volání 
netvora: Příběh života (2016, A Monster Calls), natočený podle stejnojmenné knížky 
Patricka Nesse; (herec) Spanish Movie (2009; r. Javier Ruiz Caldera – V), La reina de España 
(2016, Španělská královna; r. Fernando Trueba). -mim-  
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Vražda v Orient expresu 
barevný, černobílý, detektivní, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1, 
Dolby Atmos, dlouhý – 114 min. 
 
Původní název: Murder on the Orient Express. Země původu: USA. Výrobce: Kinberg Genre, 
Mark Gordon Company, Scott Free, Twentieth Century Fox (zadavatel). Rok copyrightu: 
2017. Premiéra: 9.11.2017. Mluveno: anglicky, francouzsky (titulky). – Každý je podezřelý. 
 
Distribuce: CinemArt (do 9.5.2019). Lokace: Malta. Itálie: Valle d’Aosta. Velká Británie: 
Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Kenneth Branagh. Předloha: Agatha Christie (detektivní román Murder on 
the Orient Express, 1934, česky naposledy Vražda v Orient-expresu, nakl. Knižní klub, Praha 
2017). Scénář: Michael Green. Kamera: Haris Zambarloukos. Druhá kamera: Hamish Doyne-
Ditmas. Architekt: Jim Clay. Návrhy kostýmů: Alexandra Byrne /ž/. Masky: Carol Hemming 
/ž/ (návrhy masek a účesů). Střih: Mick Audsley. Zvuk: Colin Nicolson. Výkonná produkce: 
Matthew Jenkins, James Prichard, Aditya Sood, Hilary Strong /ž/. Producent: Kenneth 
Branagh, Mark Gordon, Judy Hofflund /ž/, Simon Kinberg, Michael Schaefer, Ridley Scott. 
Vizuální efekty: Patrick Ledda (supervize), George Murphy (supervize), MPC, Raynault VFX. 
Zvláštní efekty: David Watkins (supervize). Hudba: Patrick Doyle. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Maggie Rodford /ž/ (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: James O’Donnell, James Embree (souboje). 
 
Hrají: Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Johnny Depp (Edward Ratchett), Michelle Pfeiffer 
/ž/ (Caroline Hubbardová), Penélope Cruz /ž/ (Pilar Estravados), Willem Dafoe (Gerhard 
Hardman), Judi Dench /ž/ (hraběnka Dragomirovová), Josh Gad (Hector MacQueen), Derek 
Jacobi (Edward Henry Masterman), Leslie Odom Jr. (doktor Arbuthnot), Daisy Ridley /ž/ 
(Mary Debenhamová), Marwan Kenzari (Pierre Michel), Lucy Boynton /ž/ (komtesa Elena 
Andrenyiová), Manuel Garcia-Fulfo (Biniamino Marquez), Sergei Polunin (hrabě Rudolph 
Andrenyi), Tom Bateman (Bouc), Olivia Colman /ž/ (Hildegarde Schmidtová), Miranda Raison 
/ž/ (Sonia Armstrongová). 
 
České titulky: Petr Fantys (překlad).  
 
Detektivní příběh Agathy Christie Vražda v Orient-expresu vyšel poprvé v roce 1934. Tou 
dobou už jeho protagonista, malý belgický soukromý detektiv s mocným knírem Hercule 
Poirot, který se objevil poprvé v povídce Záhada na zámku Styles (1920), získal pověstné 
renomé. Kniha byla zfilmována v roce 1974 (Vražda v Orient-expresu; r. Sidney Lumet) s 
Albertem Finneym jako Poirotem. Následovaly televizní adaptace s Alfredem Molinou (2001; 
r. Carl Schenkel) či japonská TV-minisérie (2015). Nyní se Vraždy v Orient expresu ujal 
Kenneth Branagh a ztvárnil i Hercula Poirota. – 1934. Po úspěšném vyřešení případu v 
Jeruzalémě je Hercule Poirot odvolán do Anglie. Odjíždí tam Orient expresem. Když je v noci 
ve svém kupé ubodán dvanácti ranami dýkou obchodník Ratchett, ředitel vlaku Bouc požádá 
přítele, aby vraždu vyšetřil. Souprava kvůli lavině uvízne na trati a čeká se, až dorazí pomoc. 
Poirot při výsleších dvanácti cestujících postupně odhaluje jejich lži. Zjistí, že Ratchett, 
původně gangster Cassetti, před pěti lety unesl dcerku amerického plukovníka Armstronga 
Daisy. Zabil ji, i když rodiče výkupné zaplatili. Plukovníkova manželka Sonia i druhé dítě 
zemřely při porodu a nešťastný důstojník se zastřelil. Detektiv pochopí, že všechny pasažéry 
ve vagonu tragédie neblaze poznamenala a že byli s Armstrongovými různě propojeni, např. 
misionářka Pilar byla Daisyinou bonou, doktor Arbuthnot byl plukovníkovi zavázán, hraběnka 
Dragomirovová byla Daisyinou kmotrou a přítelkyní Soniiny matky, slavné herečky, cestující 
nyní ve vlaku jako Caroline Hubbardová. Právě paní Hubbardová všechny přesvědčila, aby 
společně vykonali akt pomsty, a bere po odhalení vinu na sebe. Vlak se rozjede. Detektiv na 
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nejbližším nádraží policii sdělí, že vraždu provedl neznámý zabiják, který zmizel… - Výpravný 
snímek s hvězdným obsazením je s malými obměnami natočený s respektem k předloze a k 
povahovým zvláštnostem Hercula Poirota. Závěr naznačuje, že natáčení Poirotova dalšího 
slavného případu Smrt na Nilu není vyloučeno. -kat- 
 
KENNETH BRANAGH (vl. jm. Kenneth Charles Branagh, nar. 10.12.1960, Belfast, Severní 
Irsko) pochází z protestantské dělnické rodiny a od začátku 70. let vyrůstal v anglickém 
Readingu. Absolvoval jako jeden z nejlepších žáků Královskou akademii dramatického 
umění (RADA) a prosadil se v divadelním hitu Juliana Mitchella Jiná země (Cena 
londýnských divadelních kritiků pro nejslibnějšího nového herce). V roce 1984 se stal 
členem Royal Shakespeare Company, kde upoutal pozornost především rolí Jindřicha V. S 
hercem Davidem Parfittem založil společnost Renaissance Theatre Company, v níž během 
sedmi let (1987-94) kromě shakespearovských postav (Hamlet, Král Lear) a dalších rolí hrál 
i vlastní texty (Řekni mi upřímně, Veřejný nepřítel). Uplatnil se rovněž v televizi, kde zaujal 
titulní postavou Billyho ve třech TV hrách Grahama Reida o chudé severoirské rodině a 
úlohou schizofrenika ve třech epizodách seriálu z psychiatrické léčebny Maybury. I ve filmu 
se prosadil jako úspěšný shakespearovský interpret, což mu vyneslo nálepku nového 
Laurence Oliviera. Nejvíce uznání získal za režijní prvotinu Jindřich V. (mj. Cena BAFTA a 
Cena NBR za režii, Cena NYFCC pro nového režiséra, Evropská filmová cena za režii, herecký 
výkon a nejlepší mladý film, nominace na Oscara za režii a za herecký výkon), ovšem 
ocenění sbíral i za další filmy, Shakespearovy adaptace Mnoho povyku pro nic (nominace 
na Cenu ISA za nejlepší film) a Hamlet (nominace na Oscara za scénář), krátký film Labutí 
píseň (nominace na Oscara) a černobílou komedii Za zimního slunovratu (Cena za režii na 
MFF v Benátkách). Jeho novější režijní tvorba osciluje mezi extravagantními adaptacemi 
známých předloh (Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Kouzelná flétna) a nákladnými 
hollywoodskými produkcemi (Thor, Jack Ryan: V utajení, Popelka, Vražda v Orient 
expresu). Vystupoval také ve filmech jiných režisérů: jako Jago v prvotině Olivera Parkera 
Othello, jižanský advokát Magruder v Altmanově thrilleru Perníkový dědek, neurotický 
novinář Lee Simon v Allenově komedii Celebrity, beznohý padouch Arliss Loveless ve 
fantastické komedii Wild Wild West, profesor Zlatohlav Lockhart v druhém dílu Harryho 
Pottera, Laurence Olivier v životopisném snímku Můj týden s Marilyn (nominace na Oscara 
a na Zlatý glóbus) apod. Zajímavější a náročnější herecké party mu nabídla televize, kde 
ztělesnil např. Reinharda Heydricha v dramatické rekonstrukci Konference ve Wannsee 
(Cena Emmy, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA), titulní postavu polárního 
badatele v životopisném snímku Shackleton (nominace na Cenu BAFTA a na Cenu Emmy), 
prezidenta Franklina Delano Roosevelta v další biografii Warm Springs (nominace na Zlatý 
glóbus a na Cenu Emmy) a titulní part zasmušilého švédského detektiva v kriminálním 
seriálu Wallander (2008-15; + spol. prod. – TV), za nějž dostal Cenu BAFTA za nejlepší 
dramatický seriál a nominace na Zlatý glóbus, na Cenu BAFTA a na Emmy za herecký 
výkon. Namluvil komentáře k desítkám dokumentárních pořadů, mj. k TV seriálům The 
Great Composers (1997-98, Velcí skladatelé), Cold War (1998-99, Studená válka – TV), 
Walking with Dinosaurs (1999, Putování s dinosaury – TV), World War I in Colour (2003, 
První světová válka v barvě – TV) a k filmům Universal Horror (1998, Historie hororu; r. 
Kevin Brownlow – TV) a Galapágy (1999, Galapagos; r. Al Giddings). Vrátil se rovněž k 
jevištní práci v titulních úlohách Shakespearova Richarda III. (Crucible Theatre, Sheffield 
2002) a Mametova Edmonda (National Theatre, Londýn 2003), za nějž byl nominován na 
Olivierovu cenu. Je držitelem Ceny Michaela Balcona (1992) za britský přínos filmu, udílené 
Britskou akademií filmového a televizního umění (BAFTA). Za své dílo byl povýšen do 
šlechtického stavu (Knight Bachelor, 2012). Už v roce 1989 publikoval vlastní memoáry, 
nazvané Beginning (Začátek). Jeho manželství s herečkou Emmou Thompsonovou (1989-
95), s níž často spolupracoval, se rozpadlo kvůli Branaghově vztahu s Helenou Bonham 
Carterovou. V květnu 2003 se oženil s filmovou výtvarnicí Lindsay Brunnockovou. – 
Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Chariots of Fire (1981, Ohnivé vozy; r. Hugh 
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Hudson – TV), Too Late to Talk to Billy (TV-1982, Příliš pozdě na rozhovor s Billym; r. Paul 
Seed), Easter 2016 (TV-1982, Velikonoce 2016; r. Ben Bolt), To the Lighthouse (TV-1983, K 
majáku; r. Colin Gregg), A Matter of Choice for Billy (TV-1983, Možnost volby pro Billyho; r. 
Paul Seed), Boy in the Bush (TV-1984, Chlapec v buši; r. Rob Stewart – TV), A Coming to 
Terms for Billy (TV-1984, Billyho životní smíření; r. Paul Seed), Coming Through (TV-1985, 
Cesta k úspěchu; r. Peter Barber-Fleming), Ghosts (TV-1986, Přízraky; r. Elijah Moshinsky), 
Lorna (TV-1987; r. James Ormerod), A Month in the Country (1987, Měsíc na venkově; r. 
Pat O’Connor – TV), High Season (1987, Letní sezóna; r. Clare Peploeová – TV), Fortunes of 
War (TV-1987, Válečné štěstí; r. James Cellan Jones), The Lady’s Not for Burning (TV-1987, 
Dáma není k pálení; r. Julian Amyes), Strange Interlude (TV-1988, Podivná mezihra; r. 
Herbert Wise), Look Back in Anger (TV-1989, Ohlédni se v hněvu; r. David Jones), Swing 
Kids (1993, Swing Kids; r. Thomas Carter), Shadow of a Gunman (TV-1995, Střelcův stín; r. 
Nye Heron), Othello (1995; r. Oliver Parker – V), Al Pacino – Richard III. (1996, Looking for 
Richard; r. Al Pacino), Perníkový dědek (1997, The Gingerbread Man; r. Robert Altman), 
The Proposition (1998, Zakázaná touha; r. Lesli Linka Glatterová – V), Celebrity (1998, 
Celebrity; r. Woody Allen), The Theory of Flight (1998, Teorie létání; r. Paul Greengrass – 
TV), kr. f. The Dance of Shiva (1998, Šivův tanec; r. Jamie Payne), Wild Wild West (1999, 
Wild Wild West; r. Barry Sonnenfeld), kr. anim. f. The Periwig-Maker (1999, Parukář; r. 
Steffen Schäffler; hlas), kr. f. Schneider’s 2nd Stage (1999, Schneiderovo druhé stádium; r. 
Phil Stoole), anim. f. The Road to El Dorado (2000, Eldorádo; r. Eric Bibo Bergeron, Don 
Paul; hlas – V), How to Kill Your Neighbor’s Dog (2000, Zab tu mrchu!; r. Michael Kalesniko 
– V), Conspiracy (TV-2001, Konference ve Wannsee; r. Frank Pierson – TV), Shackleton (TV-
2001; r. Charles Sturridge – TV), kr. f. Alien Love Triangle (2001, Mimozemský milostný 
trojúhelník; r. Danny Boyle), Rabbit-Proof Fence (2002, Rabbit-Proof Fence; r. Phillip 
Noyce), Harry Potter a Tajemná komnata (2002, Harry Potter and the Chamber of Secrets; 
r. Chris Columbus), Five Children and It (2004, 5 dětí a To; r. John Stephenson – V), Warm 
Springs (TV-2005; r. Joseph Sargent – TV), epizoda Our Business Is North (Máme na starosti 
sever; r. Bruce Goodison) z filmu 10 Days to War (TV-2008, 10 dní do války – TV), Valkýra 
(2008, Valkyrie; r. Bryan Singer), Piráti na vlnách (2009, The Boat That Rocked; r. Richard 
Curtis), kr. f. Prodigal (2011, Marnotratná dcera; r. Ben Grayson), Můj týden s Marilyn 
(2011, My Week with Marilyn; r. Simon Curtis), Mindhorn (2016; r. Sean Foley), Dunkerk 
(2017, Dunkirk; r. Christopher Nolan); (režie, není-li uvedeno jinak) filmová verze 
Shakespearovy hry Jindřich V. (1989, Henry V; + sc., herec), romantický thriller Znovu po 
smrti (1991, Dead Again; + herec), natočený v Hollywoodu, příběh setkání bývalých 
studentů Peter’s Friends (1992, Petrovi přátelé; + prod., herec – TV), kr. f. podle Čechovovy 
jednoaktovky Swan Song (1992, Labutí píseň) s Johnem Gielgudem v úloze stárnoucího 
herce, přepis Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro nic (1993, Much Ado About 
Nothing; + sc., spol. prod., herec), v níž ztělesnil postavu Benedicka, remake slavného 
hororu Frankenstein (1994, Frankenstein; + spol. prod., herec), v němž mu byl partnerem 
Robert De Niro v roli monstra, komedie o nadšených divadelnících In the Bleak Midwinter 
(1995, Za zimního slunovratu; + sc. – TV), nezkrácená filmová adaptace slavné 
Shakespearovy tragédie Hamlet (1996; + sc., herec – V), přepis rané Shakespearovy 
komedie Marná lásky snaha (1999, Love’s Labour’s Lost; + sc., spol. prod., herec), natočený 
ve stylu muzikálů 30. let, kr. f. o nenaplněné lásce, natočený bez dialogů, Listening (2003, 
Naslouchání; + sc.), filmová verze Shakespearovy komedie As You Like It (2006, Jak se vám 
líbí; + sc., spol. prod., hlas), zasazená do Japonska 19. století, přepis Mozartovy opery The 
Magic Flute (2006, Kouzelná flétna; + spol. sc., spol. prod. – TV), přenesený do zákopů 
první světové války, aktualizovaná verze známé jevištní šarády Anthonyho Shaffera Slídil 
(2007, The Sleuth; + spol. prod., herec) s Michaelem Cainem a Judem Lawem, výpravná 
komiksová adaptace Thor (2011, Thor) s Chrisem Hemsworthem, záznam jevištního 
představení Shakespearovy tragédie Macbeth (TV-2013; spol. r. Rob Ashford; + herec), 
akční špionážní historka z mládí známého agenta Jack Ryan: V utajení (2013, Jack Ryan: 
Shadow Recruit; + herec) s Chrisem Pinem v titulní roli, pohádka Popelka (2015, Cinderella) 
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s Cate Blanchettovou v úloze macechy, nová adaptace klasického detektivního románu 
Agathy Christie Vražda v Orient expresu (2017, Murder on the Orient Express; + spol. 
prod., herec), v níž sám ztělesnil Hercula Poirota. -mim- 
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Všechno nejhorší 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Happy Death Day. Země původu: USA. Výrobce: Blumhouse Productions, 
Universal Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 2.11.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Probuď se. Přežij den. Nech se zabít. A zase. Od producentů hororů Uteč a 
Očista. 
 
Distribuce: CinemArt (do 2.11.2020). Lokace: USA: Louisiana - New Orleans; Kalifornie - Los 
Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Christopher Landon. Scénář: Scott Lobdell. Kamera: Toby Oliver. Architekt: 
Cece Destefano /ž/. Návrhy kostýmů: Meagan McLaughlin Luster /ž/. Masky: Ashley Walsh 
/ž/. Střih: Gregory Plotkin. Zvuk: Chris Quilty, Trevor Gates (design zvuku). Výkonná 
produkce: Angela Mancuso /ž/, John Baldecchi, Couper Samuelson, Jeanette Volturno /ž/, 
Seth William Meier. Producent: Jason Blum. Koproducent: Phillip Dawe, Beatriz Sequeira /ž/, 
Ryan Turek. Hudba: Bear McCreary, Jason Akers (dodatečná hudba), Omer Ben-Zvi 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Andrea 
von Foerstrer /ž/ (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Mark Rayner. 
 
Hrají: Jessica Rothe /ž/ (Tree Gelbmanová), Israel Broussard (Carter), Ruby Modine /ž/ (Lori), 
Rachel Matthews /ž/ (Danielle), Charles Aitken (Gregory Butler), Laura Clifton /ž/ (Stephanie 
Butlerová), Jason Bayle (David Gelbman), Phi Vu (Ryan), Donna Duplantier /ž/ 
(ošetřovatelka), Blaine Kern III (Nick), Rob Mello (Joseph Tombs), GiGi Erneta /ž/ 
(reportérka). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).  
 
Horor scenáristy a režiséra Christophera Landona Všechno nejhorší nezastírá inspiraci 
fantastickou komedií Na Hromnice o den více (1993, Groundhog Day; r. Harold Ramis). – 
Vysokoškolačka Tree se po bouřlivém večírku probudí na koleji v pokoji studenta Cartera. Je 
pondělí 18. září a ona má narozeniny, které od smrti matky před třemi roky ignoruje. Je 
protivná na každého, kdo jí přijde na oči kromě jejího ženatého vyučujícího a milence, lékaře 
Gregoryho. Večer ji cestou na párty zavraždí v kampusu maskovaný chlap. Tree se ráno opět 
probudí u Cartera. Den s malými obměnami proběhne stejně a ona má ráno zase narozeniny 
a je u Cartera… - Nikdo jiný si neuvědomuje, že se vše (s různými obměnami) opakuje. Tree 
se svěří Carterovi. Ten jí poradí, aby hledala svého vraha. Ani to nepomůže, a tak noc co noc 
nebohá dívka umírá různými způsoby, ráno co ráno se probouzí u nic netušícího Cartera. Ten 
jí jednou přispěchá na pomoc a vrah mu zlomí vaz. Ona se nechá zabít, i když má konečně 
šanci pronásledovatele odhalit; jinak by mladík zůstal mrtvý. Ráno Tree změní své chování a 
snaží se vše napravit. S mladíkem dokonce oslaví narozeniny a sní (poprvé) muffin od 
spolubydlící Lori. Ráno se však opět probudí u Cartera. Uvědomí si, že musela zemřít ve 
spánku a že ji Lori otrávila muffinem. Popere se s ní a kamarádka, která na ni žárlila kvůli 
Gregorymu, vypadne z okna. Ráno se Tree probudí opět u Cartera, ale už v úterý. Políbí se s 
ním. Mladík se diví, že ještě neviděla film Na Hromnice o den více… - Hudbu k filmu nahrál 
Český národní symfonický orchestr. -kat- 
  



421 
 

Všechno, úplně všechno 
barevný, melodramatický, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, 
Dolby Digital, dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Everything, Everything. Země původu: USA. Výrobce: Alloy Entertainment, 
Warner Bros. Pictures (zadavatel), Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (zadavatel). Rok 
copyrightu: 2017. Premiéra: 29.6.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Risknout všechno... pro 
lásku. Podle světového bestselleru. 
 
Distribuce: Forum Film. Lokace: Kanada: Britská Kolumbie - Vancouver. Mexiko: Nayarit – 
San Francisco; Jalisco – Cabo Corrientes. 
 
AUTOŘI: Režie: Stella Meghie /ž/. Předloha: Nicola Yoon /ž/ (kniha Everything, Everything, 
2015, česky Všechno, úplně všechno, naposledy nakl. Jota, Brno 2017). Scénář: J. Mills 
Goodloe. Kamera: Igor Jadue-Lillo. Architekt: Charisse Cardenas /ž/. Výtvarník: Gareth Smith 
(návrhy titulků). Návrhy kostýmů: Avery Plewes /ž/. Masky: Andrea Manchur /ž/. Střih: 
Nancy Richardson /ž/. Zvuk: Ian Tarasoff, Greg Orloff. Výkonná produkce: Victor Ho. 
Producent: Leslie Morgenstein, Elysa Dutton /ž/. Vizuální efekty: Sandbox F/X, Zoic Studios, 
Park Road VFX. Hudba: Ludwig Göransson. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Kier Lehman (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jacob Rupp.  
 
Hrají: Amandla Stenberg /ž/ (Maddy Whittierová), Nick Robinson (Olly Bright), Anika Noni 
Rose /ž/ (Pauline Whittierová, Maddyina matka), Ana de la Reguera /ž/ (pečovatelka Carla), 
Taylor Hickson /ž/ (Kayra), Danube R. Hermosillo /ž/ (Carlina dcera Rosa), Dan Payne (Ollyho 
otec Joe), Farryn VanHumbeck /ž/ (Ollyho sestra Ruby), Marion Eisman /ž/ (sestra Janet), 
Françoise Yip /ž/ (dr. Francisová).  
 
České titulky: Helena Čížková. 
 
Další melodramatický milostný příběh pro teenagery Všechno, úplně všechno natočila 
kanadská černošská režisérka Stella Meghieová jako svůj druhý film, přičemž vycházela z 
bestselleru afroamerické spisovatelky Nicoly Yoonové. Do hlavní role obsadila půvabnou a 
talentovanou herečku Amandlu Stenbergovou (nar. 1998), která má černošské a dánské 
kořeny. V komorní love story se opakuje motiv lásky s překážkou, jíž je vážná nemoc. – 
Osmnáctiletá Maddy (Madeline) tráví téměř celý svůj život uzavřená v luxusním domě na 
předměstí Los Angeles. Trpí totiž vzácnou chorobou, způsobenou závažnou poruchou 
imunity (SCID). Vila je uzpůsobena tak, aby v ní dívce nehrozilo žádné zdravotní riziko. 
Přístup k pacientce má pouze její matka Pauline, která je lékařkou, pečovatelka Carla a její 
dcera Rosa. Maddy nemůže otevírat okna a nemůže ven; studuje pomocí internetu. Vše se 
změní, když se do sousedního domu přistěhuje mladík Olly (Oliver) s rodiči a se sestrou Ruby. 
Ten se s krásnou dívkou dorozumívá nejprve přes okno a pak pomocí mobilu a počítače. 
Carla umožní mladým zamilovaným lidem setkání. Maddy jednou vyběhne ven, když vidí, jak 
se Olly pere před domem s násilnickým otcem. Pauline přiměje dívku k rychlému návratu a 
trvá na ukončení jejich vztahu. Vyhodí Carlu a najme komisní sestru Janet. – Maddy se s tím 
nemíní smířit a rozhodne se utéct. Tvrdí Ollymu, že u ní zabrala genová léčba, a odletí s 
mladíkem na Havaj, kde v raném dětství strávila krásné chvíle s rodinou, než u ní vypukla 
nemoc a než se otec a její bratr zabili při autohavárii. Maddy a Olly tu prožijí nadherný čas. 
Stanou se z nich milenci. Jenže dívka ráno zkolabuje. Probere se až doma v Los Angeles. Na 
matčin nátlak odmítne Ollyho a ten odjede se sestrou a matkou od otce do New Yorku. Dívka 
se shodou okolností dozví, že záchvat na Havaji nebyl způsoben chorobou, a pochopí, že není 
tak nemocná, jak jí matka od dětství tvrdila. Pauline se přizná, že její imunodeficienci 
zveličila, aby o ni nepřišla, tak jako přišla o další členy rodiny. Dívka odjede do New Yorku a 
setká se s Ollym... – Děj s kultivovanou vizuální podobou (interiéry vily, barevně sladěné 
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kostýmy apod.) se odvíjí jako vyprávění hlavní hrdinky a je doplněn jejími vizemi setkání s 
Ollym mimo domov, v nichž hraje důležitou roli astronaut ve skafandru, jenž dvojici provází.
 -tbk- 
 
STELLA MEGHIEOVÁ (nar. 1.10.1981?, Toronto) pochází z početné jamajské rodiny, která se 
v 70. letech přistěhovala do Ameriky. Působila jako manažerka PR v módním průmyslu v 
New Yorku, než se rozhodla změnit kariéru. Vystudovala scenáristiku na Westminsterské 
univerzitě v Londýně (2011), absolvovala režisérský workshop na Kolumbijské univerzitě v 
New Yorku a stala se stipendistkou Tribeca Film Institutu (2014). Upozornila na sebe 
nezávislým komediálním debutem o talentované spisovatelce, která má potíže se svou 
jamajsko-americkou rodinou, žijící v Brooklynu, Jean of the Joneses (2016, Jean z 
Jonesových; + sc., spol. prod.), nominovaným na Cenu ISA za nejlepší první scénář a na 
Kanadskou výroční filmovou cenu za nejlepší původní scénář. Po něm následoval 
melodramatický milostný příběh podle stejnojmenného bestselleru Nicoly Yoonové o první 
lásce dívky, uzavřené kvůli závažné chorobě ve sterilním prostředí luxusní losangeleské 
vily, Všechno, úplně všechno (2017, Everything, Everything), natočený již v hollywoodské 
studiové produkci. -tbk- 
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Western 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, zvuk – 5.1, dlouhý – 119 
min. 
 
Původní název: Western. Země původu: SRN, Bulharsko, Rakousko. Výrobce: Komplizen 
Film, Chouchkov Brothers (koprodukce), Coop99 (koprodukce), KNM (koprodukce), ZDF-Das 
kleine Fernsehspiel (koprodukce), Arte (spolupráce), MBB Medienboard Berlin-Brandenburg 
(podpora), BKM Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, MDM 
Mitteldeutsche Medienförderung, DFFF Deutscher Filmförderfonds, Bulgarian National Film 
Center, ÖFI Österreichisches Filminstitut, Programme Media EU, FFA. Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 26.10.2017. Mluveno: německy, bulharsky, anglicky (titulky). 
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: Bulharsko: Blagoevgrad - Petrelik. 
 
AUTOŘI: Režie: Valeska Grisebach /ž/. Scénář: Valeska Grisebach /ž/. Kamera: Bernhard 
Keller. Architekt: Beatrice Schulz /ž/. Návrhy kostýmů: Veronika Albert /ž/. Střih: Bettina 
Böhler /ž/. Zvuk: Uwe Haussig, Martin Steyer, Fabian Schmidt (design zvuku). Výkonná 
produkce: Ben von Dobeneck. Producent: Jonas Dornbach, Janine Jackowski /ž/, Maren Ade 
/ž/, Valeska Grisebach /ž/, Michel Merkt. Koproducent: Boris Čučkov, Viktor Čučkov, Antonin 
Svoboda, Bruno Wagner. Vizuální efekty: Jean-Michel Boublil (supervize), The Post Republic. 
Hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Meinhard Neumann (Meinhard), Reinhardt Wetrek (Vincent), Syuleyman Alilov Letifov 
(Adrian), Veneta Frangova /ž/ (Veneta), Vyara Borisova /ž/ (Věra), Kevin Bašev (Vanko), 
Aliasman Deliev (Mančo), Robert Gawellek (Tommy), Jens Klein (Jens). 
 
České titulky: Vítězslav Čížek (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Art Film Fest 2017, Košice: Modrý anděl za nejlepší režii (Valeska Grisebachová). 
 
Třetí snímek německé režisérky a scenáristky Valesky Grisebachové s jednoduchým názvem 
Western je nevšední studií chování lidí, kteří se v cizím prostředí musejí vyrovnávat s 
odtažitostí místních obyvatel i s vlastními problémy. – Skupina německých dělníků začíná 
nedaleko bulharsko-řeckých hranic připravovat stavbu elektrárny. Jeden z nich, Meinhard, se 
postupně sblíží s obyvateli nedaleké vesnice. Dostává se stále více do konfliktu s neurvalým 
předákem Vincentem i se svými kolegy, což vyvrcholí jeho napadením. Mezi ním a 
Vincentem navíc vládne rivalita kvůli místní mladé Věře, s níž se Meinhard jednoho večera 
pomiluje. - V řadě epizod se odráží těžký život jak stavbařů, tak vesničanů v zapadlé krajině. 
Zároveň se tu poukazuje na dlouholetá traumata (Němci jako okupanti) i na obtíže s 
komunikací, dané neznalostí jazyka. – Režisérka volí dokumentaristický přístup s minimem 
dialogů. Odpovídá tomu i volba nehereckých představitelů, kteří však na plátně působí zcela 
věrohodně. -tbk- 
 
VALESKA GRISEBACHOVÁ (nar. 4.1.1968, Brémy) studovala filozofii a germanistiku na 
univerzitách v Berlíně, v Mnichově a ve Vídni, ale posléze absolvovala vídeňskou Filmovou 
akademii (1993-2001). Její absolventský snímek Má hvězda získal Zvláštní uznání FIPRESCI 
na MFF v Torontu 2001 a byl uveden ve Fóru nezávislých na MFF v Karlových Varech 2002. 
Kromě několika dokumentů natočila dva celovečerní tituly: Touha, která získala Zvláštní 
cenu poroty na MF nezávislého filmu v Buenos Aires 2006, Grand Prix Asturias na MFF v 
Gijónu 2006 a Zvláštní cenu poroty na MFF ve Varšavě 2006, a Western, oceněný Modrým 
andělem za režii na Art Film Festu v Košicích 2017. Pro výstavu v Berlínském lékařském 
historickém muzeu natočila videofilm Narben (2007, Jizvy). Působí jako pedagožka (titul 
docentka) na Německé filmové a televizní akademii (DFFB) v Berlíně a jako konzultantka 
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scénáře se mj. podílela i na úspěšném filmu Toni Erdmann (2016, Toni Erdmann; r. Maren 
Adeová). Její sestra Anne Grisebachová (nar. 1974) je herečkou. – Filmografie: (režie, není-
li uvedeno jinak) dok. In der Wüste Gobi (1997, V poušti Gobi), kr. dok. Berlino (1999), 
snímek o první lásce čtrnáctileté dívky Mein Stern (2001, Má hvězda; + sc.), psychologické 
drama muže, ocitajícího se nečekaně mezi dvěma ženami, Sehnsucht (2006, Touha; + sc., 
spol. střih), příběh německého stavbaře, který se s kolegy ocitá v zapadlém kraji u 
bulharsko-řeckých hranic a sbližuje se s tamními vesničany, Western (2017, Western; + sc., 
spol. prod.). -tbk- 
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Wind River 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 
Dolby Digital, dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: Wind River. Země původu: USA. Výrobce: Savvy Media Holding, Thunder 
Road Pictures, Film 44, Acacia Filmed Entertainment (zadavatel), The Weinstein Company 
(zadavatel), The Fyzz Facility (zadavatel – spolupráce), Riverstone Pictures (zadavatel – 
spolupráce), Voltage Pictures (zadavatel - spolupráce), Wild Bunch (zadavatel - spolupráce), 
Synergics Films (zadavatel – spolupráce), Star Thrower Entertainment (zadavatel - 
spolupráce), Tunica-Biloxi Tribe of Louisiana (zadavatel - spolupráce). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 28.9.2017. Mluveno: anglicky, šošonsky (titulky). – Nic není těžší než zjistit pravdu. 
Od Taylora Sheridana, scenáristy Sicario: Nájemný vrah a Za každou cenu. 
 
Distribuce: Falcon (do 27.9.2019). Lokace: USA: Wyoming – Wind River Reservation, 
Fremont County, Lander; Utah – Park City. 
 
AUTOŘI: Režie: Taylor Sheridan. Pomocná režie: Nicolas Harvard (II. režie). Scénář: Taylor 
Sheridan. Kamera: Ben Richardson. Druhá kamera: Nicolas Harvard. Architekt: Neil Spisak. 
Návrhy kostýmů: Kari Perkins /ž/. Masky: Felicity Bowring /ž/ (návrhy masek a účesů). Střih: 
Gary D. Roach. Zvuk: Jonathan Earl Stein, Tom Ozanich (design). Výkonná produkce: Erica 
Lee /ž/, Jonathan Fuhrman, Braden Aftergood, Christopher H. Warner, Bob Weinstein, 
Harvey Weinstein, David Glasser, Wayne Marc Godfrey, Robert Jones, Nik Bower, Deepak 
Nayar, Tim White, Trevor White, Nicolas Chartier, Jonathan Deckter, Vincent Maraval, 
Brahim Chioua. Producent: Basil Iwanyk, Peter Berg, Matthew George, Wayne L. Rogers, 
Elizabeth A. Bell /ž/. Vizuální efekty: Dottie Starling /ž/ (supervize), Pixel Magic. Zvláštní 
efekty: Ryan Roundy (koordinátor). Hudba: Nick Cave, Warren Ellis. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Joseph S. DeBeasi (hudební poradce). Koordinátor 
kaskadérů: Wade Allen.  
 
Hrají: Jeremy Renner (Cory Lambert), Elizabeth Olsen /ž/ (Jane Bannerová), Gil Birmingham 
(Martin), Jon Bernthal (Matt), Kelsey Asbille (Natalie), Teo Briones (Casey), Tantoo Cardinal 
/ž/ (Alice), Matthew Del Negro (Dillon), Hugh Dillon (Curtis), Julia Jones /ž/ (Wilma), James 
Jordan (Pete Mickens), Eric Lange (dr. Whitehurst), Norman Lehnert (Dale), Mason Davis 
(druhý kontraktor), Graham Greene (Ben), Martin Sensmeier (Chip), Tockala Clifford (Sam).  
 
České titulky: Petr Putna. 
 
Ceny: MFF v Cannes 2017: Cena za režii v sekci Určitý pohled (Taylor Sheridan). MFF v 
Karlových Varech 2017: Divácká cena deníku Právo. 
 
Scenárista Taylor Sheridan ve svém druhém režijním opusu Wind River uzavírá trilogii, 
věnovanou současné tváři americké divočiny, do níž dále zařazuje tituly Sicario: Nájemný 
vrah (2015, Sicario; r. Denis Villeneuve) a Hell or High Water (2016, Za každou cenu; r. David 
Mackenzie – TV). Tentokrát se temný thriller, natočený podle skutečných událostí, odehrává 
v mrazivé zimě na území indiánské rezervace Wind River ve Wyomingu. – Nájemný lovec a 
stopař Cory Lambert najde na území rezervace umrzlou bosou indiánskou dívku Natalie. Její 
smrt vyšetřuje kromě šerifa kmenové policie Bena také agentka FBI Jane Bannerová, která 
požádá Coryho o pomoc. Lovec je rozvedený s exmanželkou Wilmou, s níž má syna Caseyho. 
Jejich dospívající dcera umrzla před třemi lety za podivných okolností, s čímž se rodiče stále 
nemohou vyrovnat. – Jane při vyšetřování zastřelí v sebeobraně drogového dealera Sama, u 
něhož fetoval Nataliin bratr Chip. – Cory najde ve sněhu v horách mrtvolu nahého muže. 
Vyjde najevo, že to byl Nataliin milenec Matt, který pracoval jako kontraktor v ochrance 
naftových vrtů, na zimu uzavřených. – Šerif Ben s dalšími muži a s Jane se vydají k vrtům. Zde 
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dojde k přestřelce, při níž zahynou jak policisté, tak kontraktoři. Cory zachrání těžce zraněné 
Jane život. Zjistí se, že opilí muži znásilnili Natalie, jíž se podařilo utéct, avšak v mrazu 
nemohla přežít, a ubili k smrti Matta, který ji chtěl chránit. Iniciátor tragédie Pete Mickens se 
pokusí uprchnout, ale Cory jej omráčí a dopraví na vrchol hory, kde ho nechá bosého 
zahynout. Řekne pak zoufalému Nataliinu otci Martinovi, že splnil slib, který mu dal. -tbk- 
 
TAYLOR SHERIDAN (vl. jm. Taylor Sheridan Gibler, nar. 21.5.1969, Texas) vyrůstal na ranči 
nedaleko malé texaské osady Cranfills Gap. Odmaturoval ve Fort Worthu a studoval 
divadlo na Texaské státní univerzitě v San Marcosu. Školu však nedokončil a odcestoval do 
Chicaga, kde se uplatnil jako herec v reklamních spotech a později v Los Angeles jako host 
v TV seriálech Walker, Texas Ranger (uveden v TV), Dr. Quinn, Medicine Woman (Doktorka 
Quinnová – TV), Party of Five (Správná pětka – TV), Time of Your Life (Skvělé časy), V.I.P. 
(uveden v TV), Strong Medicine (Křižovatky medicíny – TV), The Guardian (Ten, kdo tě 
chrání – TV), 10-8: Officers on Duty (10-8: Policisté ve službě), Enterprise (uveden v TV), 
NYPD Blue (Policie-New York – TV), CSI: NY (Kriminálka New York – TV), CSI: Crime Scene 
Investigation (Kriminálka Las Vegas), Veronica Mars (uveden v TV) a NCIS: Los Angeles 
(Námořní vyšetřovací služba: L.A. – TV). Největší postavu zástupce policejního náčelníka 
Davida Halea měl v prvních dvou řadách kriminálního seriálu Sons of Anarchy (2008-2010, 
Zákon gangu – TV). Nespokojen se stereotypními hereckými nabídkami a se svým 
finančním ohodnocením přesídlil s rodinou do Wyomingu a začal se věnovat psaní. V 
rychlém sledu vytvořil dva původní scénáře, za něž byl později nominován na Cenu Cechu 
amerických scenáristů (WGA). Drsné drama o boji s mexickou narkomafií Sicario: Nájemný 
vrah mělo slušný divácký a mimořádný kritický ohlas, takže se realizoval i jeho druhý, 
ambicióznější scénář (který však vznikl jako první) o dvou sourozencích, kteří se stanou 
bankovními lupiči, aby zachránili rodinnou farmu, Za každou cenu (mj. nominace na 
Oscara, na Zlatý glóbus a na ceny ISA a BAFTA). Režíroval laciný horor Odporná hra a za 
svůj druhý režijní pokus Wind River dostal Cenu za režii v sekci Jistý pohled na MFF v 
Cannes. Je také autorem a výkonným producentem TV seriálu o rančerské rodině 
Yellowstone (2018-201?) a napsal pokračování snímku Sicario: Nájemný vrah, nazvané 
Soldado. Jeho manželkou se v září 2013 stala herečka Nicole Muirbrooková, s níž 
vychovává syna. Mladší bratr John Gibler je známým novinářem a autorem několika knih. – 
Filmografie: (herec) Her Costly Affair (TV-1996, Drahý románek; r. John Patterson – TV), 
White Rush (2003, Bílé opojení; r. Mark L. Lester), Horse Soldiers (2018, Kavalerie; r. 
Nicolai Fuglsig); (scénář, není-li uvedeno jinak) Sicario: Nájemný vrah (2015, Sicario; r. 
Denis Villeneuve), Hell or High Water (2016, Za každou cenu; r. David Mackenzie; + herec – 
TV), Soldado (2018; r. Stefano Sollima); (režie, není-li uvedeno jinak) horor o skupině 
mladých lidí uvězněných v neznámém domě Vile (2011, Odporná hra – TV), thriller o 
profesionálním lovci, pomáhajícím agentce FBI objasnit vraždy v indiánské rezervaci, Wind 
River (2016, Wind River; + sc.) s Jeremym Rennerem a Elizabeth Olsonovou. -mim- 
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Wonder Woman 
barevný, dobrodružný, akční, komiksový, fantasy, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–
D, 3-D, IMAX 3-D, Dolby Atmos 5.1, dlouhý – 141 min. 
 
Původní název: Wonder Woman. Země původu: USA. Výrobce: Atlas Entertainment, Cruel 
and Unusual, DC Entertainment, Warner Bros. Pictures (zadavatel), Ratpac-Dune 
Entertainment (zadavatel-spolupráce), Tencent Pictures (zadavatel-spolupráce), Wanda 
Pictures (zadavatel-spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 1.6.2017. Mluveno: česky 
(dabováno – 2-D, 3-D), anglicky, německy (titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D). – Síla. Půvab. 
Moudrost. Zázrak. Spravedlnost přichází s ní. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Velká Británie: Londýn; Surrey - Bourne Woods; 
Essex - Southend-on-Sea, Tilbury; West Sussex – Arundel; Kent - Lower Halstow; 
Buckinghamshire - Halton. Itálie: Apulie - Castel del Monte; Kampánie – Palinuro, Ravello; 
Basilicata - Matera. Francie: Paříž.  
 
AUTOŘI: Režie: Patty Jenkins /ž/. Pomocná režie: Damon Caro (II. režie). Námět: Allan 
Heinberg, Zack Snyder, Jason Fuchs. Předloha: William Moulton Marston (komiksy 
nakladatelství DC Wonder Woman). Scénář: Allan Heinberg. Kamera: Matthew Jensen. 
Druhá kamera: Tim Wooster. Architekt: Aline Bonetto /ž/. Návrhy kostýmů: Lindy Hemming 
/ž/. Masky: Christine Blundell /ž/. Střih: Martin Walsh. Zvuk: Chris Munro. Výkonná 
produkce: Geoff Johns, Jon Berg, Wesley Coller, Rebecca Steel Roven /ž/, Stephen Jones. 
Producent: Charles Roven, Deborah Snyder /ž/, Zack Snyder, Richard Suckle. Koproducent: 
Tommy Gormley, Curtis Kanemoto. Vizuální efekty: Bill Westenhofer (supervize), Loeng 
Wong-Savun (supervize), Victor Muller (supervize), Double Negative, Weta Digital, MPC, The 
Third Floor, Pixomondo, Gener8, UPP. Zvláštní efekty: Mark Holt (supervize). Hudba: Rupert 
Greggson-Williams, David Buckley (dodatečná hudba), Tom Howe (dodatečná hudba), 
Andrew Kawczynski (dodatečná hudba), Paul Mounsey (dodatečná hudba). Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Karen Elliott /ž/ (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Tim Rigby, Marcus Shakesheff, Wayne Dalgliesh (souboje), Allen Jo 
(souboje), Ryan Watson (souboje). 
 
Hrají: Gal Gadot /ž/ (Diane Princeová/Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie 
Nielsen /ž/ (královna Hippolyta), Robin Wright /ž/ (generál Antiopa), Danny Huston (generál 
Erich Ludendorff), David Thewlis (Sir Patrick/Arés), Saïd Taghmaoui (Sameer), Ewen Bremner 
(Charlie), Eugene Brave Rock (náčelník), Lucy Davis /ž/ (Etta Candy), Elena Anaya /ž/ 
(Maru/doktor Poison), Lisa Loven Kongsli /ž/ (Menalippe), Ann Wolfe /ž/ (Artemis), Florence 
Kasumba /ž/ (senátorka Acantha), Lily Aspell /ž/ (malá Diana), Emily Carey /ž/ (dvanáctiletá 
Diana); (neuveden) Zack Snyder (voják). 
 
Dabing: René Slováčková (Diana Princeová/Wonder Woman), Libor Bouček (Steve Trevor), 
Simona Postlerová (královna Hippolyta), Hana Igonda Ševčíková (generál Antiopa), Zdeněk 
Maryška (generál Erich Ludendorff), Libor Terš (Sir Patrick/Arés), Petr Burian (Sameer), 
Antonín Navrátil (Charlie), Jakub Saic (Náčelník), Radka Stupková (Etta Candy), Jana 
Páleníčková (Maruová/Doctor Poison), Adéla Pristášová (Menalippe), Zuzana Schulzová 
(Artemis), Kateřina Petrová (senátorka Acantha), Karolína Křišťálová (malá Diana), Terezie 
Taberyová (dvanáctiletá Diana). 
 
České titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: 
Ladislav Novák. Režie české verze: Ladislav Novák (LS Productions Dabing).  
 
Ceny: Ceny NBR: Cena Spotlight. 
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Čtrnáct let po úspěšném debutu kriminálního snímku o sériové vražedkyni Zrůda (2003, 
Monster) přichází režisérka Patty Jenkinsová (nar. 1971) s žánrově odlišným filmem Wonder 
Woman. Postavu silné, nezávislé i svéhlavé hrdinky s nadpřirozenými schopnostmi a s 
bezchybným citem pro spravedlnost Wonder Woman (v civilu Diana Princeová) přivedl do 
komiksového universa nakladatelství DC psycholog a scenárista William Moulton Marston v 
roce 1941. – Současnost. V Paříži dostane půvabná pracovnice muzea Louvre od Bruce 
Waynea zvláštní podobenku; je na ní ona v antické zbroji se čtyřmi muži. Mladá žena 
vzpomíná… - Zeus kdysi ukryl Amazonky před bohem války Arésem a před světem na ostrov 
Themyscira. Královna Hippolyta si tam uhnětla z hlíny holčičku Dianu, té vládce bohů vdechl 
život a královnina sestra, generál Antiopa, ji vycvičila v boji. Poklidný život na ostrově vezme 
za své, když dospělá Diana vytáhne z moře britského kapitána Stevea Trevora. Sympatický 
anglický špion ukradl na výzvědné misi v německé chemičce zápisky doktorky Maruové, 
známé jako Doctor Poison a uprchl před nepřátelskými vojáky, s nimiž Amazonky svedou 
vítězný boj. Od kapitána se dozvědí o Velké válce a o jeho poslání, až když na něho použijí 
laso pravdy. Domnívají se, že Arés znovu ožil. Diana se vydá se Stevem do světa. Hodlá Arése 
zabít; teprve pak nastane mír. V Londýně Steve se sekretářkou Ettou Amazonku „zcivilizují“, 
její výjimečnou exotickou krásu neumenší ani střízlivý oděv, ani brýle. Meč, štít, kouzelné 
náramky i laso pravdy si žena, kterou Trevor představuje jako Dianu Princeovou, ponechá. 
Steve odevzdá britské tajné službě ukradený zápisník. Vyjde najevo, že Doctor Poison 
dokončuje výrobu smrtícího plynu. Tomu chce Trevor zabránit s tajným souhlasem sira 
Patricka, který se zasazuje o příměří. Aby se s Dianou v utajení dostali za frontu do továrny, 
kde plyn vyrábějí, a zlikvidovali generála Ludendorffa a Maruovou, se Steve spojí se svými 
parťáky, odstřelovačem Charliem, indiánským Náčelníkem a Turkem Sameerem. Cestou 
Diana svým mečem dokazuje, jak je v boji nepřekonatelná, a svými kouzelnými náramky s 
přehledem odráží kulky. Prolomí frontu a hlavně její zásluhou čtveřice osvobodí od Němců 
obyvatele vesnice Veld, kde vznikne památné foto a kde se Diana a Steve sblíží. Druhý den se 
všichni inkognito vydají na velitelství wehrmachtu na prezentaci osudné zbraně. Diana, 
přesvědčená, že Ludendorff, který, posílen přípravkem od Maruové, zlikvidoval německý 
generální štáb, je Arés, generála v souboji na ochozu tovární věže zabije, zatímco vojáci 
nakládají do letadla vražedný plyn. Boje ale neustanou. Objeví se zde sir Patrick. To on je 
Arés. Podle něho si špatné věci lidstvo dělá samo. Souboj s Dianou, která je, aniž to tuší, 
bohobijkou, je mu osudný. Steve se obětuje a způsobí explozi letadla s plynem. V Londýně 
lidé oslavují mír a vzpomínají na padlé. - Diana teď díky Steveovi ví, že jen láska může spasit 
svět, proto tu zůstává. – Po staromilsky mýtickém úvodu z idylického ostrova se během cesty 
do Londýna a při Dianině střetu se světem uplatňuje i humor. Ten se ovšem vytrácí úměrně 
blížící se válečné vřavě; na řadu přichází násilí, morální dilemata a již tradiční záchrana světa. 
- Wonder Woman se poprvé objevila ve čtyřminutovém TV filmu Who’s Afraid of Diane 
Prince (1967, Kdo se bojí Diany Princeové; r. Leslie H. Martinson), stala se mj. hrdinkou TV 
filmů Wonder Woman (TV-1974; r. Vincent McEveety) a Wonder Woman (TV-2011; r. Jeffrey 
Reiner) a TV seriálu Wonder Woman (1975-79) s Lyndou Carterovou v hlavní roli. Na plátně 
„debutovala“ ve filmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman vs. 
Superman: Dawn of Justice; r. Zack Snyder), kde ji představovala izraelská herečka Gal 
Gadotová stejně jako ve verzi Patty Jenkinsové, a objeví se (opět v podání Gal Gadotové) i v 
Lize spravedlnosti (2017, Justice League; r. Zack Snyder). – Na filmu se podílela i česká firma 
UPP. –kat- 
 
PATTY JENKINSOVÁ (vl. jm. Patricia Lea Jenkins, nar. 24.7.1971, Georgeova letecká 
základna, Victorville, Kalifornie) prožila jako dcera bojového pilota dětství v různých 
zemích, mj. v Thajsku a v Německu. Vystudovala malířství na newyorské umělecké škole 
The Cooper Union (1993), kde se začala zajímat o film a video. Po šesti letech, jež strávila 
jako asistentka kamery při natáčení videoklipů a reklamních spotů, absolvovala režisérský 
program Amerického filmového institutu (AFI; 2000). Upoutala pozornost hned svým 
celovečerním debutem Zrůda, natočeným podle skutečného případu nejznámější americké 
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sériové vražedkyně (mj. Cena ISA za nejlepší první film a nominace na ni za nejlepší první 
scénář). Potom pracovala v televizi, aby měla víc času na rodinu. Režírovala epizody seriálů 
Arrested Development (Opožděný vývoj), Entourage (Vincentův svět – TV), The Killing 
(Zločin), za jehož pilotní epizodu získala Cenu DGA a nominaci na Emmy, a Betrayal (Zrada; 
+ spol. prod.). Do Hollywoodu se vrátila komiksovým spektáklem Wonder Woman, který se 
stal komerčně nejúspěšnějším titulem všech dob, pod nímž je podepsána jako režisérka 
žena. V září 2007 se provdala za spisovatele Sama Sheridana, s nímž vychovává syna. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Just Drive (2000, Prostě jeď; + sc.) 
a Velocity Rules (2000, Pravidla rychlosti; + sc.), realistické drama floridské prostitutky 
Aileen Wuornosové, která vraždila své zákazníky, Zrůda (2003, Monster; + sc.) s oscarovým 
výkonem Charlize Theronové, epizoda Pearl s Jeanne Tripplehornovou v titulní roli z 
povídkového filmu o rakovině prsu Five (TV-2011, Pět žen – TV), neprodaný pilot Exposed 
(TV-2015, Odhalení; + spol. prod.), výpravný akční snímek Wonder Woman (2017, Wonder 
Woman) s Gal Gadotovou v titulní úloze komiksové superhrdinky. -mim- 
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xXx: Návrat Xandera Cage 
barevný, akční, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk - 5.1, 7.1 (Dolby 
Digital, Dolby Atmos), dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: xXx: Return of Xander Cage. Země původu: USA. Výrobce: RK Films, One 
Race Films, Paramount Pictures (zákazník), Revolution Studios (zákazník). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 19.1.2017. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 19.1.2020). Lokace: USA: Miami. Dominikánská republika: Samana. 
Kanada: Toronto, Hamilton. Filipíny. 
 
AUTOŘI: Režie: D.J. Caruso. Námět: Rich Wilkes (postavy). Scénář: F. Scott Frazier. Kamera: 
Russell Carpenter. Druhá kamera: David Emmerichs, Peter Zuccarini (záběry pod vodou). 
Architekt: Jon Billington. Návrhy kostýmů: Kimberly Tillmanová. Masky: Jo-Ann MacNeilová 
(návrhy masek), Vincent Sullivan (účesy). Střih: Jim Page, Vince Filippone. Zvuk: Glen 
Gauthier, Ann Scibelliová (design zvuku), Peter Staubli (design zvuku), David Werntz (design 
zvuku). Výkonná produkce: Vince Totino, Scott Hemming, Ric Kidney, Gloria Bordersová, 
Zack Roth. Producent: Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Vin Diesel, Samantha Vincentová. 
Vizuální efekty: Björn Mayer (supervize), Jasen Nannini (supervize), Pixomondo, Stereo D, 
Rising Sun Pictures, Vitality Visual Effects, MPC, Mr. X. Zvláštní efekty: Marc Banich 
(supervize), Peter Chesney (supervize). Hudba: Bryan Tyler, Robert Lydecker. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Bob Brown, Troy Robinson, Patrick Mark, 
Layton Morrison, Scott Rogers, Tim Connolly (souboje), Jeremy Marinas (souboje), Jon Valera 
(souboje). 
 
Hrají: Vin Diesel (Xander Cage), Donnie Yen (Xiang), Deepika Padukoneová (Serena 
Ungerová), Kris Wu (Nicks), Ruby Roseová (Adele Wolfová), Tony Jaa (Talon), Nina 
Dobrevová (Becky Clearidgeová), Rory McCann (Tennyson Torch), Toni Colletteová (Jane 
Markeová), Samuel L. Jackson (Augustus Gibbons), Ice Cube (Darius Stone), Hermione 
Corfieldová (Ainsley), Tony Gonzalez (Paul Donovan), Michael Bisping (Hawk), Al Sapienza 
(ředitel CIA), Neymar Jr. 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Akční adrenalinová podívaná xXx: Návrat Xandera Cage v režii D.J. Carusoa navazuje na 
úspěšný snímek xXx (2002, XXX; r. Rob Cohen), v němž tvůrci představili holohlavého 
svalovce Vina Diesela jako organizátora riskantních akcí Xandera Cage, který se z donucení 
musí stát agentem xXx, a na pokračování xXx: Nová dimenze (2005, XXX: The New Level; r. 
Lee Tamahori), tentokrát ovšem s Icem Cubem v titulní roli. Ve třetím snímku se vrací Vin 
Diesel... – Agent Gibbons zahyne při výbuchu, způsobeném padajícím satelitem, právě když 
lanařil slavného fotbalistu Neymara do programu xXx. Do střeženého newyorského ústředí 
CIA proniknou Xiang a Serena a zmocní se zařízení Pandořina skříňka, jež dokáže zaměřit a 
sestřelit satelit a jež zabilo Gibbonse. Jane Markeová ze CIA vyhledá Xandera Cage v 
Dominikánské republice a přesvědčí ho, aby skříňku našel. Přidělí mu jako technickou 
podporu mladičkou agentku Becky. Muž navštíví v Londýně hackerku Ainsley, a ta ho 
nasměruje za lupiči na Filipíny. Xander povolá do akce střelkyni Adele, autokaskadéra 
Tennysona a mladíka Talona, který postrádá pud sebezáchovy. Parta dorazí na Caramoanské 
ostrovy, Xander se střetne v souboji s Xiangem, ale pak se tu nečekaně objeví Rusové a 
Serena přístroj raději rozstříli. Mise by tedy měla skončit, jenže spadne další satelit. Vyjde 
najevo, že se všichni honili jen za prototypem. Obě party se spojí a osudnou skříňku získají. 
Protože je CIA podvedla a chtěla přístroj pro sebe, zatkne Markeová Xandera a Xianga na 
palubě letadla CIA, kam jí skříňku donesli, a na zbytek týmu se chystá shodit satelit. Muži se 
osvobodí a Xiang ženu za letu vyhodí ven. Zbytek týmu bojuje na zemi s agenty CIA, zatímco 



431 
 

se na ně řítí satelit. V pravou chvíli se zde objeví Darius Stone (hrdina druhého dílu) a 
nepřátele postřílí. Xander satelit zlikviduje letadlem CIA. Pak zničí Pandořinu skříňku a políbí 
Serenu; ví, že teď je bude hledat celý svět. – Gibbons se inkognito přijde podívat na svůj 
pohřeb… - Příběh není důležitý, ovšem zběsilé tempo, komiksový způsob vyprávění, 
neuvěřitelné souboje, adrenalinové kousky, přiléhavé hlášky a černý humor zjevně uspokojí 
cílovou skupinu diváků, jíž je určen. –kat- 
 
D.J. CARUSO (vl. jm. Daniel John Caruso, Jr., nar. 17.1.1965, Norwalk, Connecticut) 
vystudoval televizní produkci na Pepperdineově univerzitě v kalifornském Malibu a jako 
stážista nastoupil ve Studiu Walta Disneyho. Seznámil se s režisérem Johnem Badhamem, 
který mu dal práci druhého režiséra. Získané praktické zkušenosti Caruso zúročil jako 
režisér epizod různých TV seriálů, např. VR.5 (Virtuální realita – TV), High Incident (Každý 
den v akci – TV), Beyond Belief: Fact or Fiction (Věřte nevěřte – TV), Buddy Faro (uveden v 
TV), Martial Law (Martial Law-Stav ohrožení – TV), The Strip (Bulvár Strip – TV), Dark Angel 
(Černý anděl – TV), Going to California (Cesta do Kalifornie), Smallville (uveden v TV), 
Robbery Homicide Division (Oddělení loupeží a vražd – TV), Over There (Tam někde – TV), 
The Shield (Policejní odznak – TV). Upozornil na sebe snímkem Cyclops, Baby a po kladném 
ohlasu prvotiny pro kina Salton Sea, jež ve výrazném vizuálním klíči využívala prvků 
klasického filmu noir, se uplatnil jako režisér kriminálních thrillerů, v nichž atmosféra a 
stylová akce převažují nad dějovou linkou. V roce 2004 založil s producentem Kenem 
Aguadou výrobní společnost Tall Pine Productions. Od roku 1991 je ženatý s modelkou 
Holly Kuespertovou, s níž má čtyři děti. – Filmografie: (podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) Poldovi v patách (1991, The Hard Way; r. John Badham), 
Zabiják (1993, Point of No Return; r. John Badham; + II. režie), Sledování (1993, Another 
Stakeout; r. John Badham; + II. režie), Zóna úniku (1994, Drop Zone; r. John Badham; + II. 
režie), V poslední chvíli (1995, Nick of Time; r. John Badham; + II. režie), Rebound: The 
Legend of Earl The Goat Manigault (TV-1996, Nejtvrdší zápas; r. Eriq La Salle – V), Crazy as 
Hell (2001, Šílený vzteky; r. Eriq La Salle); (režie, není-li uvedeno jinak) střm. černá komedie 
Cyclops, Baby (1996), drama pronásledování uprchlých trestanců v pustině amerického 
jihozápadu Black Cat Run (TV-1998, Běh černé kočky – V), adaptace detektivního thrilleru 
Johna Sandforda Mind Prey (TV-1999, Duševní oběť; + spol. prod. – TV) s Eriqem La Sallem, 
ponuré drama z losangeleského drogového polosvěta The Salton Sea (2001, Salton Sea – V) 
s Valem Kilmerem a Vincentem D’Onofriem, příběh agentky FBI, objasňující sérii vražd, 
Zloděj životů (2004, Taking Lives) s Angelinou Jolieovou, drama z prostředí sportovních 
sázkařů Two for the Money (2005, Maximální limit – V) s Alem Pacinem a Matthewem 
McConaugheym, komorní thriller o mladíkovi, bavícím se pozorováním sousedů, Disturbia 
(2007, Disturbia) s Shiaou LaBeoufem, akční politický thriller Oko dravce (2008, Eagle Eye) s 
Shiaou LaBeoufem a Michelle Monaghanovou, sci-fi thriller o mimozemšťanech, žijících 
mezi námi, Jsem číslo čtyři (2011, I Am Number Four) s Alexem Pettyferem, střm. thriller o 
dívce, zavřené s počítačem na neznámém místě a hledající pomoc, Inside (2011, Uvnitř) s 
Emmy Rossumovou, financovaný firmami Intel a Toshiba jako interaktivní reklama na 
jejich produkty a na sociální sítě, příběh dětí na opuštěném ostrově podle románu Brocka 
Colea Standing Up (2012, Už se nebojím; + sc. – TV), neprodaný pilot o robotovi obviněném 
z vraždy Tin Man (TV-2014, Plecháč), thriller z venkovského domu The Disappointments 
Room (2016, Pokoj zklamání; + spol. sc.) s Kate Beckinsaleovou, pokračování akční série 
xXx: Návrat Xandera Cage (2016, xXx: Return of Xander Cage) s Vinem Dieselem. -
mim- 
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Z Paříže do Paříže 
barevný, okupační, historický, rodinný, životopisný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, 
MP4, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Un sac de billes. Země původu: Francie, Kanada. Výrobce: Quad, Main 
Journey, Gaumont (koprodukce), TF1 Films Production (koprodukce), Forecast Pictures 
(koprodukce), Films IDL (koprodukce), La Compagnie Cinématographique (koprodukce), 
Panache Production (koprodukce), Proximus (koprodukce), Okko Production (koprodukce), 
Canal + (účast), Ciné + (účast), TF1 (účast), Telefilm Canada (účast), SODEC (účast), Cinémage 
9 Developement (podpora), Indéfilms Initiative (podpora), Apidev 3 (podpora), La Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (podpora), CNC (podpora), L’Angoa (podpora), La Fondation 
pour la mémoire de la shoah (podpora), SFK ČR – Podpora filmových pobídek (podpora). 
Copyright: Mitico, Gaumont, TF1 Films Production, Forecast Pictures, Splendido, Films IDL 
(Sac de billes) Inc., La Compagnie Cinématographique, Panache Productions, Okko 
Production. Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 1.6.2017. Mluveno: česky, jidiš (dabováno – 2-
D, DVD-K, MP4), francouzsky, jidiš (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 7.11.2023). Lokace: Francie: Nice. Česká republika: Praha, Žatec. 
 
AUTOŘI: Režie: Christian Duguay. Pomocná režie: Markéta Magerová (2. asistent režie). 
Předloha: Joseph Joffo (kniha Un sac de billes, 1973, česky naposledy Z Paříže do Paříže, nakl. 
Mladá fronta, Praha 2017). Scénář: Alexandra Geismar /ž/, Jonathan Allouche, Benoît 
Guichard, Christian Duguay, Laurent Zeitoun (spolupráce na scénáři). Kamera: Christophe 
Graillot. Architekt: Franck Schwarz. Návrhy kostýmů: Pierre-Jean Larroque. Masky: Cécile 
Pellerin /ž/, Paul de Fisser (účesy). Střih: Olivier Gajan. Zvuk: Emmanuel Hachette, Michel B. 
Bordeleau, François Joseph Hors. Výkonná produkce: Laurent Sivot. Producent: Nicolas 
Duval Adassovsky, Yann Zenou, Laurent Zeitoun. Koproducent: Jean-Charles Levy, Christian 
Duguay, Lyse Lafontaine /ž/, Joe Iacono, Gaëtan David, André Logie, Tanguy Dekeyser, Marc 
Jenny. Vizuální efekty: Marc Massicotte, L’Atelier Animation. Hudba: Armand Amar. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Dorian Le Clech (Joseph Joffo), Batyste Fleurial Palmieri (Maurice Joffo), Patrick Bruel 
(tatínek Roman Joffo), Elsa Zylberstein /ž/ (maminka Anna Joffová), Bernard Campan 
(knihkupec Ambroise Mancelier), Kev Adams (závozník Ferdinand), Christian Clavier (dr. 
Rosen), César Domboy (Henri Joffo), Ilian Bergala (Albert Joffo), Émile Berling (Raoul 
Mancelier), Jocelyne Desverchère /ž/ (paní Mancelierová), Coline Leclère /ž/ (Françoise 
Mancelierová), Étienne Chicot (kněz), Jiří Wohanka (pan Lévi), Marek Vašut (hoteliér). 
 
Dabing: Matěj Havelka (Joseph Joffo), Matěj Převrátil (Maurice Joffo), Jiří Dvořák (tatínek 
Roman Joffo), Anna Brousková (maminka Anna Joffová), Ladislav Županič (knihkupec 
Ambroise Mancelier), Tomáš Borůvka (závozník Ferdinand), Igor Bareš (dr. Rosen), Petr 
Neskusil (Raoul Mancelier). České titulky: Irena Novotná (Filmprint Digital). Překlad české 
verze: Irena Novotná. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice 
Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Snímek Christiana Duguaye Z Paříže do Paříže (překlad původního názvu zní Pytlík kuliček) je 
již druhou filmovou adaptací životopisné knihy Josepha Joffa z roku 1973, v níž autor 
vzpomíná na klukovské zážitky z okupované Francie, spojené s útěkem před nacisty. První 
přepis vznikl již v roce 1975 a natočil jej Jacques Doillon (Un sac de billes). – V srpnu 1944 se 
Jo (Žo; Joseph) vrací brzy ráno do osvobozené Paříže a vzpomíná na minulé události. Bylo mu 
deset let, když v květnu 1942 začala v Paříži, kde měl jeho otec Roman Joffo židovské 
holičství, v němž pracovali i dva starší bratři, platit protižidovská nařízení. Tatínek, který kdysi 
uprchl z Ruska před pogromy, ví, že rodina musí pryč. Pošle Joa s dvanáctiletým bratrem 
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Mauricem samotné do svobodné zóny a poučí je, že za žádnou cenu nesmějí přiznat svůj 
židovský původ. Chlapcům se s pomocí převaděče Raymonda podaří přejít přes hranici a po 
dlouhé vyčerpávající cestě se setkat s bratry a rodiči v Nice. Jenže když do Vichistické Francie 
vstoupí Němci, starší synové uprchnou a otec umístí mladší kluky do tábora petainovské 
mládeže Mladá žeň. Nicméně oba se dostanou do rukou gestapa. Neohroženě tvrdí, že 
pocházejí z Alžírska a s pomocí židovského doktora Rosena, podle něhož mají obřízku ze 
zdravotních důvodů, přežijí i příkoří od neústupného gestapáckého vyšetřovatele. Zachrání je 
kněz, který jim padělá biřmovací doklady. Chlapci se po návratu do tábora dozvědí z matčina 
telefonátu, že otec byl zatčen, a musejí znovu prchat. Úkryt najdou v hornosavojském 
městečku. Jo pracuje u kolaborantského knihkupce Manceliera, jehož syn Raoul je aktivista 
ve zdejších milicích. Chlapec se zamiluje do starší knihkupcovy dcery Françoise. Po několika 
dobrodružných peripetiích se tu s Mauricem dočkají konce války. Jo se rozhodne pomoci 
Françoise a zastane se i jejího otce před hrozícím lynčem. Jenže dívka bez rozloučení odjede 
autobusem. – (Viz začátek) Jo přijíždí do Paříže, kde se před rodinným holičstvím setká se 
všemi bratry i s matkou; tatínek zahynul v Osvětimi. – Bratři dál vedli holičství; na konci filmu 
se zestárlí Joseph (který se podílel na natáčení) a Maurice objeví v jediném záběru. – Snímek 
vznikl ve francouzsko-kanadské koprodukci. V titulcích je jako koproducent uvedena i česká 
firma Okko Produktion. Film se totiž ze značné části natáčel v České republice, podílel se na 
něm český štáb, orchestr, který nahrál hudbu, i čeští herci a komparzisté. Byl uveden v 
soutěži na MFFDM ve Zlíně 2017.  -tbk- 
 
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, McDonald’s, 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, 
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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 
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 Z Paříže do Paříže (2017, Un sac de billes; + spol. sc., spol. prod.). -
mim- 
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Zabijáci z maloměsta 
barevný, černá komedie, přístupnost 15, 1:1,85, 2–D, DVD–K, BRD–K, zvuk – 5.1, dlouhý – 88 
min. 
 
Původní název: Draeberne fra Nibe. Anglický název: Small Town Killers. Země původu: 
Dánsko. Výrobce: Miso Film, 4Fiction (koprodukce), Nordisk Film (koprodukce), DR 
(spolupráce), Det Danske Filminstitut (podpora), Den Vestdanske Filmpulje (podpora). Rok 
výroby: 2016. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 1.6.2017. Mluveno: dánsky, rusky, anglicky 
(titulky). – Rozvod? Vražda vyjde levněji!  
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Dánsko: Nordjylland - Aalborg, Nibe, Nørresundby. 
 
AUTOŘI: Režie: Ole Bornedal. Scénář: Ole Bornedal. Kamera: Linda Wassberg /ž/, Dan 
Laustsen. Architekt: Søren Gam. Návrhy kostýmů: Manon Rasmussen /ž/. Masky: Bjørg Seup 
/ž/ (designer masek a účesů). Střih: My Thordal /ž/. Zvuk: Nino Jacobsen (+ design), Mikkel 
Groos. Výkonná produkce: Lone Korslund /ž/, Karen Bentzon /ž/. Producent: Peter Bose, 
Jonas Allen. Koproducent: Ole Bornedal. Vizuální efekty: Martin Madsen (supervize), 
Thomas Øhlenschlaeger (supervize). Zvláštní efekty: Hummer Højmark (supervizor). Hudba: 
Joachim Holbek. Písně: různé skladby a písně. Choreografie: Morten Kjeldgaard. Koordinátor 
kaskadérů: Dennis Albrethsen. 
 
Hrají: Ulrich Thomsen (zedník Edward), Nicolas Bro (zedník Ib Hansen), Lene Maria 
Christensen /ž/ (Ingrid, Edwardova žena), Mia Lyhne /ž/ (Gritt, Ibova žena), Marcin 
Dorocinski (nájemný vrah Igor Ladpolny), Gwen Taylor /ž/ (nájemná vražedkyně paní 
Nippleworthyová), Søren Malling (policista Heinz), Birthe Neumann /ž/ (terapeutka), Ole 
Thestrup (advokát), Elsebeth Steentoft /ž/ (zákaznice Fru Hansenová), Joel Spira (učitel salsy 
Malte), Jens Andersen (číšník Bent, Maltův přítel), Alexander Behrang Keshtkar (muslimský 
taxikář). 
 
České titulky: Helena Březinová (Filmprint Digital). 
 
CENY: MF fantastických filmů Brusel 2017: Stříbrný Méliès za nejlepší evropský film. 
 
Černá komedie dánského režiséra Oleho Bornedala Zabijáci z maloměsta omílá mnohokrát 
použitý motiv manželských sporů, k jejichž vyřešení se nejlépe hodí nájemný vrah. 
Zvláštností je zasazení příběhu do prostředí maloměsta na severu Dánska. – Zedníci Edward a 
Ib se rozhodně nepředřou, ale díky melouchům si našetřili dost nezdaněných peněz. Jejich 
manželky Ingrid a Gritt jsou však s nimi nespokojené, oba se totiž posmívají jejich hodinám 
salsy a nechtějí děti, pouze sex. Po společné hádce v hostinci se oba muži rozhodnou rozvést 
se. U advokáta zjistí, že by je to přišlo moc draho. Opijí se kvůli tomu a Edward přes internet 
objedná nájemného vraha z Ruska, aby obě ženy zlikvidoval. Po vystřízlivění chtějí vše 
odvolat, ale je pozdě. Na letiště dorazí stále opilý vraždící maniak, Rus Igor. Ib a Edward ho 
chtějí poslat zpět do Moskvy, vše se však zkomplikuje, protože Igor postupně zabije 
muslimského taxikáře, terapeutku a policistu Heinze. Vrah navíc omylem vyzradí Ingrid a 
Gritt důvod své přítomnosti v Dánsku. Ženy si proto z Británie objednají nájemnou 
vražedkyni, starou paní Nippleworthyovou, z níž se ovšem rovněž vyklube psychopatka, která 
hned po příletu zabije příliš všetečného celníka. Oba páry se při snaze o rozličné odklizení 
najatých vrahů a úklidu nevinných mrtvol uvědomí, že se musí usmířit. Jenže Igor čtveřici 
unese a chystá se všechny zabít. Avšak zemře kvůli kyanidu, jenž mu do láhve nalila paní 
Nippleworthyová. Ještě předtím však stačí „kolegyni“ zabít. Zedníci všechny mrtvoly zazdí v 
garáži u jedné zákaznice. Udobřené páry si zatančí na hodině salsy a po ní plánují zplodit děti. 
– Ač ve filmu hrají přední dánští herci, příběh je protkán bizarnostmi a nelogičnostmi s 
lacinými sexuálními, rasovými a národnostními narážkami a stereotypy. Zajímavostí je, že 
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hudbu k filmu nahrál ve spolupráci Jana Holznera český Symfonický orchestr hlavního města 
Prahy FOK za řízení Adama Klemense. –jl– 
 
OLE BORNEDAL (nar. 26.5.1959, Nørresundby, Nordjylland, Dánsko) pracoval zpočátku 
jako režisér a autor Dánského rozhlasu (1981–87). Byl oceněn rozhlasovou cenou Prix Italia 
(1986). Následně se jako scenárista a režisér dostal k televizní tvorbě; např. seriály nebo 
zábavné pořady Kajplads 114 (1985, Kotviště 114), Livet er da en god idé (1989, Život je 
skvělý nápad), Dr. Dip (1990), Den gode, den onde og den virk’li sjove (1990, Hodný, zlý a 
zábavný), Charlot og Charlotte (1996, Charlot a Charlotte), Vores Krig (2010, Naše válka), 
1864 (2017). Upozornil na sebe americkým remakem vlastního filmu Hlídač mrtvých z roku 
1997, po dvouletém působení v Hollywoodu pro společnost Miramax se vrátil do Dánska, 
ale zabýval se více divadlem. Od roku 2001 je intendantem Aveny Teatret v Kodani a 
věnuje se též divadelní režii. Napsal několik divadelních i rozhlasových her, povídek a 
básní. Příležitostně působí i jako herec (též v zábavných pořadech a seriálech), producent 
nebo kameraman. Jeho třetí ženou je herečka Helle Fagralidová (nar. 1976); jedním z jeho 
čtyř dětí je dětská herečka Fanny Bornedalová (nar. 2000). – Filmografie: (režie a scénář 
nebo spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) I en del af verden (TV–1993, V jedné části 
světa), Masturbator (TV–1993), thriller o studentu práv, který si přivydělává v márnici, 
Nattevagten (1994, Noční hlídka), Spraengt nakke (TV–1995), remake vlastního filmu z 
roku 1994 Nightwatch (1997, Hlídač mrtvých - V), Mimic (1997, Mimic; r. Guillermo del 
Toro; spol. prod.), thriller Dybt vand (TV–1999, Hluboké vody), velmi úspěšné drama Jeg er 
Dina (2002, Dina – V), horor Vikaren (2006, Učitelka), thriller Kaerlighed på film (2007, Tak 
trochu jiná love story – V), thriller Fri os fra det onde (2009, Zbav nás od zlého - TV), horor 
Kletba z temnot (2011, The Possession), černá komedie Zabijáci z maloměsta (2016, 
Draeberne fra Nibe; + spol. prod.); (herec) Eva (TV–1994; r. Vibeke Gadová), kr. f. Bjørno & 
Bingo (2004; r. Sabine Ravnová).  –jl– 
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Zabiják & bodyguard 
barevný, akční, kriminální, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 119 
min. 
 
Původní název: The Hitman’s Bodyguard. Země původu: USA. Výrobce: Millennium Media, 
Nu Boyana Film Studios, CGF, Summit Entertainment (zadavatel), Milennium Media 
(zadavatel), Cristal Pictures (zadavatel – spolupráce), East Light Media (zadavatel – 
spolupráce). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 17.8.2017. Mluveno: anglicky (titulky). – Nikdy 
ho nepouštěj z očí. 
 
Distribuce: Vertical Entertainment. Lokace: Nizozemsko: Amsterdam, Haag. Bulharsko: Sofie. 
Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Patrick Hughes. Pomocná režie: Diyan Hristov (II. režie). Scénář: Tom 
O’Connor. Kamera: Jules O’Loughlin, Luke Geissbuhler (dodatečné záběry). Druhá kamera: 
Lorenzo Senatore. Architekt: Russell De Rozario. Návrhy kostýmů: Stephanie Collie /ž/. 
Masky: Fae Hammond /ž/. Střih: Jake Roberts. Zvuk: Antoin Cox, Ben Meechan (design 
zvuku). Výkonná produkce: Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jason Bloom, Douglas 
Urbanski, Jeffrey Greenstein, Yariv Lerner, Christine Otal /ž/, Christa Campbell /ž/, Lati 
Grobman /ž/, Matt Milam, Chris Jing Liu, Scott Einbinder, Tom De Moll. Producent: John 
Thompson, Matt O’Toole, Les Weldon, Mark Gill. Koproducent: William Paul Clark. Vizuální 
efekty: Veselina Georgieva /ž/ (supervize), WorldWide FX. Zvláštní efekty: Sam Conway. 
Hudba: Atli Örvarsson, Dmitri Golovko (dodatečná hudba), Claudio Olachea (dodatečná 
hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Selena Arizanovic /ž/ 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Diyan Hristov.  
 
Hrají: Ryan Reynolds (Michael Bryce), Samuel L. Jackson (Darius Kincaid), Gary Oldman 
(Vladislav Duchovič), Salma Hayek /ž/ (Sonia Kincaidová), Elodie Young /ž/ (Amelia 
Rousselová), Joaquim de Almeida (Jean Foucher), Kirsty Mitchell /ž/ (Rebecca Harrová), 
Richard E. Grant (Seifert), Sam Hazeldine (Garrett), Rod Hallett (profesor Asimov), Jurij 
Kolokolnikov (Ivan), Tine Joustra /ž/ (šéfka Interpolu Casoriová). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). 
 
Australský režisér Patrick Hughes natočil akční kriminální komedii Zabiják & bodyguard zcela 
podle pravidel žánru a dodal jí patřičný spád i řadu zběsilých akčních scén. Jedná se vlastně o 
road movie, přičemž se titulní hrdinové musejí během sedmadvaceti hodin dopravit z 
Británie k mezinárodnímu soudu v Haagu, kde probíhá proces s běloruským diktátorem 
Vladislavem Duchovičem obviněným ze zločinů proti lidskosti. – Michael Bryce přijde o 
aureolu špičkového VIP bodyguarda, když je jeho klient zastřelen. Po dvou letech se mu ozve 
bývalá milenka, agentka Interpolu Amelia Rousselová. Je velitelkou komanda, jež má dopravit 
z Manchesteru do Haagu legendárního zabijáka Dariuse Kincaida, ochotného vypovídat proti 
Duchovičovi výměnou za propuštění manželky Sonii, zavřené v amsterdamské věznici. Hned 
v Anglii je kolona přepadena Duchovičovými lidmi. Amelia se zraněným zabijákem najdou 
úkryt v bezpečném bytě. Je jí jasné, že v Interpolu je zrádce (zástupce ředitelky Foucher), 
proto rozhodne, že s Kincaidem musí jet jen Michael Bryce, a přivolá jej. Oba muži mají mezi 
sebou dlouholeté nevyřízené účty. Během náročné cesty, při níž vzdorují Duchovičovým 
komandům a posléze i jednotkám Interpolu, se sbližují a navzájem si zachraňují životy. Darius 
navíc dává nezkušenému zamilovanému parťákovi rady, jak se udobřit s Amelií. K soudu po 
četných peripetiích dorazí včas. Kincaid předloží videozáznam, jak se Duchovič, pro nějž 
odmítl pracovat, osobně podílel na vyvraždění běloruské vesnice. Jenže u budovy soudu 
vzápětí exploduje kamion s výbušninou. Michael je těžce zraněn, ale Kincaid prchajícího 
Duchoviče přiměje skočit ze střechy. Pak je zatčen. – Amelia se se zraněným Michaelem, 
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který zabil zrádného Fouchera, a tak ji zachránil, usmíří. Později je v televizi zpráva, že z 
vězení uprchl zabiják Kincaid. Ten se kdesi v baru setká se svou milovanou Soniou... – 
Přímočarý děj je doplněn stručnými flashbacky z minulosti obou protagonistů. -tbk- 
 
PATRICK HUGHES (nar. 15.5.1978, Melbourne) je synem herce Tima Hughese a vyrůstal v 
předměstském Black Rocku. Už od dětství natáčel amatérské snímky na Super 8. 
Absolvoval filmová studia na Victorian College of the Arts (VCA; 1996-99) při Melbournské 
univerzitě. Natáčel krátké filmy (První cena na sydneyském festivalu Tropfest za Zapalovač) 
a vybudoval si kariéru jako režisér reklamních spotů (mj. Playstation, BMW, Vodafone, 
Toyota, McDonald’s, Honda) ve společnosti Radical Media. Zaujal zejména 
dvanáctiminutovým snímkem bez dialogů Cedulky o seznámení dvou mladých lidí, 
nenápadně propagujícím limonádu Schweppes. V celovečerní hrané tvorbě debutoval 
moderním westernem z malého australského městečka Red Hill (mj. nominace na Cenu 
Australské filmové a televizní akademie za scénář), díky jehož ohlasu dostal možnost 
režírovat třetí snímek z akční série Expendables a etablovat se v Hollywoodu. Žije v 
Melbourne, kde vychovává dvě děti z rozvedeného manželství. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. školní filmy The Darkening (1996, Stmívání), Truth or the Morning After 
(1996, Pravda aneb Příští ráno) a The Director (1999, Režisér; + sc., střih, spol. prod.), další 
kr. snímky The Lighter (2001, Zapalovač; + sc., střih, prod.) a Signs (2008, Cedulky; + spol. 
sc.), thriller o mladém policistovi, který první den ve službě musí čelit uprchlému vrahovi, 
Red Hill (2010; + sc., střih, spol. prod.) s Ryanem Kwantenem, thriller o dalších 
dobrodružstvích komanda žoldáků Expendables: Postradatelní 3 (2014, The Expendables 3) 
s plejádou akčních hvězd (Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Arnold 
Schwarzenegger aj.), cynická akční komedie, v níž elitní osobní strážce musí k 
mezinárodnímu soudu v Haagu doručit důležitého svědka, Zabiják & bodyguard (2017, The 
Hitman’s Bodyguard) s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem.  -mim- 
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Zabití posvátného jelena 
barevný, psychologický, mysteriózní, thriller, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, délka – 121 min. 
 
Původní název: The Killing of a Sacred Deer. Země původu: Velká Británie, Irsko. Výrobce: 
Element Pictures, Limp (spolupráce), Film4 (zadavatel), New Sparta Films (zadavatel), 
HanWay Films (zadavatel – spolupráce), Bord Scannán na hÉireann/The Irish Film Board 
(zadavatel - spoluúčast). Rok copyrightu: 2017. Premiéra: 2.11.2017. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: Be2Can Distribution (Film Europe). Lokace: USA: Ohio – Cincinnati, Bernard. 
 
AUTOŘI: Režie: Yorgos Lanthimos. Scénář: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou. Kamera: 
Thymios Bakatakis. Architekt: Jade Healy /ž/. Návrhy kostýmů: Nancy Steiner /ž/. Masky: 
Tina Roesler Kerwin /ž/, Kelvin R. Trahan (účesy). Střih: Yorgos Mavropsaridis. Zvuk: Geoff 
Maxwell, Johnnie Burn (design zvuku). Výkonná produkce: Andrew Lowe, Daniel Battsek, 
Sam Lavender, David Kosse, Nicki Hattingh /ž/, Amit Pandya, Anne Sheehan /ž/, Peter 
Watson, Marie-Gabrielle Stewart /ž/. Producent: Ed Guiney, Yorgos Lanthimos. 
Koproducent: Will Greenfield, Paula Heffernan /ž/, Atilla Salih Yücer. Vizuální efekty: Ed 
Bruce (supervize), Screen Scene. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Sarah Giles /ž/ (hudební supervize), Nick Payne (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Richard Fike.  
 
Hrají: Colin Farrell (Steven Murphy), Nicole Kidman /ž/ (Anna Murphyová), Barry Keoghan 
(Martin), Raffey Cassidy /ž/ (Kim Murphyová), Sunny Suljic (Bob Murphy), Alicia Silverstone 
/ž/ (Martinova matka), Bill Camp (Matthew).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2017: Cena za nejlepší scénář (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou). 
 
Řecký režisér Yorgos Lanthimos po oceňovaném snímku Humr (2015, The Lobster) prokazuje 
v novém „divném“ mysteriózním titulu Zabití posvátného jelena, že patří mezi přední 
evropské filmaře. Ve zvláštním dramatu o vině a trestu se odráží jak téma antické tragédie 
(odkazy na postavu z řecké mytologie Ifigenii, jejíž otec Agamemnon zabil posvátnou laň 
bohyně Artemidy), tak také současnost s individuálními nejistotami, depresemi a zvláštní 
bezmocností, kontrastujícími s vysokou životní úrovní. – Kardiochirurg Steven Murphy žije v 
poklidném manželství s Annou, rovněž lékařkou, se čtrnáctiletou dcerou Kim a s mladším 
synem Bobem. Přátelí se se svérázným šestnáctiletým Martinem. Ten se vetře do jeho rodiny 
a stále stupňuje nátlak na defenzivního lékaře. Bob onemocní záhadnou chorobou. Vyjde 
najevo, že Steven operoval Martinova otce, který při zákroku zemřel. Chlapec se teď chce 
lékaři, jehož považuje za viníka otcovy smrti (Steven tehdy pil), pomstít. Tvrdí mu, že pokud 
ze své rodiny nevybere jednu oběť, onemocní a zemřou postupně i Kim (s níž začne chodit) a 
Anna. Kardiochirurg se svěří manželce, a když i Kim onemocní, oba pochopí, že hrozba je 
reálná. Steven mladíka unese a týrá jej ve sklepě; ale Anna ho později nechá utéct. Zoufalý 
muž, dohnaný do slepé uličky, spoutá své blízké a začne do nich naslepo střílet z pušky. Při 
třetí ráně zasáhne Boba. Kim se okamžitě uzdraví... – Snímek, postavený na hereckých 
výkonech, na poněkud bizarní zápletce a na zajímavě snímaném, jakoby aseptickém 
prostředí, působí značně stresujícím dojmem.  -tbk-  
 
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, 
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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), Zabití posvátného jelena (Cena za scénář na MFF v Cannes 
2017). 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, 
mysteriózní thriller o úspěšném kardiochirurgovi, postaveném nečekaně před osudovou 
volbu kvůli záchraně rodiny, Zabití posvátného jelena (2017, The Killing of a Sacred Deer; + 
spol. sc, spol. prod.) s Colinem Farrellem, Nicole Kidmanovou a Barrym Keoghanem, drama 
politických intrik za vlády Anny Stuartovny The Favourite (2018, Favoritka; + spol. prod.) s 
Emmou Stoneovou a Rachel Weiszovou. -mim- 
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Zakladatel 
barevný, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: The Founder. Země původu: USA. Výrobce: FilmNation Entertainment, The 
Combine, Faliro House Productions (spolupráce), FilmNation Entertainment (zadavatel), The 
Weinstein Company (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 26.1.2017. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Riskoval. Porušoval zákony. Měnil pravidla. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Georgia - Thomaston, Canton, Newnan, 
Atlanta, Douglasville; Nové Mexiko - Belen, Albuquerque.  
 
AUTOŘI: Režie: John Lee Hancock. Scénář: Robert Siegel. Kamera: John Schwartzman. 
Architekt: Michael Corenblith. Návrhy kostýmů: Daniel Orlandi. Masky: Kimberly Jonesová, 
Michael White (účesy). Střih: Robert Frazen. Zvuk: Aron Siegel, Yann Delpueh (design). 
Výkonná produkce: Glen Basner, Alison Cohenová, Karen Lunderová, Harvey Weinstein, Bob 
Weinstein, David C. Glasser, Christos V. Konstantakopoulos, Holly Brownová, David S. 
Greathouse, William D. Johnson. Producent: Don Handfield, Jeremy Renner, Aaron Ryder. 
Koproducent: Parry Creedonová, Michael Sledd. Vizuální efekty: Alan Munro (supervize). 
Hudba: Carter Burwell. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Jennifer Badgerová. 
 
Hrají: Michael Keaton (Ray Kroc), Nick Offerman (Dick McDonald), John Carroll Lynch (Mac 
McDonald), Laura Dernová (Ethel Krocová), Linda Cardelliniová (Joan Smithová), B.J. Novak 
(Harry J. Sonneborn), Patrick Wilson (Rollie Smith), Justin Randell Brooke (Fred Turner), Kate 
Kneelandová (June Martinoová), Griff Furst (Jim Zien), Wilbur Fitzgerald (Jerry Cullen). 
 
České titulky: Barbora Knobová (PO.ET.A).  
 
Po životopisném snímku Zachraňte pana Bankse (2013, Saving Mr. Banks) natočil režisér John 
Lee Hancock další snímek podle skutečných událostí, nazvaný Zakladatel, v němž zachytil 
životní příběh Raye Kroca (1902-1984), který se zasloužil o vznik řetězce rychlého občerstvení 
McDonaldʹs. – 1954. Dvaapadesátiletý obchodní cestující Ray Kroc marně nabízí majitelům 
bister a malých restaurací multimixér. Vyrazí do San Bernardina v Arizoně, odkud si bratři 
Dick a Mac McDonaldové objednali osm kusů. Sourozenci provozují bistro, jaké Ray dosud 
neviděl. Lidé dostanou hamburger i nápoj za třicet vteřin v papírových obalech. Dick a Mac 
provedou návštěvníka po ergonomicky zorganizované kuchyni a vyprávějí, jak jejich podnik 
vznikl. Základem je rychlost, kvalita a „svižný systém“. Ray jim navrhne franšízu, ale podle 
Dicka je lepší jedno výjimečné místo než tucet průměrných. Neúnavný Kroc je však umluví; 
podniky McDonaldʹs s architekturou „zlatých“ oblouků budou pak podle něho novou církví, 
kde lidé nakrmí tělo a duši. Uzavřou smlouvu. Ray bez vědomí manželky Ethel zatíží dům 
hypotékou a rozjede projekt. Otevře svůj McDonaldʹs v Des Plaines v Illinois. Zlanaří zdejší 
bohaté podnikatele, aby do společnosti investovali. Ale jen těžko se dohaduje s bratry, jimž 
vadí jeho dravost. Kvůli smlouvě s nimi se Kroc navzdory úspěchům dostane do finančních 
potíží. Jeho nový známý Harry Sonneborn po revizi účetnictví doporučí Rayovi, aby nakupoval 
pozemky budoucích restaurací. Kroc požádá o rozvod s manželkou Ethel; zamiloval se do 
ženy majitele restaurace a provozovatele McDonaldʹs Joan, která vymyslela další zlepšení 
provozu, ovšem za cenu ztráty kvality. S pomocí právníků bratry vyplatí (každému po zdanění 
připadne milion dolarů) a stane se majitelem značky McDonaldʹs. Dick a Mac přijdou o název 
svého podniku v San Bernardinu i o slíbené podíly ze zisku. Další osudy skutečných aktérů 
jsou stručně popsány v závěru filmu. – Snímek Zakladatel přináší trpký a svým způsobem 
typický portrét nepříliš sympatického člověka, který jde za svým americkým snem a s každým 
dalším dílčím úspěchem se mění k horšímu... –kat- 
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JOHN LEE HANCOCK (vl. jm. John Lee Hancock, Jr., nar. 15.12.1956, Longview, Texas) je 
nejstarším ze čtyř dětí profesionálního hráče amerického fotbalu. Vystudoval angličtinu na 
Baylorově univerzitě v texaském Wacu a pak absolvoval tamější právnickou fakultu. Čtyři 
roky pracoval v houstonské advokátní firmě. Přesídlil do Los Angeles a stal se členem 
divadelního souboru Fountainhead a spoluzakladatelem jiného souboru Legal Aliens 
Theatre, v němž inscenoval vlastní texty. Filmové zkušenosti získal jako asistent režie a 
produkce. Debutoval nezávislým snímkem Romance s překážkami, který se prakticky 
nedostal do kin. Prosadil se teprve jako scenárista dvou filmů Clinta Eastwooda, jejichž 
natáčení mohl sledovat na place. Pak se uplatnil v televizi jako režisér a výkonný producent 
seriálů L.A. Doctors (1998-99, Doktoři z L.A.; + nám., spol. sc. – TV) a Falcone (2000). I přes 
kolosální neúspěch nákladného westernu Pevnost Alamo pokračoval v režijní kariéře, v níž 
se věnuje zejména životopisným příběhům. Dobrý ohlas měla jeho sportovní dramata 
podle skutečných událostí, zejména mimořádně úspěšné Zrození šampióna, jež vyneslo 
Sandře Bullockové Oscara za roli energické adoptivní matky talentovaného teenagera. Za 
snímek Zachraňte pana Bankse byl nominován na Cenu BAFTA v kategorii britských filmů. 
– Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) drama uprchlého trestance 
Dokonalý svět (1993, A Perfect World; r. Clint Eastwood), rekonstrukce autentického 
kriminálního případu podle bestselleru Johna Behrendta Půlnoc v zahradě dobra a zla 
(1997, Midnight in the Garden of Good and Evil; r. Clint Eastwood), rodinný snímek My Dog 
Skip (1999, Můj pes Skip; r. Jay Russell; spol. prod. – V), dobrodružná fantasy na motivy 
známé pohádky Sněhurka a lovec (2012, Snow White and the Huntsman; r. Rupert 
Sanders); (režie, není-li uvedeno jinak) příběh dobrosrdečného jezdce rodea a jeho dívky 
Hard Time Romance (1991, Romance s překážkami; + sc.), příběh středoškolského 
baseballového kouče Jima Morrise, jenž se v pokročilém věku stane profesionálním 
nadhazovačem, The Rookie (2002, Hráč – V) s Dennisem Quaidem, rekonstrukce známé 
události z texaské historie The Alamo (2004, Pevnost Alamo; + spol. sc. – V) s Billym Bobem 
Thorntonem a Dennisem Quaidem v úlohách Davyho Crocketta a Sama Houstona, další 
skutečný příběh nemotorného černého teenagera, jenž se stane fotbalovou hvězdou, The 
Blind Side (2009, Zrození šampióna; + sc. – V), biografický snímek o vzniku filmové 
adaptace Mary Poppinsové, nazvaný Zachraňte pana Bankse (2013, Saving Mr. Banks) s 
Emmou Thompsonovou v roli autorky P.L. Traversové a Tomem Hanksem jako Waltem 
Disneym, příběh podnikatele Raye Kroca, který se postaral o vznik impéria řetězce 
McDonald’s, Zakladatel (2016, The Founder) s Michaelem Keatonem. -mim- 
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Zkouška dospělosti 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 128 
min. 
 
Původní název: Bacalaureat. Země původu: Rumunsko, Francie, Belgie. Výrobce: Mobra 
Films, Why Not Productions, Les Films du Fleuve (koprodukce), France 3 Cinéma 
(koprodukce), The Romanian National Center for Cinematography (podpora), Eurimages 
(podpora), Canal Plus (přispění), France Télévision (přispění), Ciné Plus (přispění), Wild Bunch 
(přispění), Orange (přispění), Catena (přispění), Carlsberg (přispění), Groupama Asigurări 
(přispění). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.4.2017. Mluveno: rumunsky (titulky). – Světí 
účel prostředky? 
 
Distribuce: Aerofilms (do 28.5.2028). Lokace: Rumunsko: župa Brašov - Victoria. 
 
AUTOŘI: Režie: Cristian Mungiu. Scénář: Cristian Mungiu. Kamera: Tudor Vladimir Panduru. 
Architekt: Simona Paduretu /ž/. Návrhy kostýmů: Brandusa Ioan. Střih: Mircea Olteanu. 
Zvuk: Constantin Fleancu, Mircea Olteanu (design). Výkonná produkce: Tudor Reu. 
Producent: Cristian Mungiu. Koproducent: Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat, Vincent 
Maraval, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Jean Labadie. Zvláštní efekty: Bogdan 
Parvulescu, Daniel Parvul. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Adrian Titieni (Romeo Aldea), Maria Dragus /ž/ (Eliza), Lia Bugnar /ž/ (Magda), Malina 
Manovici /ž/ (Sandra), Vlad Ivanov (policejní náčelník), Gelu Colceag (předseda maturitní 
komise, Rares Andrici (Marius), Petre Ciubotaru (místostarosta Bulai), Alexandra Davidescu 
/ž/ (Romeova matka), Emanuel Parvu (žalobce Ivascu), Lucian Ifrim (Albu Marian), Gigi Ifrim 
(agent Sandu), Adrian Vancica (Gelu), Orsolya Moldovan /ž/ (Csilla), Tudor Smoleanu (doktor 
Pandele).  
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Cena za režii (Cristian Mungiu ex aequo Olivier Assayas). MFF v 
Chicagu 2016: Stříbrný Hugo za mužský herecký výkon (Adrian Titieni), Stříbrný Hugo za 
scénář (Cristian Mungiu). - Evropské filmové ceny: (nominace) Evropský režisér roku (Cristian 
Mungiu), Evropský scenárista roku (Cristian Mungiu). César: (nominace) nejlepší zahraniční 
film. Cena NSFC: nejlepší cizojazyčný film. 
 
Uznávaný rumunský režisér, scenárista a producent Cristian Mungiu, čelný představitel 
rumunské nové vlny, popisuje svůj šestý celovečerní snímek Zkouška dospělosti jako příběh o 
zásadách a ústupcích, o volbách a rozhodnutích, o individualismu a solidaritě a také o 
výchově, rodině a stárnutí. – Padesátník Romeo Aldea je bezúhonným, váženým lékařem v 
malém městě. S manželkou Magdou se sice odcizili, ale oba chtějí, aby jejich nadaná 
osmnáctiletá dcera Eliza udělala maturitu s výborným prospěchem, což je podmínkou ke 
studiu psychologie v Cambridgi, kam již dostala stipendium. Den před první písemkou Elizu u 
školy kdosi napadne a pokusí se ji znásilnit. Šokovaná dívka skončí s pravou rukou v sádře. 
Romeo, který má milenku (a dceřinu angličtinářku) Sandru, si dělá starosti, jak teď zvládne 
maturitu. Jeho přítel, policejní náčelník Ivanov, jej nasměruje na místostarostu Bulaie. Ten by 
mu mohl pomoci, potřebuje však „popostrčit“ v pořadníku na transplantaci jater. Doktor 
svádí boj se svědomím, zároveň chce pro dceru to nejlepší. Postupně se proti manželčině i 
Elizině vůli zaplete prostřednictvím vstřícného Bulaie do kompromisů, jimž se doposud 
vyhýbal. Dohodne s předsedou maturitní komise, jak má dcera označit svoji písemku. 
Dostane se do konfliktu s jejím chlapcem Mariem; z kamerového záznamu totiž pochopil, že 
mladík napadení viděl, ale nezasáhl (jen zavolal na policii). Vyděšená Eliza mu přijde k Sandře 
říct, že babička (Romeova matka) zkolabovala. Trvá na tom, aby Magdě o milence řekl; jinak 
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nepůjde ke zkouškám. Manželka, která o jeho vztahu ví, muže požádá, aby odešel. 
Hospitalizovaný Bulai zemře na infarkt v situaci, kdy ho chtějí vyšetřovat dva muži z 
prokuratury kvůli jeho čachrům. Ti vědí z odposlechu o „službičce“ pro Romea a nutí lékaře 
ke spolupráci. – Eliza nedokáže při rekognici násilníka (jednoho z chycených uprchlých vězňů) 
identifikovat. Romeo se uchýlí k Sandře a seznámí se s jejím synkem. Eliza písemku 
neoznačila, protože nechtěla protekci. Při zkouškách jí učitelé nakonec dali víc času; dojal je 
její pláč. Na usmířenou pozve dívka otce do školy na „poslední zvonění“. – Děj se odehrává 
během několika dní v neutěšené atmosféře provinčního města. I když v závěru dojde ke 
katarzi, odráží film neuspokojivé poměry současné rumunské společnosti tak věrohodně, až z 
toho mrazí. –kat- 
 
CRISTIAN MUNGIU (nar. 27.4.1968, Jasy, Moldavská župa, Rumunsko) pochází z lékařské 
rodiny. Studoval anglickou literaturu na univerzitě v rodném městě a několik let tam 
pracoval jako novinář a učitel. Poté vystudoval filmovou režii na Národní divadelní a 
filmové škole I.L. Caragialeho v Bukurešti (UNATC) (1998). Natočil několik krátkých filmů, 
než v roce 2002 debutoval v celovečerní hrané tvorbě hořkou komedií Západ, ktera byla 
uvedena na MFF v Cannes v sekci Čtrnáctideník režisérů a která mj. získala Cenu diváků na 
MFF v Soluni 2002. Celosvětový ohlas sklidilo jeho psychologické drama 4 měsíce, 3 týdny 
a 2 dny, oceněné mj. Zlatou palmou a Cenou FIPRESCI na MFF v Cannes 2007, Oscarem a 
Cenou LAFCA za nejlepší cizojazyčný film, Evropskou filmovou cenou za nejlepší film a režii 
nebo Cenou Goya za nejlepší evropský film. Stal se výrazným představitelem rumunské 
nové vlny nejen jako režisér, ale i jako scenárista a producent. Ve svých filmech se 
zaměřuje zejména na morální traumata, spjatá s dobou komunistického i 
postkomunistického režimu, a s realistickou citlivostí zachycuje rodinné i obecně 
mezilidské vztahy. V roce 2003 založil s Hannem Höferem a se svým častým 
spolupracovníkem, kameramanem Olegem Mutuem, produkční společnost Mobra Films. Z 
dalších ocenění připomínáme Cenu za scénář na MFF v Cannes 2012 a Cenu diváků na MFF 
v Soluni 2012 za film Na druhé straně kopců, Cenu za režii ex aequo na MFF v Cannes 2016 
a Stříbrného Huga za scénář na MFF v Chicagu 2016 za Zkoušku dospělosti. Byl též 
vyznamenán francouzským Řádem umění a literatury (2013). Většina jeho filmů byla 
uvedena na českých festivalech a přehlídkách (MFF Karlovy Vary, LFŠ, Febiofest, Dny 
evropského filmu). Upozorňujeme na původní rozhovor Ivy Přivřelové v Salonu č. 88 
(příloha deníku Právo z 13.4.2017) pod názvem Chyba není v zrcadle / režisér Cristian 
Mungiu o současném Rumunsku. Jeho sestrou je politoložka Alina Mungiu-Pippidiová (nar. 
1964). – Filmografie: (režie, scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Zapping (2000, 
Přepínání), Nici o intamplare (2000, Žádná šance), Corul pompierilor (2000, Hasičský sbor), 
povídková hořká komedie o osudech několika lidí z dob divokého kapitalismu Occident 
(2002, Západ), povídka Turkey Girl (Dívka s krocanem) z kolektivního snímku filmařů ze 
střední a východní Evropy Lost and Found (2005, Ztráty a nálezy – Šest pohledů jedné 
generace), psychologické komorní drama jednoho dne o dvou kamarádkách, z nichž jedna 
v dobách socialistického Rumunska podstupuje riskantní nelegální potrat, 4 měsíce, 3 
týdny a 2 dny (2007, 4 luni, 3 saptamani si 2 zile; + spol. prod.), účast na dalším 
povídkovém snímku Amintiri din epoca de aur (2009, Pohádky Zlatého věku; spol. r., sc., 
spol. prod.), čerpající z městských legend v období Ceausescova režimu, drama o přátelství 
dvou žen, odehrávající se v klášterní osadě ovládané knězem, Dupa dealuri (2012, Na 
druhé straně kopců; + prod.), psychologický příběh o lékaři, který se zpronevěří svému 
morálnímu přesvědčení, aby pomohl dceři při maturitě, Zkouška dospělosti (2016, 
Bacalaureat; + prod.); (scénář, není-li uvedeno jinak) kr. f. Bucuresti-Berlin (2005; r. Anca 
Miruna Lazarescuová; spol. sc.), střm. f. Canton (2005; r. Constantin Popescu; sc.), Periferic 
(2010; r. Bogdan George Apetri; nám.), kr. f. Stopover (2010; r. Ioana Uricaruová); (podíl na 
produkci) 6.9 pe scara Richter (2016, 6,9 na Richterově stupnici; r. Nae Caranfil). -tbk- 
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Zlato 
barevný, dobrodružný, kriminální, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1 (Dolby Digital), 
dlouhý – 121 min. 
 
Původní název: Gold. Země původu: USA. Výrobce: Black Bear Pictures, Highway 61 Films, 
Black Bear Pictures (zadavatel), Sierra/Affinity (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
16.2.2017. Mluveno: anglicky, indonésky (titulky). – Nikdo nezná pravdu. O peníze vůbec 
nešlo.  
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Indonésie. USA: Nové Mexiko – Albuquerque, 
Nevada – Reno, New York. Thajsko: Bangkok, Surat Thani. 
 
AUTOŘI: Režie: Stephen Gaghan. Scénář: Patrick Massett, John Zinman. Kamera: Robert 
Elswit. Architekt: Maria Djurkovicová. Návrhy kostýmů: Danny Glicker. Masky: Matthew W. 
Mungle (speciální prostetika – Matthew McConaughey). Střih: Douglas Crise, Rick Grayson. 
Zvuk: Rodney Gurule, Bruce Tanis (design zvuku). Výkonná produkce: Paul Haggis, Richard 
Middleton, Ben Stillman, Bob Weinstein, Harvey Weinstein, David Glasser. Producent: Teddy 
Schwarzman, Michael Nozik, Patrick Massett, John Zinman, Matthew McConaughey. 
Koproducent: Michael Heimler, Chris Lowenstein. Vizuální efekty: Eran Barnea (supervize), 
Freestyle VFX, EDI Effetti Digitali Italiani, Automatik VFX. Zvláštní efekty: Brian Cox 
(supervize). Hudba: Daniel Pemberton. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Linda Cohenová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Mark Norby. 
 
Hrají: Matthew McConaughey (Kenny Wells), Edgar Ramirez (Michael Acosta), Bryce Dallas 
Howardová (Kay), Corey Stoll (Brian Woolf), Toby Kebbell (Paul Jennings), Stacy Keach (Clive 
Coleman), Bill Camp (Hollis Drescher), Joshua Harto (Lloyd Stanton), Timothy Simons (Jeff 
Jackson), Craig T. Nelson (Kenny Wells senior), Bruce Greenwood (Mark Hancock), Macon 
Blair (Connie Wright), Adam LeFevre (Bobby Burns), Rachael Taylorová (Rachel Hillová), Stacy 
Keach (Clive Coleman), Jirayu Tantrakul (Danny Suharto).  
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší původní píseň (Gold – Brian Burton, Stephen 
Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop). 
 
Snímek Stephena Gaghana byl inspirován skutečnými událostmi z devadesátých let, tedy 
skandálem kolem kanadské těžební společnosti Bre-X Minerals, která díky údajnému nalezišti 
zlata vydělala miliony na akciích, než v roce 1997 vyšlo najevo, že se jedná o podvod. 
Protagonista filmového příběhu při výslechu agenty FBI průběžně komentuje, co se vlastně 
stalo. – 1988. Kenny Wells je majitelem rodinné prospektorské firmy Washoe Mining, jež pod 
jeho vedením krachuje. Muž, který hodně pije a kouří a který žije se servírkou a prodavačkou 
v nábytkovém obchodním domě Kay, vsadí vše na jednu kartu. Odjede do Indonésie a spojí 
se s geologem Michaelem Acostou, přesvědčeným, že v oblasti Kupangu je zlato. Zpočátku se 
jim nedaří a Kenny málem zemře na malárii. Později Acosta prohlásí, že vzorky jsou velmi 
nadějné. Wells, který dal dohromady kapitál díky kamarádům z mokré čtvrti, je rázem na 
koni. Spojí se s investorskou firmou z New Yorku a akcie na burze jdou na dračku. Všichni 
vydělávají miliony až miliardy. Z Wellse se stane primitivní nabob. Kay se s ním proto rozejde. 
Kenny odmítne spřáhnout se s mocným hráčem na trhu Markem Hancockem, a ten ho díky 
svým stykům s indonéským prezidentem Suhartem odstaví od naleziště. Jenže Kenny a 
Acosta se za cenu velké části zisku dají dohromady se Suhartovým playboyským synem 
Dannym a naleziště získají zpět. – Wells je oceněn oborovým vyznamenáním Zlatým 
krumpáčem. Vzápětí vyjde najevo, že všechno byla jen bublina. Vzorky byly podvržené, 
žádná mateřská žíla neexistuje. Acosta zmizí se 164 miliony dolarů, Wells je vyslýchán FBI; 
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tvrdí, že o podvodu svého společníka nevěděl. Je stejně jako další akcionáři na mizině. FBI ho 
propustí. Podle agenta Jenningse Indonésané chytili Acostu, a ten prý vyskočil z helikoptéry. 
Jeho tělo bylo nalezeno, ale identifikace byla nedostatečná. Wells se usmíří s Kay. V poště 
najde šek na 82 milionů dolarů, což je přesně půlka podle smlouvy, kterou kdysi uzavřel s 
Mikem... – Protagonisté skutečných událostí se jmenovali David Walsh (který zemřel na 
mozkové aneurysma v roce 1998) a Michael Guzmán (který údajně skutečně spáchal v roce 
1997 sebevraždu pádem z helikoptéry). – Film je postaven zejména na hereckém výkonu 
Matthewa McConaugheyho, jenž hraje protagonistu jako nesympatického, ale také 
vizionářského burana a opilce. Okolo uvedení snímku se strhl poprask, protože podle 
produkční firmy uvedl americký distributor titul do kin dříve, než podle smlouvy měl. Film se 
tak střetl s obdobným vyprávěním Zakladatel (2016, The Founder), což mělo podle žalující 
strany negativní finanční dopad. -tbk- 
 
STEPHEN GAGHAN (vl. jm. Stephen Wharton Gaghan, nar. 6.5.1965, Louisville, Kentucky) je 
vnukem divadelního kritika Jerryho Gaghana. Byl vyloučen ze střední školy, ale maturitu 
složil korespondenčně. Krátce navštěvoval Kentuckou univerzitu a pak massachusettskou 
obchodní školu Babson College. Několik let cestoval po Evropě, Asii a Austrálii a živil se mj. 
publikováním krátkých próz. V roce 1993 se usadil v Los Angeles a začal psát pro televizi. 
Podílel se na seriálech New York Underground, American Gothic (Tajemný příběh z 
Ameriky), The Practice (Advokáti – TV), Sleepwalkers (Poutníci po snech; + spol. prod.) a 
NYPD Blue (Policie-New York – TV), za jehož jednu epizodu dostal Cenu Emmy. Na přelomu 
tisíciletí se prosadil ve filmu adaptací britské TV minisérie Traffic – Nadvláda gangů (mj. 
Oscar, Zlatý glóbus, Ceny BAFTA a WGA), v níž dokonale využil schopnost umného 
proplétání zdánlivě nesouvisejících dějových linek (tzv. hyperlink cinema) a do které 
zakomponoval i některé vlastní zážitky s nadměrnou konzumací narkotik. Z jeho režijních 
prací zatím nejvíc zaujalo drama střetávajících se zájmů na Blízkém východě Syriana (Cena 
NBR, nominace na Oscara a na Cenu WGA za scénář). Za podíl na titulní písni svého třetího 
snímku Zlato byl nominován na Zlatý glóbus. Jako herec se objevil v remakeu britské 
komedie Alfie (2004, Zlatíčko; r. Charles Shyer – V) a v jedné epizodě TV seriálu Entourage 
(Vincentův svět – TV). Ze vztahu s modelkou a herečkou Michael McCraneovou má dvě 
děti. V květnu 2007 se oženil s pravnučkou zakladatele Standard Oil Company Henryho 
Morgana Tilforda, módní návrhářkou Minnie Mortimerovou, s níž vychovává další dceru a 
syna. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) psychologické drama z 
vojenského prostředí Krvavá volba (2000, Rules of Engagement; r. William Friedkin), 
působivé drama o vlivu narkotik na americkou společnost Traffic – Nadvláda gangů (2000, 
Traffic; r. Steven Soderbergh), oceněné čtyřmi Oscary, western podle známé historické 
události The Alamo (2004, Pevnost Alamo; r. John Lee Hancock – V), příběh dvou naivních 
dívek ze zámožných rodin, jež se zapletou s podsvětím, Havoc (2005, Spoušť; r. Barbara 
Koppleová; + spol. nám. – V); (režie, není-li uvedeno jinak) detektivní drama z 
univerzitního prostředí Abandon (2002, Opuštěná; + sc. – V) s Katie Holmesovou a 
Benjaminem Brattem, drama lidských osudů spjatých s ropným byznysem Syriana (2005, 
Syriana; + sc.) s Georgem Clooneym a Mattem Damonem, neprodané pilotní snímky Metro 
(TV-2011; + nám., sc., spol. prod.) o práci kriminalistů v Los Angeles a White City (TV-2015, 
Bílé město; + spol. prod.) o západních diplomatech a novinářích v Kábulu, drama vzestupu 
a pádu svérázného prospektora, inspirované skutečným příběhem z 80. a 90. let, Zlato 
(2016, Gold; + spol. píseň) s Matthewem McConaugheym. -mim- 
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Ztracen v džungli 
barevný, dobrodružný, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Atmos, dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Jungle. Země původu: Austrálie. Výrobce: Storybridge Films, Emu Creek 
Productions, Screen Queensland (spolupráce), Melbourne International Film Festival 
Premiere Fund (spolupráce), Babber Films (spolupráce), Screen Australia (zadavatel), Dana 
Lustig Productions (zadavatel), Hamilton Entertainment (zadavatel). Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 28.12.2017. Mluveno: anglicky, španělsky, německy (titulky). – Příroda zná jediné 
pravidlo. Přežít. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Austrálie: Queensland. Bolívie, Kolumbie. 
 
AUTOŘI: Režie: Greg McLean. Pomocná režie: Julián Duque (II. režie). Předloha: Yossi 
Ghinsberg (kniha Lost in the Jungle, 2007, česky Ztracen v džungli, nakl. Jota, Brno 2009). 
Scénář: Justin Monjo. Kamera: Stefan Duscio. Architekt: Matthew Putland. Návrhy kostýmů: 
Vanessa Loh /ž/. Masky: Rick Findlater (+ účesy). Střih: Sean Lahiff. Zvuk: Craig Walmsley, 
Chris Goodes (design zvuku), Steve Burgess (design zvuku). Výkonná produkce: Jeff Harrison, 
Joan Peters /ž/, Mark Lazarus, Randy Simon, Yossi Ghinsberg, Jay Zohar Rapaport, Michal 
Rapaport, Berry Meyerowitz, Lawrence Greenberg, Ying Ye. Producent: Greg McLean, Dana 
Lustig /ž/, Gary Hamilton, Mike Gabrawy, Todd Fellman. Vizuální efekty: Bryn Morrow 
(supervize). Zvláštní efekty: Julian Summers (supervize). Hudba: Johnny Klimek, Justin Bell 
(dodatečná hudba), Gene Pritsker (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Daniel Radcliffe (Yossi Ghinsberg), Alex Russell (Kevin Gale), Thomas Kretschmann (Karl 
Ruchprecter), Joel Jackson (Marcus), Yasmin Kassim /ž/ (Kina), Luis Jose Lopez (Tico), Lily 
Sullivan /ž/ (Amie). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Australský režisér Greg McLean (Mclean) se dosud specializoval na horory. I jeho šestý film 
Ztracen v džungli podle úspěšné knihy dobrodruha Yossiho Ghinsberga je děsivý, avšak 
vychází ze skutečných událostí a má šťastný konec, i když pro všechny aktéry ne. – Mladý 
Yossi po třech letech v izraelské armádě vyrazí v roce 1980 do Bolívie. Seznámí se se 
švýcarským učitelem Marcusem a s fotografem Kevinem Galem. Spolu s nimi vyrazí se 
zkušenějším Rakušanem Karlem do džungle za indiány Toromonas. Během cesty se zhorší 
vztahy mezi přáteli a povýšeným Karlem. Po plavbě na voru peřejemi řeky Tuichi se chtějí 
Karl a Marcus vrátit pěšky. Kevin a Yossi pokračují po vodě. V peřejích odnese Yossiho proud. 
Mladík stráví sedmnáct dní v džungli. Bojuje s hladem, se zvířaty, s halucinacemi i se 
vzpomínkami, s rozedřenými chodidly, s obtížným hmyzem i s nepřízní počasí. Kevin vyrazí 
hledat jej s tamním rybářem Ticem. Nikdo z místních nevěří, že by gringo přežil tak dlouho v 
džungli, ale polomrtvého Yossiho najdou. – Marcus a Karl zmizeli. Yossi se za deset let do 
Amazonie k řece Tuichi vrátil a s kmenem Uchupiamona vybudoval ekohotel Chalalan, který 
proměnil poměry v celém regionu. – Snímek, věnovaný Marcusovi, lze srovnat s obdobnými 
příběhy o přežití jako Pád do ticha (2003, Touching the Void; r. Kevin Macdonald) či 127 
hodin (2010, 127 Hours; r. Danny Boyle). Pod závěrečnými titulky jsou fotografie 
protagonistů. –kat- 
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Ztracené město Z 
barevný, dobrodružný, životopisný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 
Dolby Digital, délka – 141 min. 
 
Původní název: The Lost City of Z. Země původu: USA. Výrobce: Plan B Entertainment, Mica 
Entertainment, Sierra Pictures, Northern Ireland Screen. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
20.4.2017. Mluveno: anglicky, španělsky, portugalsky, německy (titulky). – Natočeno podle 
neuvěřitelné skutečné události. Od uznávaného režiséra Jamese Graye a oscarových 
producentů filmu 12 let v řetězech. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Severní Irsko, Kolumbie. 
 
AUTOŘI: Režie: James Gray. Pomocná režie: Dave Roddham (II. režie). Předloha: David 
Grann (kniha The Lost City of Z, 2009, česky Ztracené město v Amazonii, Vydavatelství 
Víkend, Líbeznice 2010). Scénář: James Gray. Kamera: Darius Khondji. Architekt: Jean-
Vincent Puzos. Návrhy kostýmů: Sonia Grande /ž/. Masky: Liz Barlow /ž/ (+ účesy). Střih: 
John Axelrad, Lee Haugen. Zvuk: Derek Hehir. Výkonná produkce: Brad Pitt, Marc Butan, 
Mark Huffam, Felipe Aljure. Producenti: Dede Gardner /ž/, Jeremy Kleiner, Anthony Katagas, 
James Gray, Dale Armin Johnson. Koproducenti: Aidan Elliott, Doug Torres. Vizuální efekty: 
Eran Dinur (supervize), Brainstorm Digital. Zvláštní efekty: Simon Cockren. Hudba: 
Christopher Spelman. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: George 
Drakoulias (hudební supervize), Randall Poster (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Michael T. Brady, Paul Herbert. 
 
Hrají: Charlie Hunnam (Percy Fawcett), Robert Pattinson (Henry Costin), Sienna Miller /ž/ 
(Nina Fawcettová), Tom Holland (Jack Fawcett), Harry Melling (William Barclay), Angus 
Macfadyen (James Murray), Daniel Huttlestone (Brian Fawcett), Nicholas Agnew (John 
Coundley), Edward Ashley (Arthur Manley), Ian McDiarmid (Sir George Goldie), Clive Francis 
(Sir John Scott Keltie), Murray Melvin (lord James Bernard), Franco Nero (baron De 
Gondoriz).  
 
České titulky: Helena Čížková (PO.ET.A.). 
 
Příběh britského průzkumníka Percyho Fawcetta (1867-1925), který na počátku 20. století 
probádával nepoznané kouty amazonské džungle, popsal americký novinář David Grann 
nejprve v článku pro časopis The New Yorker a posléze v knize Ztracené město v Amazonii. 
Filmové adaptace se ujala společnost Brada Pitta Plan B; známý herec měl původně hrát 
hlavní roli. Nejvýraznější rozdíl oproti předloze se týká redukce Fawcettových výprav do 
Amazonie z osmi na tři. Natáčení na 35mm film probíhalo převážně v kolumbijském deštném 
pralese. – Major britské armády Percival Fawcett je v roce 1906 Královskou geografickou 
společností pověřen zmapováním hraničního území mezi znepřátelenými státy Bolívií a 
Brazílií. Po strastiplném putování objeví hluboko v amazonské džungli Fawcett s pobočníkem 
Henrym Costinem množství keramických střepů, svědčících o někdejší existenci dosud 
neznámé civilizace a města, jemuž dá jméno „Z“. O šest let později se Fawcett a Costin 
vydávají na druhou expedici v doprovodu zámožného, ale nezkušeného dobrodruha Jamese 
Murraye. Právě kvůli němu skončí výprava nezdarem. - Za první světové války, v bitvě na 
Sommě, je Fawcett zasažen chlorem. Po zotavení se dá svým nejstarším synem Jackem 
přesvědčit k další výpravě. Sponzorem cesty, o jejímž průběhu jsou podrobně informováni 
čtenáři novin, se stává John D. Rockefeller. V roce 1925 jsou Fawcett a Jack v džungli zajati 
domorodým kmenem a zmizí. Do rukou předsedy Geografické společnosti později odevzdá 
Fawcettova oddaná a emancipovaná manželka Nina manželův kompas, který získala od 
jakéhosi Brazilce. Žena až do své smrti v roce 1954 věří, že její muž a syn žijí mezi indiány v 
Amazonii. - Výpravný dobrodružný snímek, navazující na klasické „intimní eposy“ jako 
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Lawrence z Arábie (1962, Lawrence of Arabia; r. David Lean) i na studie mužské posedlosti od 
Wernera Herzoga, vyniká pečlivě komponovanými záběry a soustředěným vyprávěním o 
nebezpečném dobrodružství a o lidské touze odhalit neznámá tajemství. –mrš- 
 
JAMES GRAY (nar. 14.4.1969, New York) je židovského původu (prarodiče přišli z 
ukrajinského Ostropolu) a vyrůstal v Queens. Zajímal se o malířství, ale nakonec 
absolvoval filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1991) a díky 
studentskému snímku Kovbojové a andělé o soukromém detektivovi, kterého začne 
zajímat dívka, po níž pátrá, získal uměleckého agenta a také pozornost producenta Paula 
Webstera, s jehož pomocí realizoval svůj celovečerní debut Malá Oděsa (Stříbrný lev na 
MFF v Benátkách, Cena kritiků na FF v Deauville ex aequo, nominace na Cenu ISA za první 
scénář a za první film). Jeho filmy se často odehrávají v kriminálním prostředí a zdůrazňují 
mnohdy komplikované rodinné vazby. Je vyznavačem silných příběhů v podání známých 
herců, vyprávěných odměřeným, přímočarým způsobem. Vždy se snažil o maximální míru 
nezávislosti, proto je jeho tvorba početně tak skromná. O její kvalitě však svědčí fakt, že 
čtyři z jeho šesti snímků (Temná zákoutí, Noc patří nám, Milenci, Přistěhovalkyně) měly 
premiéru v soutěži prestižního canneského festivalu, byť nakonec nezískaly žádné ocenění. 
Dva z nich byly nominovány na Césara v kategorii zahraničních filmů, Noc patří nám a 
Milenci (+ nominace na Cenu ISA za režii). Režíroval také pilotní díl kriminálního TV seriálu 
The Red Road (2014-15, Krvavá cesta), vysílaného na stanici Sundance. V roce 2005 se 
oženil s dokumentaristkou Alexandrou Dicksonovou, s níž vychovává tři děti. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Territorio (1990) a Cowboys and Angels (1991, 
Kovbojové a andělé), příběh profesionálního zabijáka, kterého práce po letech přivede do 
rodné ruské komunity, Little Odessa (1994, Malá Oděsa; + sc. – V) s Timem Rothem, drama 
propuštěného trestance, který se opět dostane na dráhu zločinu, The Yards (2000, Temná 
zákoutí; + spol. sc. – V) s Markem Wahlbergem a Joaquinem Phoenixem, drama dvou 
bratrů na opačných stranách zákona Noc patří nám (2007, We Own the Night; + sc.) s 
Joaquinem Phoenixem a Markem Wahlbergem, příběh muže s bipolární poruchou, 
váhajícího mezi dvěma ženami, Milenci (2008, Two Lovers; + spol. sc., spol. prod.) s 
Joaquinem Phoenixem, Gwyneth Paltrowovou a Vinessou Shawovou, drama polské 
emigrantky v New Yorku na počátku 20. let minulého století The Immigrant (2013, 
Přistěhovalkyně; + spol. sc., spol. prod.) s Marion Cotillardovou, Joaquinem Phoenixem a 
Jeremym Rennerem, skutečný příběh britského cestovatele Percyho Fawcetta, který v 
Amazonii hledal pozůstatky dávné civilizace, Ztracené město Z (2016, The Lost City of Z; + 
sc., spol. prod.) s Charliem Hunnamem; (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
Blood Ties (2013, Pokrevní pouto; r. Guillaume Canet; + spol. sc. – V), dok. Swift Current 
(2015; r. Joshua Rofé). -mim- 
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Život 
barevný, sci-fi horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Life. Země původu: USA. Výrobce: Skydance. Rok copyrightu: 2017. 
Premiéra: 23.3.2017. Mluveno: anglicky, japonsky, čínsky (titulky). – Dejte si pozor, po čem 
pátráte. 
 
Distribuce: Falcon (do 22.3.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Daniel Espinosa. Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick. Kamera: Seamus 
McGarvey. Druhá kamera: Carlos De Carvalho. Architekt: Nigel Phelps. Návrhy kostýmů: 
Jenny Beaven /ž/. Masky: Kristyan Mallett (prostetika). Střih: Frances Parker /ž/, Mary Jo 
Markey /ž/. Zvuk: Simon Hayes, Jon Title (design zvuku). Výkonná produkce: Don Granger, 
Vicki Dee Rock /ž/. Producent: David Ellison, Dana Goldberg /ž/, Bonnie Curtis /ž/, Julie Lynn 
/ž/. Vizuální efekty: John Moffat (supervize), Richard Stay (supervize), Mark Williams 
Ardington (supervize bytostí), Double Negative, Industrial Light & Magic, One of Us, Clear 
Angle Studios, Lola VFX, Nvizible, Outpost VFX. Zvláštní efekty: David Watkins (supervize). 
Hudba: Jon Ekstrand. Použitá hudba: různé skladby. Koordinátor kaskadérů: Mark Henson.  
 
Hrají: Jake Gyllenhaal (David Jordan), Rebecca Ferguson /ž/ (Miranda Northová), Ryan 
Reynolds (Roy Adams), Olga Dychovičnaja [Dihovichnaya] /ž/ (Kat), Ariyon Bakare (Hugh 
Derry), Hiroyuki Sanada (Šo Murakami), Naoko Mori /ž/ (Kazumi).  
 
České titulky: Filmprint Digital. 
 
Švédský režisér působící v Hollywoodu, Daniel Espinosa, se dosud specializoval na různé typy 
thrillerů. Nyní natočil ambiciózní sci-fi horor, navazující na klasická díla žánru a po úspěšných 
moderních titulech Gravitace (2013, Gravity; r. Alfonso Cuarón), Interstellar (2014, 
Interstellar; r. Christopher Nolan), Marťan (2015, The Martian; r. Ridley Scott) nebo Pasažéři 
(2016, Passengers; r. Morten Tyldum) rozšiřuje nabídku oblíbených příběhů z vesmíru. 
Ačkoliv se jedná o tradiční fiktivní příběh o střetu člověka s mimozemšťanem, usilovali tvůrci 
o maximální míru realismu (včetně pohybu astronautů v beztížném stavu a popisu jejich 
práce) a spolupracovali s předními odborníky. – Po riskantním manévru přistane na 
Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) modul Poutník 7, přinášející vzorky z Marsu. Posádku 
vesmírné stanice tvoří lékař David Jordan (který je zde už rok a půl), odborný technik Rory 
Adams, letový technik Šo Murakami, karanténní důstojnice a mikrobioložka Miranda 
Northová, ochrnutý vědec Hugh Derry a velitelka stanice Jekatěrina (Kat) Golovkinová. Derry 
v inkubátoru v laboratoři oživí hibernovaný buněčný organismus, což je přelomová událost v 
dějinách lidstva. „Mimozemšťan“ dostane jméno Calvin (je to rychle rostoucí inteligentní 
amébovitý organismus, podobný hlenkám). Jednou v laboratoři napadne Derryho a pak 
zabije Roryho, který mu přišel na pomoc. Zvětšující se mimozemšťan unikne z laboratoře. 
Stanice ztratí spojení se Zemí. Kat vystoupí do vesmíru provést opravu, ale Calvin ji tam 
napadne. Žena se obětuje, aby se monstrum nedostalo zpět dovnitř, což se však nepodaří. 
Zbylá posádka se marně snaží tvora zlikvidovat. Zahynou Hugh i Šo. Blíží se raketa ze Země. 
Podle Mirandy má zlikvidovat ISS, aby se mimozemšťan nedostal na Zemi. David chce nalákat 
Calvina do jednoho záchranného člunu a odletět s ním do vesmíru, zatímco se Miranda má 
vrátit ve druhém k lidem. Zdá se, že se akce zdařila: jeden záchranný člun skončí ve vesmíru, 
druhý přistane na moři u čínských břehů. Jenže je v něm umírající David, bojující s vetřelcem. 
Navzdory jeho zoufalému varování dva čínští rybáři otevřou poklop... -tbk- 
 
DANIEL ESPINOSA (vl. jm. Jorge Daniél Espinosa, nar. 23.3.1977, Trångsund, kraj 
Stockholm) má po otci chilské kořeny. Vystudoval Dánskou národní filmovou školu v 
Kodani (2001) a prosadil se úspěšným thrillerem Snadný prachy, který mu umožnil start v 
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Hollywoodu. Realizoval též jednu epizodu z kriminální série švédské televize Den 
fördömde (2010, Odsouzený). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. studentský 
film Bokseren (2003, Boxer), příběh ženy, která se dá dohromady s partou flákačů, 
Babylonsjukan (2004, Babylonská nákaza), romantické drama o potížích v milostném 
vztahu Žida a Pákistánky v Dánsku Uden for kaerligheden (2007, Všechno kromě lásky), kr. 
hraný film Becoming Vince (2008, Stát se Vincem; r. Andres Torres; spol. sc., spol. prod.), 
adaptace kriminálního bestselleru Jense Lapiduse Snadný prachy (2009, Snabba cash; + 
spol. sc.), akční špionážní thriller, odehrávající se v Jihoafrické republice, Nepřítel pod 
ochranou (2012, Safe House) s Denzelem Washingtonem a Ryanem Reynoldsem, 
pokračování Snadný prachy II (2012, Snabba cash II; r. Babak Najafi; spol. prod.), thriller 
podle stejnojmenného románu Toma Roba Smithe, odehrávající se za stalinské éry v 
Sovětském svazu, Dítě číslo 44 (2014, Child 44) s Tomem Hardym a Noomi Rapaceovou, sci-
fi horor z mezinárodní vesmírné stanice, ohrožené mimozemským organismem, Život 
(2017, Life) s Jackem Gyllenhaalem a Rebeccou Fergusonovou. –tbk- 
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Život za život 
barevný, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 
104 min. 
 
Původní název: Réparer les vivants. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Les Films du 
Bélier, Les Films Pelléas, France 2 Cinéma (koprodukce), Mars Films (koprodukce), Jouror 
(koprodukce), CNS Productions (koprodukce), Ezekiel Film Production (koprodukce), Frakas 
Productions (koprodukce), RTBF (koprodukce), Proximus (koprodukce), Canal+ (účast), Ciné+ 
(účast), France Télévisions (účast), La Banque Postale Image (spolupráce), Manon 6 
(spolupráce), La Région Île-de-France (podpora), CNC (podpora), La Région Normandie 
(podpora – podíl), Le Pôle Image Haute-Normandie (podpora – podíl), Casa Kafka Pictures 
Belfius (podpora – podíl). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 20.7.2017. Mluveno: francouzsky 
(titulky). – Vše začíná za úsvitu – tři mladí surfaři na rozbouřeném moři. 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Francie: Sein-Maritime - Le Havre; Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Katell Quillévéré /ž/. Předloha: Maylis de Kerangal /ž/ (román Réparer les 
vivants, 2013, česky Opravovat živé). Scénář: Katell Quillévéré /ž/, Gilles Taurand. Kamera: 
Tom Harari. Architekt: Dan Bevan. Návrhy kostýmů: Isabelle Pannetier /ž/. Masky: Laure 
Talazac /ž/, Milou Sanner /ž/ (účesy). Střih: Thomas Marchand. Zvuk: Florent Klockenbring, 
Benjamin Rosier, Emmanuel Croset. Producent: David Thion, Justin Taurand, Philippe Martin. 
Koproducent: Jean-Yves Roubin, Cassandre Warnauts /ž/. Vizuální efekty: Guillaume Le 
Gouez (supervize), Compagnie Generale des Effets Visuels. Hudba: Alexandre Desplat. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Frank Beauvais (hudební 
poradce). Koordinátor kaskadérů: Pascal Guégan. Umělecký poradce: Virginie Montel /ž/. 
 
Hrají: Tahar Rahim (Thomas Rémige), Emmanuelle Seigner /ž/ (Marianne), Anne Dorval /ž/ 
(Claire Méjeanová), Bouli Lanners (dr. Pierre Révol), Kool Shen (Vincent), Dominique Blanc 
/ž/ (Lucie Moretová), Monia Chokri /ž/ (zdravotní sestra Jeanne), Alice Taglioni /ž/ 
(klavíristka Anne Guérandeová), Karim Leklou (dr. Virgilio Breva), Finnegan Oldfield 
(Maxime), Théo Cholbi (Sam), Gabin Verdet (Simon), Galatéa Bellugi /ž/ (Juliette), Alice de 
Lencquesaing /ž/ (dr. Alice Harfangová), Titouan Alda (Johan), Andranic Manet (Chris), Irina 
Muluile /ž/ (zdravotní sestra Gisèle), Steve Tientcheu (Hamé Gaye).  
 
České titulky: Gabriela Kliková (Filmprint Digital).  
 
Ceny: César: (nominace) nejlepší scénář-adaptace (Katell Quillévéréová, Gilles Taurand). 
 
Ve svém třetím snímku, psychologickém dramatu Život za život, zpracovala francouzská 
režisérka Katell Quillévéréová úspěšný román Maylis de Kerangalové Opravovat živé. V 
rozmezí čtyřiadvaceti hodin se odehrává příběh, v němž tragická smrt mladíka zachrání život 
těžce nemocné starší ženě. Kromě hlubokého zásahu osudu do lidských životů je tématem 
snímku také transplantace srdce a lékařské, etické či psychologické problémy s ní spjaté. 
Vyprávění se tak odehrává ve třech rovinách: po prologu sleduje chování rodičů zemřelého 
chlapce, dále situaci příjemkyně jeho srdce a také jednání lékařů před i při transplantaci. – 
Při návratu z nočního surfování havaruje dodávka se třemi mladíky. Jeden z nich, Simon, 
skončí v kómatu v nemocnici (další dva jsou zraněni lehce). Lékaři Pierre Révol a Thomas 
Rémige sdělí šokované matce Marianne a otci Vincentovi, že mladíkův mozek přestal 
pracovat. Tělo je však stále napojeno na přístrojích. Rodiče po počátečním rezolutním 
odmítnutí souhlasí s transplantací orgánů, o něž se stará koordinátor Thomas. Příjemkyní 
chlapcova srdce se stane pacientka doktorky Moretové, padesátnice Claire, provázená syny 
Maximem a Samem. Žena se před operací setká s bývalou milenkou, klavíristkou Anne. - 
Mladí lékaři Virgilio a Alice odletí do Le Havru a provedou vynětí srdce ze Simonova těla, vrátí 
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se s ním do Paříže a asistují doktorce Moretové při transplantaci, která proběhne bez 
problémů. Přichází ráno druhého dne. Se syny čeká na Claiřino probuzení Anne. Nešťastní 
Simonovi rodiče se znovu sblíží... – Snímek se odvíjí v pomalém tempu a s důrazem na 
vizuální stránku. Do realistického vyprávění včetně naturalistických záběrů z operací jsou 
zařazeny krátké retrospektivy (zejména o Simonově sblížení se spolužačkou Juliette). 
 -tbk- 
 
KATELL QUILLÉVÉRÉOVÁ (nar. 30.1.1980, Abidžan, Pobřeží slonoviny) vyrůstala do pěti let 
v Pobřeží slonoviny, ačkoliv její rodina pochází z Bretaně. Pak se přestěhovala s rodiči do 
Francie. Nedostala se na filmovou školu La Fémis a vystudovala filmovou vědu a filozofii na 
Pařížské univerzitě-VIII. Na škole se seznámila s budoucím režisérem Hélierem Cisternem a 
začali spolu žít. S filmařem Sébastianem Baillym založila v roce 2004 Festival 
středometrážních filmů v limousineském Brive-la-Gaillarde. Natočila tři krátké filmy, z 
nichž ten první Vší silou byl uveden v soutěži v Cannes a získal Stříbrného draka na 
Krakovském filmovém festivalu 2006. V celovečerní tvorbě debutovala psychologickým 
dramatem Prudký jed, za nějž obdržela Cenu Jeana Viga. Dvakrát byla spolunominována na 
Césara za původní scénář (Suzanne) a za scénář-adaptaci (Život za život). Snímek Suzanne 
získal Zvláštní cenu poroty Stříbrného Alexandra na MFF v Soluni 2013. – Filmografie: 
(krátké filmy; režie, scénář, není-li uvedeno jinak) À bras le corps (2005, Vší silou), střm. f. 
Les deux vies du serpent (2006, Dva životy hada; r. Hélier Cisterne; spol. kostýmy, 
asistentka režie), L’imprudence (2007, Neopatrnost; režie, sc.), L’échappée (2009, 
Odtržení); (celovečerní filmy; režie, podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) příběh dívky z 
katolické školy, která v souvislosti s první láskou řeší otázky víry, Un poison violent (2010, 
Prudký jed), psychologické drama dívky, která opustí rodinu kvůli příteli a skončí na čas ve 
vězení, Suzanne (2013), Vandal (2013; r. Hélier Cisterne; spol. sc.), psychologické drama 
podle bestselleru Maylis de Kerangalové o transplantaci srdce tragicky zemřelého mladíka 
Život za život (2016, Réparer les vivants).  -tbk- 
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