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Film získal 14 nominací na výroční ceny ČFTA Český lev 
2016:

NEJLEPŠÍ FILM  - Rudolf Biermann, Julius Ševčík
NEJLEPŠÍ REŽIE - Julius Ševčík
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ - Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, 
Julius Ševčík
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI - 
Karel Roden
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ 
ROLI - Oldřich Kaiser  NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ 
VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI - Hanns Zischler

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ 
ROLI - Arly Jover
NEJLEPŠÍ KAMERA - Martin Štrba
NEJLEPŠÍ STŘIH - Marek Opatrný
NEJLEPŠÍ ZVUK - Viktor Ekrt, Pavel Rejholec
NEJLEPŠÍ HUDBA - Michal Lorenc, Kryštof Marek
NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE - Milan Býček 
NEJLEPŠÍ KOSTÝMY Katarína Štrbová Bieliková 
NEJLEPŠÍ MASKY -Lukáš Král
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MASARYK
SYNOPSE
Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou 
minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné 
události fakticky ukončily existenci Československé republiky, země, kterou 
založil Masarykův otec, národem uctívaný prezident. Jeho syn je nyní 
mužem bez vlasti. Masaryk je deprimovaný pocitem vlastního selhání i zra-
dou politických spojenců, jejíž obětí se stal on i jeho země. Prostřednictvím 
rozhovorů s psychiatrem, německým emigrantem dr. Steinem, který vede 
sanatorium v New  Jersey, se vracíme do dramatické doby politických 
šarvátek a intrik, které provázely marný boj velvyslance v Londýně o zacho-
vání Československa. Jeho ztroskotání však nedokázal zabránit. Setkání s 
okouzlující spisovatelkou Marcií Davenportovou dává Masarykovi nový im-
puls do života. Získává sílu překonat vlastní démony, vyrovnat se s událost-
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mi, které neodvratně  vedly k vypuknutí druhé světové 
války, ale také sílu přijmout odpovědnost, kterou s se-
bou nese slavné jméno a bez nějž by byla budoucnost 
jeho vlasti mnohem složitější.

O FILMU
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta 
i velké zápasy. Uvnitř jeho srdce a duše bojovala  ne-
spoutanost extravagantního umělce s morálkou a po-
vinností úředníka a diplomata. Smrt  Jana Masaryka je 
dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však 
skrývala i v jeho životě!
Dramatický příběh, věnovaný osudům diplomata 
a pozdějšího československého ministra zahraničí, 
Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou 
světovou válkou. Tehdejší velvyslanec v Londýně  se 

najednou ztratil z veřejného života, přerušil kontakt s 
politickými kolegy i s přáteli. Co se s ním dělo v době 
několikaměsíčního zmizením, kdesi v Americe?
Přestože Jana Masaryka vnímá veřejnost především v 
souvislostech s jeho dodnes neobjasněnou, záhadnou 
smrtí, film, který podle scénáře Alexe Koenigsmarka 
a Petra Kolečka  natočil režisér Julius Ševčík, se vrací k 
jinému, neméně dramatickému období Masarykova 
života. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova dip-
lomatická kariéra, kterou strávil především ve Velké 
Británii. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný 
společník a milovník života, má však také svou temnou 
stránku. Postupně se před námi odkrývá příběh muže, 
dlouhodobě deptaného tíhou závazků a očekáváním 
ostatních, muže, který nikdy nemohl zcela vystoupit 
ze stínu svého otce. A komplikovaný byl i jeho vztah k 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Ht06YHoF4Zk
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„náhradnímu otci“, prezidentu Benešovi. Masaryk hledá 
únik před svým jménem, před odpovědností  i před 
sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale 
také v neustálém sebetrýznění. Na pozadí historických 
událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlu-
jícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže 
a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
„Masaryk je krásná filmová postava, protože je 
samý problém a zároveň má velkou zodpovědnost,“ 
říká režisér Julius Ševčík. „Jan Masaryk by byl raději 
umělcem, bohémem, ale měl smůlu, protože pocházel 
ze slavné rodiny. Ta postava v sobě má neustále vnitřní 
konflikt, je to člověk, od nějž se navenek očekává práce 
ve jménu velkých věcí, a přitom to je muž s křehkou, 
vášnivou a bolavou duší,“ dodává režisér.

Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za 
ně bojovat 
Masaryk je třetím celovečerním filmem Julia Ševčíka. 
Jeho předchozí snímky Restart (2005) a Normal (2009) 
byly uvedeny na řadě mezinárodních filmových 
festivalů. Za film Normal získal Julius Ševčík Cenu za 
nejlepší režii na MFF v Šanghaji 2009.
Můžete představit význam Jana Masaryka v kontextu 
evropských dějinných událostí 30. let minulého století, 
tak jak vyznívá z filmu?

„Jan byl enfant terrible československé diplomacie. 
V mezinárodních kruzích se díky pověsti svého otce 
pohyboval spíš jako celebrita než kariérní diplomat. 
Byl nejen zástupcem nového státu, ale také zástup-
cem nového světového trendu, v kterém šlechta a její 
zvyklosti v řízení zahraniční politiky ztrácela své místo, 
a do popředí se dostávaly silné osobnosti. V 30. letech 
Československo představovalo problém a jeho dělení 
mohlo narušit rovnováhu ve střední Evropě. Když se 
země dostala pod vnitřní tlak komunistického Ruska, 
které tu postupně připravovalo převrat, a pod tlak 
nacistického Německa, neměla moc šanci se ubránit. 
Jméno Masaryk bylo v symbolické rovině, pojítkem, 
které tmelilo stát a jeho občany různých národností v 
době krize, šlo však spíše o pojítko srdce, než o opravdu 
odolný prvek obrany.“

V čem je Masarykův lidský i politický příběh přesahový a 
nadčasový?
„Příběhy lidí, kteří se snaží postavit diktatuře, jsou vždy 
fascinující. Ať už jde o Jana Masaryka, studenta stojícího 
před tankem na náměstí v Číně nebo běžného člověka, 
který chce ubránit vlastní svobodný život oproti těm, co 
ho chtějí manipulovat – vždy jde nakonec o boj dobra 
proti zlu. Dobro často vyhraje jen o píď, protože zlo je 
z principu ve výhodě. Když vám někdo ukradne tužku, 

je ve výhodě, protože jí najednou má, zatímco vy jste 
ji ztratili. Získat tužku zpět vyžaduje boj s nejasným 
výsledkem. V našem filmu stojí nedokonalý, osamělý 
Jan proti zákeřné a pragmatické taktice agresora. 
Nemůže vyhrát. Ale pokusí se o to.“

Může mít vnitřní svár mezi osobní touhou a povin-
ností, tak, jak je Masaryk ve svém životě prožíval, vůbec 
vítězné východisko?
„Jan byl emotivní, svobodomyslný idealista a do poli-
tiky se moc nehodil. Myslím, že musel hodně trpět, ale 
také si hodně užívat. Kdybych to nadnesl, našel bych 
v jeho chování prvky donkichotství. Jeho idealistická 
povaha nakonec definitivně narazila na realitu komuni-
stického převratu v roce 48, když se snažil udržet konti-
nuitu vědomí Masarykovských ideálů oproti zrůdnému 
Ruského režimu. Za to zaplatil životem.“

Jaké lidské poselství může divákovi – i bez detailní 
znalosti historických souvislostí – film předat?
„Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat. 
Je lhostejné, zda se film odehrává v době zápasu proti 
německému expanzionismu, či zda by byl o nástupu ko-
munismu nebo jiného barbarství proti pokroku, pravdě 
a humanitě. Hrdina je vždy ten, kdo se, byť s malou 
nadějí na úspěch, postaví zlu.“

Proč jste si vybral do hlavní role Karla Rodena?
„Miluju Karla Rodena. Je to náš nejlepší filmový herec. 
Klíčové bylo postihnout Janovu vnitřní rozpolcenost - 
jeho bohémství a křehkost v kontrastu s nutností být 
dominantním politickým hráčem, když o to příběh 
požádá. Jan je z mého pohledu takový vlk v kleci - vlk 
idealista uvězněný v kleci pragmatismu a reality. Je 
v něm síla i křehkost. Karel dokázal všechny tyto Ma-
sarykovy polohy ztvárnit bravurně a s vášní a myslím, že 
pro povahovou pestrost si Jana zamiloval. Podobu Jana 
Masaryka jsme nakonec s Karlovou pomocí také dotáhli 
– mimo jiné i díky tomu, že Karel má rád sladké.“
Ve filmu je řada, někdy i rozměrem malých rolí obsa-
zena výtečnými herci. Jako by žádná menší role nebyla 
méně významná, než ta rozsáhlejší, pro každou hledáte 
výraznou osobnost…
„U herců hledám primárně charizma, protože to nese 
pro film nezbytnou „hmotu“. Je spousta skvělých herců, 
kteří fungují výborně v divadle a televizi, ale ne na 
plátně. Filmový herec si dokáže podmanit kameru a 
pouhým pohybem obočí se ve scéně prosadit. Hmota 
pak vychází nejen z jeho hereckého umění, ale i z toho, 
jak instinktivně vycítí náladu filmu, nejen svojí roli. Ta-
kovým top hercem je například Martin Hofmann, který 
hraje tajemníka prezidenta Beneše. Má v očích vše, co 
je pro film potřeba. Jsem moc rád, že tu menší roli vzal. 
Když dojde na jeho scény je fantastický.“
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 Petr Kolečko: Masaryk se neschovával ve škatulce
Pod scénářem k filmu Masaryk jsou podepsáni ti autoři 
- zesnulý Alex Koenigsmark, vy a Julius Ševčík – jakým 
způsobem tedy celý projekt ze scenáristického hlediska 
vznikal?
„Režisér Julius Ševčík, který chtěl tu látku nějak ucho-
pit, nás na to s Alexem paralelně najal, aniž by věděl, že 
jsme dobří kamarádi, což bylo docela úsměvné. Původní 
Juliova úvaha byla asi, že Alex bude držet určitou salón-
ní úroveň dialogů a historickou přesnost a já tomu budu 
dodávat nějaké řekněme překvapivější prvky nebo 
koule nebo jak to říct. Nakonec bohužel Alex dost záhy 
po zahájení prací zemřel a zůstalo to na nás s Juliem. 
Psal jsem to já a Julius to vedl a usměrňoval. Nicméně 
byl to Alex, kdo na začátku přišel se zásadním řešením 
celé struktury příběhu, s umístěním hlavní linky do 
Ameriky v roce 39. Přestože se dialogy hodně za po-
slední roky změnily a s Juliem jsme udělali spoustu dost 
zásadních rozhodnutí i co se týče příběhu, Alexův podíl 
na scénáři je důležitý.“¨

Historik Pavel Kosatík označuje Jana Masaryka za jedno-
ho z nejcharizmatičtějších politiků v českých dějinách, 
za muže silně emotivního, o kterém se nedá říct, že sám 
sebe zvládal. Jak byste mohl Jana Masaryka charakter-
izovat vy, jakého Masaryka jste chtěli ukázat divákům?
„Myslím, že zobrazujeme Masaryka především jako 
muže, který dostal mimořádně těžký úkol, aniž by o něj 
nějak stál. Se svým jménem prostě neměl na výběr.“

V čem byla  Masarykova největší přitažlivost a v čem 
naopak nejvíce selhával?
„Mně se na něm líbí, že ze všech materiálů člověk cítí, že 
se neschovával v nějaké škatulce důstojného politika, 
nebál se odhalit svoji lidskost včetně slabostí. A v čem 
selhával? Podle mě  vlastně právě v tom, že některé 
situace chtěl řešit víc jako člověk než jako politik. Což je 
rozdíl.“

Ve filmu se velmi intenzivně prolíná osobní rovina 
hrdiny – boj se jeho vnitřními démony, snaha vyrovnat 
se s tíhou slavného jména a politická rovina, v níž sváděl 
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marný boj o zachování republiky založené jeho otcem. 
Jak jste s režisérem hledali rovnováhu mezi oběma 
linkami – tak,  aby nebyl příběh nesrozumitelný pro 
diváka neznalého historických detailů?
„To jsme hledali velmi těžce. Proto to tak dlouho trvalo, 
než jsme to dopsali. “

Film má výrazné ambice zaujmout na mezinárodní 
scéně. Bylo třeba už ve scénáři akcentovat tuto 
skutečnost, protože zahraniční publikum asi  ještě více 
nezná dobové reálie?
„Já myslím, že jsme o tom vlastně nikdy takhle 
neuvažovali. Látka je pro mezinárodní publikum  
vhodná vždycky tehdy, když pojednává o něčem, co 
může psát jen autor z oné země, v tomto případě Čechy 
a zároveň má nějaký vývozní artikl, to je tady druhá 
světová válka. O té tak nějak každý ví, že byla. Takže 
abych se vrátil k té otázce. My jsme nikdy nepochybova-
li o tom, že to bude pro mezinárodní publikum, proto 
jsme v tomto smyslu nic účelově nevymýšleli.“

Drželi jste se v příběhu striktně dobových reálií a časové 
osy nebo jste si dovolili víc dramatických zkratek?
„My jsme na začátku vlastně napsali první verzi, která 
byla pro spoustu lidí přehistorizovaná, z té přesnosti 
jsme ve prospěch vyprávění postupně spíše slevovali. 
Ale myslím, že tam nějaká zásadní historická prasárna 
není.“

Je pro vás jako autora složitější nebo naopak jednodušší 
pracovat se skutečnými reáliemi a životním příběhem 
založeným na skutečnosti a historických faktech – opro-
ti vytváření čistě smyšleného příběhu?
„Nevím, jestli složitější. Tady člověk prostě modeluje 
skutečný příběh do příběhu filmového. Možná je to tro-
chu jiné, než stavět rovnou příběh. Je pravda, že takový 
boj se strukturou jsem moc nezažil.“

V čem vidíte největší přesah Masarykova osobního 
příběhu do současnosti?
„Myslím, že film klade otázky. Co je to češství? Co je to 
hrdinství? Co je to politik a jaké má úkoly? A také...Kdy 
je člověk šílený a jestli náhodou doba a události okolo 
člověka neposouvá hranici šílenství.“

V hlavní roli opět září Karel Roden. Představoval jste si ji 
při psaní, že by mohl Jana ztvárnit právě on?
„Jak se to dlouho psalo, tak jsme o tom nejdřív dlouho 
nemluvili a pak někdy před dvěma lety nebo kdy Julius 
rozhodl, že to bude hrát Karel. Pak už jsme to věděli. Ale 
nějaký vliv na psaní to asi nemělo.“

Myslím, že po zhlédnutí filmu si asi naopak nelze 
představit, že by Masaryka mohl zahrát někdo jiný…

„Karel je v tom naprosto vynikající. Což ale asi není nic 
překvapivého...“

Přispíváte nějak svým názorem nebo konzultací do bu-
doucího obsazení filmu, nebo se této možnosti naopak 
vyhýbáte?
„Ano, přispívám svým názorem do konzultací. A to je 
přesně tak všechno, co k tomu říkám.“
 

Karel Roden: Masaryk byl křehký člověk
Ve filmu Masaryk vytváříte skutečnou historickou 
osobnost. Je pro herce těžším úkolem vytvořit postavu 
někoho, kdo má reální předobraz a nebo to naopak 
situaci zjednodušuje tím, že člověk má vodítko, o které 
se může opřít?
„Já myslím, že obtížnější je vytvořit skutečnou postavu, 
která žila. Člověk je totiž  při té práci neustále stavěn 
před rozhodnutí, jak moc a zda vůbec se má do toho 
reálného předobrazu strefovat, kde je ta hranice, za níž 
se reálná postava už stává filmovou.“
Postava Jana Masaryka byla po léta zahalena řadou 
tajemství, i díky nevyjasněné smrti se kolem něj 
vytvořila domněnek, smyšlenek a mýtů, jeho osud se 
zanesl spoustou balastu. Jak jste se s režisérem přes tyto 
nánosy prokousávali, když jste postavu budovali?
„Samozřejmě vycházíte z toho, co kde bylo napsáno a 
publikováno, což vám poskytne základ, ale proniknout 
se přes to dá velmi složitě. Člověk se musí nějak napojit, 
udělat se představu o reálné postavě, jaká asi byla a z 
různých střípků musí poskládat, jak moc to byl citlivý 
člověk, jakou měl mentalitu…, ale vždycky to bude jen 
váš subjektivní názor…“

Fyzická podobnost s Janem Masarykem tak, jak ji pro 
film vytvořili maskéři, je téměř neuvěřitelná…
„Nevím, jak jsem mu moc podobný, nebo zda tam mám 
jejich rodinné rysy, když jsem už v jiném filmu hrál i jeho 
otce… Je zajímavé, že lidé žijí v domnění, že Jan Ma-
saryk byl podsaditý menší pán, ale on byl vysoký, vyšší 
než jeho otec  a  na  vládních fotkách vždycky čouhal 
nad ostatní. A hlavně v mladších letech byl také docela 
štíhlý. Obecně ta představa o tom, jak Jan vypadal, je 
tedy spíš mylná… A já samozřejmě nejsem on, takže 
jsem pro tu roli musel  něco málo přibrat, udělali mi tu 
pleš, ale ta podobnost je spíš v naladění se na postavu, 
kterou hrajete.“

Mluvili jsme o těch interpretacích a dezinterpretacích, 
které se Masarykovu  postavu za ta léta nabalily. Jaký 
pohled tedy nabídne tento film? Byl to opravdu takový 
pankáč, jak naznačují ukázky?
„Myslím, že to byl člověk, který se uměl bavit a uměl se 
bavit hodně,  uměl být výstřední, ale byl zároveň hrozně 
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citlivej, a proto pro něj bylo složité, aby to všechno 
unesl. Jeho politická kariéra nebyla jednoduchá, nebylo 
pro něj jednoduché se pohybovat v tomto prostředí,  
a přestože byl velmi milý a měl obrovský šarm a  cha-
risma, které mohl využívat, myslím, že ho to stálo hodně 
sil.“

Na druhé straně ten trochu rockerský rys Masarykovy 
povahy ho může zlidštit a přiblížit dnešnímu divákovi… 
protože diplomaty vnímáme trochu „suchopárně“?
„Ono to vychází z toho, že často, co je psáno, to je dáno, 
někdo o člověku něco napíše, všichni si myslí, že to tak 
bylo a pak už mu to nikdo neodpáře… Ale diplomacie 
je umění jednat s lidmi a něco domluvit a to Masaryk 
uměl.“

V čem byla jeho největší hodnota lidská i politická…
„To bych asi nechtěl hodnotit. Vytvořil jsem si k němu 
spíše emoční, lidský vztah… Byl v jistém smyslu 
nešťastný, a proto si možná musel pomáhat i nějakými 
náhražkami, které mu dodávaly odvahu, protože 
přes svůj šarm a zábavnost byl velmi introvertní a 
křehký člověk. A i proto třeba vnímám jeho konec jako 
nedořešený i pro něj. Ale jestli měl tehdy v té politické 

hře Beneš pravdu nebo Masaryk, těžko můžu posoudit.
S režisérem Ševčíkem jste spolupracoval poprvé, jaké to 
bylo tvůrčí setkání?
„Mně to moc vyhovovalo, byl  otevřený k mým názorům 
i nápadům, kdykoliv jsem přišel s nějakou poznámk-
ou, Julius na ni hned reagoval, zajímal se o moje 
připomínky a to mně jako herce podpoří. Byla to moc 
příjemná práce.“

Pro spoustu lidí bude asi překvapením obsazení vašeho 
hereckého kolegy Oldřicha Kaisera do role prezidenta 
Beneše, bylo to i pro vás překvapivé?
„On točil vlastně dříve než já…ale proč  překvapivé…
nikdy nemůžete říct, zda je typově člověk na něco 
vhodný… vždyť se podívejte na mě“
 

Jan Masaryk – skutečná historická osobnost
„Jan Masaryk je jeden z nejcharismatičtějších politiků v 
českých dějinách. V jeho životě je nesmírný dramatický 
oblouk: zdědil jméno muže, který v roce 1918 vytvořil 
demokratickou čs. republiku, a zažil všechny peripetie 
jejího vývoje včetně toho, že v roce 1948 asistoval při 
jejím zániku. Od té doby uplynulo už skoro sedmdesát 
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let, ale otázka, jak a proč Jan Masaryk zemřel, vzrušuje 
lidi stále,“ říká spisovatel a historik Pavel Kosatík, autor 
oceňované masarykovské knižní biografie  Jan Masaryk 
- pravdivý příběh. Při příležitosti uvedení filmu vychází 
kniha, jejímž spoluautorem je Michal Kolář již počtvrté.
„Když jsem se spoluautorem sbíral ke knize materiál, 
jsem došel k tomu, že ještě mnohem zajímavější byl 
život, který předcházel. Ten muž byl neskutečně emo-
tivní, v žádném případě se o něm nedá říci, že sám 
sebe zvládal. Měl po své matce de facto uměleckou 
povahu, s kterou byl nucen pohybovat se ve světě 
konvencí, všem na očích. Vlastně musel velkou část své 
přirozenosti po celý život potlačovat. Muselo to pro 
něj být šíleně těžké: na jedné straně toužil po volnosti, 
chtěl létat jako pták. Na druhé se cítil zavázán svému 
jménu, snažil se té otcově republice sloužit. Celý život 
ho táhlo na obě ty strany: jeho životu to dodávalo 
energii, zároveň ho to však taky ničilo. Lidé netušili, že 
ten usměvavý a prostořeký bonviván, schopný dodávat 
všem nepřetržitě dobrou náladu, se potýká s příznaky 
duševní nemoci a bojí se šílenství. A se vším tím di-
vokým v sobě se Jan Masaryk, nejbližší spolupracovník 
prezidenta Beneše, musel utkávat s těmi nejtěžšími 
protivníky, jaké čs. demokracie měla: nejdřív s nacisty a 
potom s komunisty, „našimi“ i sovětskými,“ dodává Pavel 
Kosatík. 
 
O Janu Masarykovi divák asi ví hlavně to, že byl syn 
prezidenta T. G. Masaryka a po únoru 1948 záhadně 
zahynul v pozici ministra zahraničí po pádu z okna 
Černínského paláce. Film ale divákům neodpoví na 
otázku, zda spáchal sebevraždu, nebo byl z okna 
vystrčen na něčí rozkaz. Nezatouží divák po jasnější 
odpovědi?  „Po té toužíme všichni, film ale těžko může 
nahradit základní výzkum a ten se ani po skoro sed-
mdesáti letech relevantní odpovědi nedobral. Hlavní 
příčinou je, že původní kriminalistické šetření na místě 
ministrovy smrti, v Černínském paláci 10. března 1948, 
nebylo provedeno dostatečně kvalitně a profesionálně. 
Těch pár shromážděných důkazů si od té doby každý 
interpretuje, jak chce. Skoro všichni na to mají názor, 
ale nikdo nic doopravdy neví. Změnit by to mohlo, 
jen kdyby se objevilo doznání vraha, pokud to tedy 
byla vražda, že. Hodně badatelů včetně mě si myslí, že 
relevantní materiály mohou být v ruských archivech. Za 
Putina se tam ale bádáním tohoto druhu nepřeje,“ říká 
Pavel Kosatík.

Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948)
 Syn prvního československého  prezidenta T.G. Masary-
ka, diplomat a politik. Byl vyslancem Československé 
republiky v Londýně, ministrem zahraničí v londýn-
ské exilové vládě během 2. světové války, i ve třech 
poválečných vládách. Do diplomatických služeb vs-

toupil po ustavení nové republiky v roce 1919  setrval 
zde, s krátkým přerušením, až do své smrti.
Jeho život ukončil tragický pád z okna koupelny jeho 
bytu v Černínském paláci v noci z 9. na 10. března 1948. 
Masarykova smrt a její okolnosti nebyly nikdy spolehlivě 
objasněny.
Veselý Jan
V životě Jana Masaryka se střetávaly dvě cesty. Pozice 
bohéma, který miloval ženy, hudbu a vedl trochu ex-
travagantní život a který byl protipólem jeho diplo-
matické dráhy. Historikové se shodují na tom, že Jan 
Masaryk byl ve dvacátých letech vídán v řadě nočních 
podniků, kde „…patřil k těm, kteří nechávali v separé 
stoupat sekt v sladkých fontánách…“ Zatímco jeho otec, 
T.G.M. byl vnímán jako ušlechtilý puritán, jeho synovi se 
přezdívalo „Veselý Jan.“
Kniha Pavla Kosatíka a Michala Koláře například uvádí 
tuto citaci: „Nevycházel jsem z úžasu,“ vzpomínal 
později John O. Crane, „když jsem viděl, kolik toho 
(Masaryk, pozn. aut.) dokázal vypít za jediný večer nebo 
kolik večerů po sobě, aniž si pokazil svůj elegantní 
vzhled anebo aniž se mu zkalil normálně jasný, proni-
kavý pohled jeho očí.“

Vztah k otci
Nejsilnější citové pouto v životě Jana Masaryka a 
zároveň jednotící princip tohoto života představoval 
jeho poměr k otci. Otec byl až do své smrti hlavním 
měřítkem synových činů; vzpomínka na to, jak se cho-
val, a představa, jak by případně dal jednal na jeho 
místě, byla také později jedním ze základních staveb-
ních kamenů synovy osobnosti – uvádí se v knize Jan 
Masaryk -pravdivý příběh a autoři pokračují. Pro Jana 
Masaryka se původně jednolitý obraz otce po 28. říjnu 
1918 rozdvojil: k  „tatovi“-hlavě rodiny přibyl i „tata“ 
-vůdce státu. Tento stát byl výsledkem tatovy píle a 
nadání – do budoucnosti však také polem neoraným, 
jež tedy bylo podle masarykovských ideálů třeba 
zvelebit. Komplikovaný vztah k otci ilustrují Kosatík s 
Kolářem ve své knize řadou příkladů: Měli k sobě blízko, 
zároveň však mezi nimi dal ležela hranice, o níž oba 
věděli, že je nepřekročitelná. Vytvořil ji otec, už kdysi 
dávno, a udělal to zřejmě neúmyslně, tak jako bylo jeho 
stylem udržovat si vzdálenost od kohokoliv. Podstatu 
možná ilustruje historka, kterou mezi jinými jezdeckými 
příhodami z lánského zámku vyprávěl sám Jan Ma-
saryk: „Často, když jsem s ním jel a náhle se objevil 
široký příkop, zpomalil jsem svého koně doufaje, že 
otec příkop objede. Bez výjimky přeskočil a s úsměvem 
mírně opovržlivým se podíval na svého opatrného 
syna…“  Bylo to jemné, nikdy nevyslovené, ale o to 
jasnější. A nebylo to určeno výlučně synovi; stejný pocit 
nadřazenosti prezident dával najevo i ostatním lidem ze 
svého okolí. Jan Masaryk nebyl tak schopný jako jeho 



otec, skoro v ničem; otec to věděl a Jan věděl, že otec 
to ví. A občas se otec zachoval tak, aby tuto skutečnost 
jemně připomněl; láska k synovi tento jeho sklon nikdy 
úplně neobsáhla.

Jan Masaryk a ženy
Zatímco první a jedinou Masarykovu oficiální manželku 
Frances Crane-Leatherbeeové ve filmu neuvidíme, jeho 
osudovou lásku Marcii Davenportovou ano. Znovu 
si bereme na pomoc historika Pavla Kosatíka, který 
uvádí: S Frances se Jan Masaryk seznámil na jaře 1921 
v Praze. Frances byla dcerou amerického miliardáře a 
filantropa Charlese Cranea, který mj. po léta podporoval 
zahraniční činnost T. G. Masaryka, v roce 1918 pomohl 
zorganizovat jeho klíčové setkání s prezidentem USA 
Wilsonem atd. Frances přijela do Prahy navštívit své bra-
try; oba v československé republice působili ve vlivných 
pozicích: John Crane jako americký vyslanec, Richard 
coby tajemník prezidenta TGM.
Frances Craneová byla v době, kdy poznala Jana Ma-
saryka, vdaná a se svým mužem podnikatelem vycho-
vávali tři syny. Jan naléhal na to, aby se Frances rozved-
la, ta se k tomu však odhodlala až po dvou a půl letech. 

Bojovala přitom s nepřízní ve své rodině (její vlivný otec 
se později od jejího sňatku s Janem Masarykem distan-
coval), ale i s nevelkými sympatiemi u T. G. Masaryka. 
Svatba se uskutečnila navzdory všem v prosinci 1924 
v New Yorku, manželství však nakonec skončilo  rozvo-
dem v roce 1931.
Krach manželství na dlouhou dobu zbavil Jana touhy 
vztahově se vázat; o tom, že by se znovu oženil, začal 
uvažovat až po roce 1945, kdy se zamiloval do americké 
spisovatelky Marcii Davenportové. 
 
Americká novinářka a spisovatelka Marcia Davenpor-
tová (1903-1996) byla poslední a patrně největší životní 
láskou Jana Masaryka. Už předtím, než se s ním poznala, 
platila za velkou přítelkyni Československa. Poprvé 
přijela do Prahy v roce 1930, když sbírala materiál pro 
životopis W. A. Mozarta. Později, zejména v letech 1945-
1948, bývala v Praze častým návštěvníkem – a také os-
obním hostem tehdejšího čs. ministra zahraničí. Bydlela 
v bytě v Loretánské ulici, kousek od Černínského paláce, 
kde Jan Masaryk tehdy úřadoval. Největší slávu si v 
roce 1942 získala románem Údolí rozhodnutí, o tři roky 
později v Hollywoodu úspěšně zfilmovaným. Po celém 
světě byla hojně čtená také její memoárová kniha „Příliš 
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silné na fantazii“, ve které mimo jiné podrobně vylíčila 
vztah s Janem Masarykem.
Oba je spojovalo mj. to, že pocházeli z hudbymilovných 
rodin: Jan zdědil po matce nadání klavíristy, Marcia byla 
dcerou slavné americké operní pěvkyně Almy Gluckové. 
Byl mezi nimi velký věkový rozdíl, Jan Masaryk byl o 
sedmnáct let starší. Přesto se k ní choval důvěrněji 
než k většině svých předchozích žen. Na Marcii mu 
jistě imponovalo, že byla moderní a emancipovanou 
Američankou. Nezažil předtím mnoho žen, které k 
němu jenom nevzhlížely a s nimiž se mohl cítit jako 
rovný s rovným.

Bez ohledu na krizi, která v Československu propukla v 
únoru 1948, plánoval společnou budoucnost. Necelé 
dva týdny po puči, 7. března 1948, ji poslal do Londýna. 
Podle Davenportové proto, že ji chtěl brzy nato násle-
dovat a zahájit na Západě v pořadí už třetí čs. zahraniční 
odboj, tentokrát proti komunistům. A měl také v plánu 
se s ní v cizině oženit. Místo toho si však Marcia o pouhé 
tři dny později přečetla v novinách šokující zprávu, že 
Jan Masaryk v Praze za záhadných okolností zemřel. 
Davenportová byla až do smrti přesvědčena, že komu-
nisté Jana Masaryka zavraždili.

Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník
Představitel prezidenta Edvarda Beneše s úsměvem 
tvrdí, že  je úplně jedno, zda hrajete skutečnou his-
torickou postavu a nebo smyšlenou figuru, přesto  se 
pokusí poodkrýt, jak k vytvoření prezidentské role 
přistupoval.
„Viděl jsem nějaká videa a záznamy, které se s Edvar-
dem Benešem zachovaly ale ne, že bych ho kopíroval 
úplně, protože on třeba měl  takový výše posazený hlas, 
někdo by řekl mečivý hlásek a kdybych se snažil toho 
dosáhnout, tak to by byla karikatura, a to jsme s panem 
režisérem nechtěli.“
Podobně jako  u Karla Rodena jako Masaryka  je i 
vaše fyzická podobnost se skutečnou postavou až 
neuvěřitelná. Jak náročné to pro vás bylo pod rukama 
maskérů?
„Tady tohle (ukazuje Kaiser na hlavu) to mi celé oholili, 
tady všude jsem měl pleš. Měl jsem také čočky, protože 
Edvard Beneš měl podle černobílých fotek přece jen 
tmavší oči. Ty čočky to bylo utrpení, já přece jen nosím 
raději brýle. A s Benešem jsem pak žil vlastně docela 
dlouho po natáčení, než jsem se z tý role dostal, přesně 
tak dlouho, než mi narostly vlasy.“
Role prezidenta Beneše byla v různých dobách inter-
pretována různě, možná i zkresleně. Jaký pohled na něj 
nabízí tento film?
„Ona se skoro každá historie ohýbá, tak jak vládní 
činitelé potřebují. A co nabízí tento film? To, co je 

dostupné. Řada věcí se nedochovala a taky se přesně 
neví, co si říkali lidé mezi čtyřma očima, často jsou to 
spíš jen takové dohady. On to měl rozehrané na více 
šachových partiích, hrál takovou simultánku, až se sám 
leckde do toho zamotal. Ale já bych to posouzení spíš 
nechal na historiky.“
Vztah Beneše a Jana  Masaryka byl plný protikladů. 
Chápe ho tak i tento film?
„Jejich vztah byl plný protikladů hlavně proto, že Jan 
Masaryk byl srdcař na rozdíl od Edvarda Beneše, který 
byl spíš úřednický typ, suchý pragmatik. A teď se asi 
zeptáte, jestli jsme se měli bránit nebo neměli bránit? 
Nevím. Podle toho, co jsem o něm četl, měl to rozhod-
nutí těžké, pravda, jsme malinká zemička, takový prd, 
takže nějaké spojence vždycky mít musíme. Ale já 
myslím, že tehdy to zanedbala celá Evropa, stejně jako 
to celá Evropa zanedbává teď!“
Byla některá situace, kterou film zobrazuje pro vás nová 
nebo překvapivá?
„Určitě, třeba to, co se týká Beneše, když vlastně za 
zády vlády nabízel Hitlerovi Sudety doufajíce, že toho 
všeho nechá a spokojí se s tím, což se nespokojil. Beneš 
si možná myslel, že něco ovlivní, ale přece jen, velké 
mocnosti jsou velké mocnosti. A pak také to, jaký byl 
Jan Masaryk skvělej člověk.“
Události kolem Mnichova jsou poslední dobou častou 
výzvou pro historiky i umělce. Proč se podle vás k tomu 
tématu stále vracíme?
„Protože nás to pořád straší a pořád se s tím neumíme 
srovnat, pořád to omíláme, pořád o tom mluvíme, ale 
jestli se poučíme, to teprve uvidíme.

Lidé kolem Masaryka
Madla – Eva Herzigová
 Zdá se, že se v poslední době věnujete čím dál tím více 
herectví. Masaryk je váš druhy český celovečerní film. 
Co vás zaujalo na projektu Masaryk, že jste se rozhodla 
úlohu přijmout? 
Roli Madly v tomto filmu jsem přijala především proto, 
že film Masaryk se dotýká období,  které bylo velmi 
dlouhou dobu určitým způsobem  zatajované. O tomto 
předválečném období let 38-39 a jeho událostech jsme 
se z dějepisu příliš nedozvídali a věřím, že tento film 
pomůže právě řadu skutečností odhalit. A scénář k Ma-
sarykovi je opravdu skvěle napsaný. Druhým důvodem 
byl pro mě kameraman Martin Štrba, s nímž jsem spolu-
pracovala už na předchozím snímku Pohádkář, je jemný 
a šikovný a je to sympaťák. 
Musela jsem se na roli nejenom připravit, ale hlavně se 
technicky vybavit, jelikož ve filmu zpívám. Chodila jsem 
na lekce zpěvu na DAMU v Praze a dala jsem do toho 
všechno. Po natáčení ve studiu jsem ztratila hlas na 3 
týdny! 
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Dozvěděla jste se díky práci na filmu něco nového 
právě o této době a jejích událostech?
Je to aktuální téma. Přijde mi, že se jedná o podobné 
politické události které se odehrávají dnes. Období 
velkých změn a nového rozdělení světa. Válka, imigrace, 
Brexit, neobvyklý nový vztah “Trump a Putin”. Chaos, 
nevěda, co bude zítra, strach, rozhazovačnost, okázalost 
a chudoba. Rozvrácený svět bez hodnot. 
Pohybujete se ve světě módy. Jak se vám líbí módní styl 
doby, v níž se film odehrává?
Třicátá léta to byl vůbec jeden z nejelegantnějších stylů 
módy, je velmi zdobný, dnes bychom řekli glamour,  
všechno se vzájemně propojovalo, šaty, make-up, kle-
noty, účesy. Byla to doba, která přála kráse.
Blaženka – Emília Vášáryová
 
Můžete představit postavu, kterou  ve filmu hrajete?
„Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou his-
toricky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fik-
tivní postava, je to jeho sekretářka v Londýně. Je tam 
především proto, aby Janu Masarykovi pomáhala a 
možná i trošku zastupovala jeho matku. Jsem ráda, že 
jsem ji mohla hrát ve slovenštině, protože v té době byl 
tento česko-slovenský prvek naprosto přirozený.“

Jak jste říkala, má k Janovi spíše mateřský vztah…ale 
pro něj je nepostradatelná…
„Je to člověk, který mu je blízký, spolu s Janem sdílí 
osud, který ho postihl a postihl celou Československou 
republiku, co se týká Mnichova. Mně osobně tato doba 
velmi zajímá, mnoho věcí jsem si nastudovala již dávno 
před tím, než jsem roli dostala, protože prezident Ma-
saryk je pro mne stále osobností, která pro mě velmi 
znamená. Vedl mě k tomu můj dědeček a můj syn se 
jmenuje Tomáš, a jmenuje se tak proto, že pro mě byl 
Tomáš G. Masaryk na koni, jehož portrét měl dědeček 
ve svém pokoji, od malička idolem.“

Alice Masaryková - Zuzana Krónerová 
Ve filmu hrajete Janovu sestru Alici Masarykovou, a 
přestože nejde o roli  rozměrnou, jistě bylo třeba re-
spektovat historickou věrnost postavy. Jak jste ji s 
režisérem vytvářeli?
„Pan režisér mi poslal poznámky k roli a výňatky z knihy 
Pavla Kosatíka o Janu Masarykovi, které byly velmi zají-
mavé. Alice měla trochu smutný osud, protože se velmi 
chtěla podobat svému otci, což samozřejmě nebylo 
možné. Když čtete její dopisy, zdá se, že byla až taková 
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sebemrskačská, stále opakovala, že nemá dost talentu 
a intelektu na to, aby mohla být myslitelkou, filosofkou 
jako její otec. Myslím, že to byla mimořádná osobnost, 
ale zároveň mi je jí líto.“
Doba, události i osoby, které film popisuje, byly dlouho 
v naší historii zamlčované nebo zkreslované. Když se 
řekne Masaryk, co je pro vás tou první myšlenkou, která 
se vám vybaví ?

„Protože patřím již k těm dříve narozeným, tak jsem to 
vždycky vnímala tak, že Tomáš Garrigue Masaryk byl 
náš první prezident a s ním se spojuje slovo demokra-
cie. Měli jsme ve svém okruhu několik rodinných přátel, 
kteří byli českého původu i Slováci a i těch, kteří zažili 
demokracii v Anglii a ti osobně znali T.G. Masaryka. 
Díky nim to pro mě byla obrovská autorita už od útlého 
dětství. A jsem ráda, že už o takových osobnostech 
můžeme volně mluvit. A když se řekne jméno Jan 
Masaryk, okamžitě mne napadne slovo vražda. Nikdy 
jsem nevěřila, že by to byla sebevražda nebo nějaká 
nešťastná náhoda. Myslím si, že byl zavražděn. Jan 
byl také úplně jiný než jeho otec, ale byl to nesmírně 
hluboký člověk a velký diplomat.“

 

FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

Kolik bylo natáčecí dní?
Dohromady 40 dní. 35 natáčecích dnů bylo v Česku a na 
Slovensku, 5 dní natáčení v Holandsku

Kolik bylo lokací?
Celkem se točilo ve 32 lokacích. 23 lokací bylo v České 
republice, 2 lokace  na Slovensku, 7 v Holandsku  

Kolik bylo celkem herců a komparzistů?
Komparzistů bylo celkem 631 a 61 rolí

V které scéně bylo na place nejvíce komparsu?
Ve scéně před Rudolfinem, davová scéna rozbouřeného 
davu - 206 lidí 

Která scéna byla organizačně nejnáročnější?
Nejnáročnější na organizaci byla scéna, kde se praco-
valo s domácími zvířaty, scéna se natáčela na Mánesově 
mostě, který vede k Rudolfínu, za normálního provozu.

Kterou nejkurióznější  rekvizitu bylo třeba sehnat?
Nejhůře se sháněly vany v blázinci s plachtami, které se 
musely nechat ušít. Dále pak dobové kování a šuplíky 
z 50. let z Ameriky, ty se nakonec nechávaly dovážet z 
Anglie. 

Co nahrazuje kokain ve scénách užívání?
Ve scéně s kokainem byla použita směs namíchaná od 
magistra z lékárny - jedná se o prášek, který se přidává 
do léčiv, aby se např. pilulka lépe polykala, ale nemá 
žádné jiné účinky.  Pro film byl namíchána speciální 
konzistence, aby připomínala kokain.

Jaké náhražky se používaly za některé alkoholické ná-
poje?
Např. Absint - na scénu, kde hoří, se používal opravdový, 
na scény, kde ho Masaryk a Marcia Davenportová pijí, se 
používala obarvená voda. 

Vyrábělo se něco nově speciálně pro film 
Vyráběla se speciálně bankovka s TGM, která se mu-
sela graficky zpracovat, tak aby hlava TGM byla větší a 
vtip byl vidět, ale vycházelo se samozřejmě z původní 
bankovky. Dále se pak vyráběl např. starý diplomatický 
pas pro Masaryka.

 

Masaryk
Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 minut
Režie: Julius Ševčík
Scénář: Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius Ševčík
Kamera: Martin Štrba
Hudba: Michał Lorenc, Kryštof Marek
Hrají: Karel Roden, Paul Nicholas, Dermot Crowley, 
Arly Jover, Gina Bramhill, Hanns Zischler, Eva Her-
zigová, Joan Blackham, Milton Welsh, Tim Preece, 
Martin Hofmann, Hoji Fortuna, Emília Vášáryová, 
James Flynn, Oldřich Kaiser, Robert Jašków, Jiří Vyor-
álek, Zuzana Kronerová, Kevin Clarke, Ján Greššo, Ján 
Jackuliak, Vlado Hajdu
Producenti: Rudolf Biermann, Julius Ševčík
Střih: Marek Opatrný
Zvuk: Viktor Ekrt, Pavel Rejholec
Scénografie: Milan Býček
Masky: Lukáš Král
Kostýmy: Katarína Štrbová-Bieliková
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Je tolik možností - jak na sebe 
a na své výrobky či služby upozorňit...
Například v našem magazínu FilmWeekly

AUTOMOBIL

PNEUMATIKY&RÁFKY AUTODOPLŇKY

KALHOTY

KABÁT

KOŠILE

KRAVATA



KABÁT

BOTY

KOSMETIKA
Objednejte si u nás inzerci:

Verze A:
-1 x dvojstrana v magazínu FilmWeekly
 420 x 297 mm čistý rozměr
 426 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 970 x 90px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 2 000 Kč

Verze B:
-1 x strana v magazínu FilmWeekly
 210 x 297 mm čistý rozměr
 216 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 970 x 90px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 1 500 Kč

Verze C:
-1 x strana v magazínu FilmWeekly
 210 x 297 mm čistý rozměr
 216 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 745 x  70px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 1 000 Kč

Objednávky přijímáme na:
+420608983318

UZÁVĚRKA 28.3.2017



02.03KINO

Ze soboty na neděli
Dvě mladé písařky hledají v sobotní návštěvě nočního podniku 
vzrušující vybočení z únavné všednosti. Méně zkušená Mary 
raději uteče z náruče postaršího elegána a po nočním bloudění 
se seznámí se sympatickým typografem...
Milostný románek se zvýrazněnými sociálními motivy natočil 
režisér Gustav Machatý v elegantně kosmopolitním stylu. Písně 
Vítězslava Nezvala a Jaroslava Ježka “Teď ještě ne” a “Slovník 
lásky” patří ke klasice českého popu. Na filmu spolupracoval jako 
architekt Alexander Hackenschmied - později mezinárodně pro-
slulý dokumentarista. NFA také archivuje francouzsky namluve-
nou kopii o délce 1836, 5 metrů.(oficiální text distributora)

Ze soboty na neděli
From Saturday to Sunday
Drama
Československo, 1931, 69 minut
Režie: Gustav Machatý
Předloha: Vítězslav Nezval (kniha)
Scénář: Vítězslav Nezval, Gustav Machatý
Hrají: Ladislav Herbert Struna, Magda Maděrová, Jiřina Šejbalová, 
Karel Jičínský, Rudolf Antonín Dvorský, F. X. Mlejnek, Mimi Erben-
ová, Jan Richter, František Sauer, Míla Svoboda, Václav Menger, 
Leo Marten, Milada Matysová, Aša Vašátková, Ludvík Hradský, 
Josef Kobík, Jindřich Adolf, Josef Klapuch, Jaroslav Gradwohl, 
František Říha, Václav Pata
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02.03

Scenárista Léo se vydává do divoké přírody, aby našel vlky. Místo 
nich potkává pastýřku Marii, se kterou počne dítě. Odstěhuje 
se na statek, kde žijí s jejím podivínským otcem. Po porodu se 
Marie nedokáže o dítě starat a utíká. Leo zůstává s kojencem 
sám. S novou rolí se vypořádává bezcílnými toulkami, sexuálními 
avantýrami i svéráznou lesní terapií. Alain Guiraudie natočil film 
na hranici perverzního pastorále, psychologického dramatu a 
symbolického portrétu muže, který nedokáže být otcem, milen-
cem ani tvůrcem.(Film Europe)

Stát pevně
Rester vertical
Staying Vertical
Drama
Francie, 2016, 97 minut
Režie: Alain Guiraudie
Hrají: Damien Bonnard, Christian Bouillette, Laure Calamy, India 
Hair, Raphaël Thiéry
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=5pl_aFBTt1w



02.03KINO

Muzzikanti
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních 
kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na 
československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji 
Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. 
Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím oso-
bité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem...
(Bohemia MP)

Muzzikanti
Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 minut
Režie: Dušan Rapoš
Scénář: Petr Šiška
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Martin Dejdar, Maroš 
Kramár, Sara Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena 
Wronková, Eva Vejmělková, Karolina Gudasová, Jaromír Nohavi-
ca, Norbert Lichý, Patrik Děrgel
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=L0oJxYcVatU



02.03
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní 
je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří 
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. 
Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných 
poutech.(Freeman Ent.)

Balerína
Ballerina
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie / Kanada, 2016, 89 minut
Režie: Eric Summer, Éric Warin
Scénář: Carol Noble, Eric Summer, Laurent Zeitoun
Hrají: Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler, Carly Rae 
Jepsen

Balerína
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Trailer: http: //www.youtube.com/watch?v=D06r_6jmyno



02.03KINO

LOGAN
Příroda mě stvořila jako podivína.
Člověk ze mě udělal zabijáka.
A Bůh způsobil, že to trvá příliš dlouho.

Rozhodující kapitola ve filmové historii, příběh největšího 
komiksového hrdiny, jaký byl kdy stvořen, přichází do kin v režii 
vizionářského scénáristy a režiséra, Jamese Mangolda. Ve snímku 
Logan: Wolverine se Hugh Jackman  (nominovaný na Oscara) 
vrací ještě jednou a naposledy ve své ikonické roli jako Wolver-
ine, tentokrát v syrovém, působivém a dramatickém příběhu o 
obětování se a vykoupení. 

Píše se rok 2029. Mutanti jsou pryč – nebo téměř pryč. Osamělý, 
sklíčený Logan propíjí dny ve skrýši na vzdáleném konci mexické 
hranice a vydělává drobné jako nájemný řidič. Jeho společníky 

v exilu jsou vyhnanec Caliban a churavý profesor X, jehož 
výjimečná mysl je sžírána zhoršujícími se záchvaty. Ale Loganovy 
pokusy skrýt se před světem a jeho dědictvím náhle skončí, když 
se objeví záhadná žena s naléhavou žádostí, aby Logan doprovo-
dil jednu výjimečnou dívku do bezpečí. Avšak brzy musí vytasit 
své drápy, když je nucen postavit se temným silám a ničemovi 
ze své vlastní minulosti. Během mise na život a na smrt se časem 
unavený válečník vydává na dlouhou cestu k naplnění svého 
osudu. 

V hlavní roli Hugh Jackman jako Logan, spolu s Patrickem 
Stewartem (X-Men: Budoucí minulost), Stephenem Merchan-
tem, Richardem E. Grantem a nováčkem Dafne Keenovou. Film 
režíroval James Mangold (Walk the Line, Wolverine); producenty 
byli Hutch Parker, Simon Kinberg a Lauren Shuler Donnerová; dis-
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=OITubQlOkag



tributor 20th Century Fox. LOGAN bude mít světovou premiéru v 
kinech 3. března 2017. 

ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI 

Hugh Jackman poprvé propůjčil svou elektrizující energii mu-
tantovi známému jako Wolverine už v roce 2000 v původním 
filmu režiséra Bryana Singera X-Men, který byl prvním moderním 
komiksovým trhákem. Od té doby se uznávaný australský herec 
vtělil do nejznámějšího mutanta na světě na filmovém plátně 
ještě rekordně desetkrát. Tentokrát měl ale Jackman s LOGANEM 
šanci vytvořit něco skutečně zvláštního, možnost odložit své 
dlouhodobé filmové druhé já. 

“Chtěli jsme něco, co by působilo jinak, velmi nově, v podstatě 
něco velmi lidského,“ říká Jackman, “protože mi připadá, že síla 
X-Men a síla Wolverina je více v jeho lidskosti než v jeho nadlid-
ských silách. Když jsem postavu zkoumal naposledy, chtěl jsem 
zjistit, kdo vlastně ten člověk je, zda je něco víc, než jen to, co 
dokážou jeho drápy.“

Už od začátku měl Jackman dar vždy objevit Loganovu lidskost 
pod jeho drsným, hluboce zjizveným zevnějškem. Ale s tímto 
nuancovaným, hluboce citovým podáním uzavírá herec kruh – 
tvrdě útočící samotář s doutníkem je nyní zarytě věrný kamarád 
ve zbrani, ochotný obětovat všechno pro to, v co věří. 

Jackman a spoluautor a režisér LOGANA James Mangold vzali 
postavu na nová, vzdálená místa již v jejím předchozím sólovém 
výletě ve Wolverinovi v roce 2013. Tento dřívější film, adaptovaný 
z komiksové minisérie z roku 1980 od Chrise Claremonta a Franka 
Millera a prodchnutý duchem japonského film noir a samura-
jských filmů, stejně jako amerických westernů, viděl Logana 
vytrženého z dobrovolného exilu a zataženého do násilí a intrik v 
Japonsku. Zasloužil si chválu kritiků za pečlivý rozbor Loganova 
vnitřního boje, spíše než za závislost na přílišně okázalých 
akčních pasážích budících napětí. 

Mangold říká, že po jejich zkušenosti s Wolverinem, neplánovala 
dvojice nutně spojení sil na dalším projektu s Loganem jako 
centrální postavou. “Hugh i já jsme oba byli nerozhodní, jestli 
máme udělat další ze série,“ říká režisér, který poprvé pracoval s 
Jackmanem na Kate & Leopold v roce 2001. “Pokud jsme do toho 
měli jít, pak jsem chtěl film směřovat tak, aby mě to zajímalo, na 
nějaké intimní a prapůvodní místo – příběh založený na hrdinovi, 
kde bychom zkoumali strachy a slabosti těchto hrdinů větších 
než život, ve filmu, který by je zlidštil.” 

Ještě před začátkem projektu se Jackman a Mangold rozhodli, že 
příběh musí existovat mimo náročnou, opojnou mytologii širší 
franšízy X-Men. “Oba jsme chtěli film, který by stál samostatně,” 
říká Jackman. “Tohle je mnohem reálnější, než co jsme doposud 
vytvořili ve franšíze X-Men, možná v kterémkoliv komiksovém 
filmu. Je to mnohem lidštější.” 

Konkrétně Mangold, který napsal scénář LOGANA se spoluau-
torem scénáře Wolverina Scottem Frankem (Mezi náhrobními 
kameny, Wolverine) a Michaelem Greenem (Vetřelec: Covenant), 
se rozhodli vytvořit film založený na postavách Logana, Xaviera 
a Laury, kteří cestují pustou krajinou. “Měl jsem v hlavě zvláštní 
vizi, chtěl jsem s těmito postavami vytvořit road movie, a téměř 
jsem se jako režisér dostal do pasti,” říká Mangold. “Dát je do auta 
a připoutat je k dálnici by mi svázalo ruce. Nemohli jsme udělat 
něco jako kolizi světů nebo invazi vetřelců – film by byl nucen se 

odehrát na mnohem intimnější úrovni.”

Pro Mangolda, který se na Logana dlouho díval jako na ducho-
vního následovníka velkých westernových hrdinů jako vyhnance 
Josey Walese Clintona Eastwooda, nebo Shana Alana Ladda, bylo 
také důležité vzít Wolverinovi jeho neporazitelnost a udělat tak 
postavu zranitelnější, odhalenou. “Myšlenkou za tímto filmem 
bylo najít ho ve stavu, kde by jeho schopnost hojit se byla 
extrémně omezená,” říká Mangold. “Jeho síla je limitovaná. Jeho 
vlastní fyzické a duševní zdraví se nachází v temnotě.”

Přestože se LOGAN odehrál více než 50 let před událostmi zo-
brazenými v X-Men: Budoucí minulost (2014), je to jistě samo-
statný příběh, který se odehrává více jako intimní rodinná cesta 
– přestože nabitá vysoce akčními scénami – než tradiční sci-fi 
dobrodružství poháněné výbušnými vizuálními efekty. “Chtěli 
jsme začít s výbuchem,” říká Mangold. “Ale problém je, že jakmile 
jsou města a planety zničené, musíte si svůj výbuch zasloužit, na 
rozdíl od prostého přidání rámusu.” 

V úvodu filmu je Logan ve zranitelném a zlomeném stavu a 
kletba nesmrtelnosti na něj těžce doléhá, když pečuje o osla-
beného Charlese Xaviera (Patrick Stewart) v opuštěné tavírně 
rudy na okraji ropného pole. Připojí se k nim třetí mutant Caliban 
(spolutvůrce The Office Stephen Merchant), který hledá úkryt v 
anonymitě v době, kdy svět věří, že mutanti patří minulosti.

Ale Loganovy dny popíjení v relativní osamělosti jsou přerušené, 
když se ocitá jako neochotný ochránce mladé dívky Laury 
(nováček Dafne Keenová), která má síly podivuhodně podobné 
těm jeho: z jejích rukou a novou vyrážejí stejné adamantiové 
drápy jako z Wolverinových. Ne že by byl zcela ochotný přijmout 
nově nalezenou zodpovědnost – je příliš unavený na to, aby si 
ještě jednou hrál na hrdinu.  

“Nechce pomoci. Vůbec ne,” říká Jackman. “Nechce s tím mít 
nic společného. Ve svém životě má za sebou fázi, kdy reagoval 
na prosby lidí a žádosti o pomoc. V podstatě došel k závěru, že 
obvykle když pomáhá, věci skončí ještě hůř. Lidé, které má rád, 
skončí zranění, a když se příliš přiblíží nebo se moc snaží, skončí 
to bolestí, ztrátou a ničením. ”

Logan a profesor X mají za úkol ochránit ji od zabijáckého kyber-
netického zločince Donalda Pierce (Boyd Holbrook) a vydávají se 
nepřátelským teritoriem, aby Lauru dopravili do místa zvaného 
Ráj, kde jsou prý mladí mutanti v bezpečí. Ale Pierce a jeho hrůzu 
nahánějící armáda kyborgů Reaversů jsou odhodlaní vrátit dívku 
do péče Dr. Zandera Rice (Richard E. Grant), zlověstného gene-
tika, který vyvolal její mutaci pomocí série nelidských pokusů v 
naději, že stvoří dětského supervojáka. 

“Je sociopat, který nemá žádné city ani empatii pro mutanty, 
které vytváří,” říká Grant. “Vidí lidské bytosti jako něco, co se má 
klonovat. Na vše hledí velmi vědecky a intelektuálně. Neangažuje 
se emocionálně za žádných okolností.”

Protože se Wolverinovy obrovské fyzické schopnosti s věkem a 
časem zmenšily, neúprosné pronásledování cestovatelů kyborgy 
si vybere velkou a krvavou daň. 

Často se říká, že film je jen tak dobrý jako jeho záporný hrdina, 
a Jackman rychle chválí Holbrookovo ztělesnění nepříčetného 
Pierce. “Boyd je fenomenálně talentovaný herec, opravdu nadaný 
umělec,” říká. “Když jsem si přečetl scénář, řekl jsem mu, že si 
myslím, že zahrát Pierce je jedna z nejobtížnějších rolí. Největší 
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zločinci se ve filmech zdánlivě baví více než kdokoli jiný, a on 
to zobrazil a udělal to bravurně, protože dokázal v jediném 
okamžiku obrátit a být velmi hrozivý nebo zábavný.” 
Herec obzvláště chválí svou spoluherečku Dafne Keenovou, pro 
kterou byl její virtuózní herecký výkon v LOGANOVI debutem v 
celovečerním filmu. “Je fenomenální herečka a je čest hrát s ní 
ve filmu,” říká Jackman. “Laura má geneticky Wolverinovu DNA, 
takže v její osobnosti a její fyzičnosti jsou jeho prvky, a to není 
jednoduché zvládnout. Přišlo mi to těžké zvládnout, když mi 
bylo třicet, jak to má zvládnout jedenáctiletá dívka? Je velmi 
temperamentní, živá a energická. Hrát permanentně naštvaného, 
rozzlobeného mutanta, který vám utrhne hlavu, když se na něj 
špatně podíváte, se jí vůbec nepodobá, a ona to dokázala.” 

Na Stewarta její profesionalita také udělala dojem: “Je dítě, které 
hraje s váhou a vážností a intenzitou a škálou velmi zkušené 
světové herečky,” říká Stewart.

“Laura je na začátku velmi tiché dítě,” říká Keenová. “Neumí 
vyjádřit smutek jako normální dítě, takže se opravdu rozzlobí a 
začne zabíjet lidi. Je zábavné dělat tohle a zároveň mít rád růžová 
trička, jednorožce, duhy a tak.”

Díky jejich společným rysům má Logan jedinečnou možnost 
pomoci Lauře vypořádat se se svými pocity a usměrnit nesmír-
nou zlobu. “Logan měl v sobě dobrotu, a kdyby ji neměl, byl by 
dokonalý stroj na zabíjení, protože se rozčílí do nepříčetnosti,” 
říká Jackman. “Mohl zabít kohokoli, ale měl srdce. Měl svědomí. 
Měl rozum a neřídil se jen slepě rozkazy, které dostával.” 

Pokud Logan slouží jako náhradní otec pro Lauru, je také 
zázračným synem Charlese Xaviera, který bojuje s vysilující 
chorobou, která ohrožuje i ostatní. “Je starý, je nemocný, ale 
hlavně je nebezpečný,” říká Stewart o Charlesovi. “Jeho síly se 
vymykají kontrole a je nutné je kontrolovat. Je v nebezpečí. A 
osoba, která se o něj stará a pečuje o něj, hlídá ho, hádá se s ním, 
zvedá ho ze země, když upadne, je Logan.” 

Stewart pokračuje: “Prvek superhrdiny a mutantské síly nejsou 
tentokrát středem pozornosti tak jako v ostatních filmech. Cit 
pro lidi, jednotlivce, vztahy, je myslím v LOGANOVI silnější než 
předtím. James vytvořil rozpoznatelný, povědomý, každodenní 
svět, a svým způsobem všední, ale i tak zahalený do proudu stra-
chu, vzrušení a nebezpečí a potřeby uprchnout.” 

Stejně jako Jackman, i tento renomovaný britský herec v LO-
GANOVI ukazuje vyvrcholení roků své práce na plátně. “Tato 
role ho těšila a je to vidět,” říká Jackman o Stewartovi. “Je to 
dojemný, krásný, komplexní, bohatý herecký výkon – chvílemi 
neuvěřitelně srozumitelný a jasný. Vidíte jeho vztah s Loganem 
svým způsobem jako vztah otce a syna ve všech barvách: pýcha, 
zklamání, vztek, frustrace. To všechno je vidět.” 

Dokonce i Caliban patří do netradiční rodiny, a on i Logan, 
vyhlášený svou nespolečenskostí, dosáhnou určité míry ka-
marádství. “Měl jsem pocit, že pro mě bylo důležité nebýt pořád k 
Loganovi nepřátelský, ” říká Merchant, “abychom měli několik ch-
vil, kdy mezi námi bylo trochu vřelosti, aby se naznačila možnost 
náhradní rodiny.”

“Je to film o rodině,” říká Mangold. “Je to film o věrnosti a lásce a 
obzvláště o postavě Logana, který se zatvrzele vyhýbal intimitě 
po celý svůj dlouhý život, a nyní ji konečně vpustil dovnitř.”

LOGAN vidí vrásčitého hrdinu, jak nachází překvapivá lidská 

pouta, ale film také nabízí zatím nejautentičtější, nefiltrované 
zobrazení Wolverina, ve kterém Jackman uvolňuje nepříčetnou 
zlobu jako nikdy předtím. Film získal hodnocení R jako první film 
v sérii X-Men. “Wolverine je možná nejtemnější, nejkomplexnější 
postava ve světě komiksů – Jim a já jsme se báli sundat si pásy,” 
říká Jackman.

Z filmové perspektivy, říká Mangold, mu hodnocení dalo svo-
bodu vzít LOGANA zralejším směrem, zkoumat lidskou křehkost, 
smrtelnost a složité vztahy, které svazují rodiny. “Nechtěl jsem 
udělat násilnější, vášnivější, otevřenější, obscénnější film,” říká 
Mangold. “Chtěl jsem udělat film pro dospělé. Tohle není film 
pro devítileté děti. Když dostane váš film hodnocení R, děláte 
najednou film o dospělejších tématech. Nejste pod tlakem udělat 
film pro všechny.” 

Film ale bezesporu osloví všechny dlouhodobé příznivce Wolveri-
na, kteří sledovali Jackmanova  vyobrazení uplynulých 17ti let. Ve 
skutečnosti bylo pro Jackmana zásadní, aby při loučení se svou 
rozsáhlou minulostí s X-Men dal na plátno v tomto posledním 
mutantím dobrodružství všechno. 

“Nastal okamžik, kdy mi došlo, že to je můj poslední,” říká Jack-
man. “Oblíbil jsem si tuto postavu. Hodně mi dala. Lhal bych, 
kdybych řekl, že jsem tomu nedal úplně všechno. A tím myslím 
všechno. Každý den, každá scéna byla jistým druhem boje, snahy 
dostat to nejlepší z této postavy, dostat to nejlepší ze mě” uzavírá 
Jackman. “Nacházel se v tom prvek života a smrti, vím, že to zní 
dramaticky, ale tak jsem to cítil.”

O VZNIKU FILMU

Logan se točil v horkém létě 2016 v New Orleans a v Novém 
Mexiku. Výtvarník veterán, Francois Auduoy, který také vedl 
tým designerů na Wolverinovi, měl za úkol vytvářet přesvědčivé 
prostředí se zajímavými strukturami a nabídnout něco ve stylu 
road movie. 

“Chtěli jsme vytvořit dojem, že ve filmu zažijeme dlouhou cestu,” 
vysvětluje Auduoy. “Od samého začátku chtěl Jim ve filmu využít 
mnoha různých stylů do filmu - od vyprahlé pouště v El Pasu a 
Mexiku přes New Mexico, Texas, Oklahomu po Kansas a nahoru 
přes Národní park Badlands v Jižní Dakotě. Skutečným úkolem 
bylo pokusit se přijít na to, jak vytvořit tento dojem pouze ve 
dvou státech a s hrstkou míst.”

Auduoy a jeho tým využili pozemků v NASA Michoud Assembly 
Facility a postavili zde masivní dekorace včetně huti a hotelu s ka-
sinem v Oklahoma City. V některých případech poznámky herců 
pomohly během návrhů a stavby některých dekorací. Názorným 
příkladem by byly podněty Stephena Merchanta o Calibanově 
domácím životě a byly zapracovány do návrhu huti.

“Caliban, je ten, který vaří, a je jediným “domestikovaným” 
členem z tria žijícího v huti, takže nás Stephen požádal, abychom 
jinak temnou dekoraci oživili barvami,” říká Audouy. “Měli jsme 
spojení na někoho, kdo žil poblíž města -Juarez, takže zajeli do 
města a koupili nám nějaké keramické hrnce a různé kousky s 
barevnými mexickými vzory do kuchyně.”

Kameraman John Mathieson dodává: “Dekorace, které Francois 
navrhl, působí reálně a drsně a špinavě. Prostředí tavírny má být 
staré, opotřebované a opuštěné. A vzhledem k tomu, že jsme 
tam pracovali celé dny, když jsme se pak v noci vraceli domů, 
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cítili jsme se opravdu špinavě, umazaně. Tak opravdově dekorace 
působily. Jeho návrhy nejsou symetrické nebo hezké.”

Samozřejmě, že když točíte road movie, auta hrají velmi 
důležitou roli. Čili i Loganova limuzína byla naprosto zásadní a 
byla navržena po vzoru Chryslera 300. Tento vůz je jediným zdro-
jem Loganova příjmu, jeho prostředkem, jak se dostat a postarat 
o Charlese a stejně tak klíč k útěku mutantů. “Stal se postavou 
sám o sobě,” vysvětluje Audouy.

Nick Pugh, technolog Loganova vozu, se přidá: “Bylo složité 
navrhnout vůz, který měl existovat v budoucnosti a měl být jen 
asi deset let starý. K dispozici měli tři limuzíny, dvě z nich hotové 
a pak jednu pro kaskadérské scény, která měla stejný vzhled, 
ale ve skutečnosti to bylo Baja, závodní auto s 16-palcovým 
odpružením, protože musela být schopná dělat skoky, projet 
příkopy a řítit se pouští rychlostí kolem 50ti mil za hodinu.”

Kromě nebezpečných kaskadérských jízd, je film nabitý bru-
tálními bojovými scén, které představovaly některé jedinečné 
příležitosti pro Lauru, v podání herečky Keenové. Keenová 
trénovala v blízkosti svého domova ve Španělsku před příletem 

do Spojených států na filmování. “Když se sem dostala, měli jsme 
asi jeden měsíc na trénink,” říká koordinátor kaskadérů, Garrett 
Warren. “Dal jsem jí do rukou drápy, aby viděla, jaké by to bylo 
ve skutečnosti. Pak dostala kus papíru a nechal jsem ji, aby ho 
rozřezala na kousky. Tímto způsobem si opravdu vyzkoušela, jaké 
by to bylo, kdyby je měla opravdu použít.”

Keenová bohaté zkušenosti s gymnastikou a akrobacií, to jí 
pomohlo zvládnout choreografii bojových scén. Jackman byl 
ohromen svou mladou kolegyní. “Dafne zvládla sama většinu 
svých bojových scén ve filmu,” říká. “Pracovala tvrdě a užila si to. 
Nechtěla skončit s kaskadérským tréninkem. Jednou jsem se za 
ní ohlédl a ona držela mé drápy a zářila.”

“Ostatní herci a filmaři pro mě byli jako rodina,” říká Keenová. 
“Cítila jsem se v bezpečí. Vždycky jsem se zaměřila na svou 
postavu a její touhu po normálním rodinném životě, za který tak 
zoufale bojuje.”

I když je Laura zabiják, je stále malá holka, což je skutečnost, 
která se nejvíce projevuje na jejím oblečení. “Laura má nejdříve 
velmi jednoduchý a monotónní vzhled,” vysvětluje držitel Emmy, 
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kostýmní výtvarník, Daniel Orlandi. “Vypadá jako vězeň, který 
uprchl. Pak, když dostane příležitost, si ošacení vybrat, vidíme 
tohoto nemilosrdného zabijáka, který miluje násilí, jak si vybere 
košili s jednorožcem spolu s růžovými doplňky. To skutečně 
dodává roztomilou ironii její roli.”

U ostatních ústředních postav se Orlandi nechal inspirovat 
klasickými westerny a žánrem film noir. “Jim nám kladl od začátku 
na srdce, aby žádná z našich postav nevypadala jako v kostýmu 
superhrdinů nebo v čemkoliv příliš výrazném. Logan rozpačitě 
nosí levné černé sako se starými džínami Levis, jen proto, že to 
je jeho uniforma řidiče. Ale jakmile se ocitne na útěku, vybírá si 
oblečení, jako je velurová bunda v západním stylu a kovbojská 
košile, vše nenápadné, v tmavých barvách. Je na útěku a nechce 
na sebe upozorňovat.”

V souladu s celkovou atmosférou filmu jsou i kostýmy, které 
udržují temné a tlumené tóny. “Ve filmu se barvy objevují zřídka, 
takže i v případě ústředních postav používáme barevnosti málo,” 
vysvětluje Orlandi. “Když ve filmu uvidíte nějaké barvy, týká se to 
většinou postav, které nezapadají do tohoto světa, jako například 
Loganovi pasažéři, v jejich případě jsme použili teplejší bohatší 
tóny.”

Orlandi si dal záležet, aby navrhl kostýmy podtrhující vazbu mezi 
Loganem a Laurou, jejich vztah je základním kamenem filmu. 
“Chtěli jsme, aby Laura nosila něco, co by holčičku jejího věku 
přitahovalo, tedy košili s jednorožcem, ale zároveň jsme ji chtěli 
obléknout do džínové bundy, která se svým střihem podobala 
Loganově.”

Logan
Logan: Wolverine
Akční / Drama / Sci-Fi
USA, 2017, 137 minut
Režie: James Mangold
Předloha: James Mangold (povídka)
Scénář: Michael Green, Scott Frank, James Mangold
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne 
Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq La Salle, Elise 
Neal, Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado, Reynaldo Gallegos, 
Juan Gaspard, Dave Davis, Lauren Gros, Mark Ashworth, James 
Moses Black, Han Soto, J. Nathan Simmons, Sadarias Harrell, 
David Kallaway
Producenti: Hutch Parker, Lauren Shuler Donner
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Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české 
populární hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci 
umělců z hudebního, výtvarného i literárního světa. Je 
spoluzakladatelem (s kytaristou Radimem Hladíkem) 
kapely Blue Effect a přes čtyřicet let hraje s kapelou Etc. 
Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky 
jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, 
z rozhovorů s  kolegy, blízkými přáteli a rodinou. 
Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově planetce” s 
realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, 
hravost a vřelou lidskost. Součástí Vladimírova osudu 
je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po 
němž zbyly jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie. 
Snaha dozvědět se o něm něco bližšího dlouho nevedla 
k žádným výsledkům, ale Vladimírův syn Adam za po-
moci českých i amerických historiků pátrání po rodin-
ných kořenech nevzdal...(CinemArt CZ)

Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka

Když za vámi poprvé Jitka Němcová přišla s tím, že by o 
vás chtěla natočit dokument, čím vás přesvědčila, že jste 
na to kývl? Rockeři  coby  věční “rebelové” o pomníky moc 
nestojí…

No, v devětašedesáti už žádnej moc bouřlivej rocker 
nejsem. Ale Jitka přišla s takovými vizemi a nápady, jak by 
měl film vypadat, že mě to přesvědčilo. Přece jenom sedm-
desátka je i čas udělat si v životě takové to “summa sum-
marum”. Neberu to datum úplně jako zlom, ale vzhledem k 
tomu, co se třeba stalo s Radimem Hladíkem, je na určitou 
bilanci asi čas.   

Ve filmu se objeví asi jeden z úplně poslední vystoupení 
Radima Hladíka…
Při rozhovoru byl ještě v pohodě a dokonce ani 
nepotřeboval kyslík, I když jsme věděli, že ta jeho nemoc 
je těžko řešitelná. Zaplaťpánbu, že se s ním ještě stačilo 
udělat rozhovor. My jsme spolu v posledních letech hrávali 
občasně ještě s Honzou Hrubým tria nebo jsme vystupovali 
i sami dva s Radimem, ale bylo to čím dál těžší. Poslední rok 
jsme prakticky tohle malé sdružení nehráli. 

Film má omezenou délku celovečerního filmu. Jak je podle 
vás těžké vměstnat padesát aktivních muzikantských let a 
sedmdesát let života do necelých dvou hodin? 
To je spíš otázka na režisérku, i když jsme spolu věci kon-
zultovali. Natáčení probíhalo na Kavčích horách na té “mé” 
planetce. Kromě jiného jsme strávili tři dny v takzvané 
badatelně v České televizi, kde jsme s Ondřejem Bezrem a 
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s Věrou Horníkovou vybírali z toho obrovského množství 
materiál – a byl jsem sám překvapen, kolik toho tam bylo – 
a udělali jsme takový předvýběr. 

Ale co vy sám byste ve filmu chtěl mít?
Všechno to, aby se obraz o mně co nejvíce blížil 
skutečnosti. Nechtěl jsem žádnej idealizovanej obrázek. 
Dokonce Jitka měla takový docela střelený nápady, třeba 
s tou planetkou, kdy vedu rozhovor se slepicí.  Nejdřív 
jsem byl trochu zaskočenej, ale pak jsem se nadchnul, 
protože jsem si říkal, že trocha absurdity nevadí, a naopak, 
je dobře, když to nebude úplně seriózní. Za sebe bych byl 
samozřejmě rád, aby tam byla muzika. Protože to je pod-
stata mého celoživotního konání. Jsou tam i části koncertů, 
který se našly. Chtěl bych tam písničky, které jsou fajn, a ani 
to nemusejí být ty nejslavnější. I když samozřejmě takový 
ty takzvaný hity tam budou taky. Pak tam bude spousta 
povídání a některý hraný situace z mého života, takže snad 
to bude pro diváky dostatečně pestrý a cáklý. 

A když jste hrubý střih filmu viděl, našel jste tam své 
představy? 
Ano, hrubý sestřih jsem viděl, ale neprozradím! Jen snad to, 
že jsme se u toho dost nasmáli.

Jaké pro vás bylo samotné natáčení? 
Naštěstí jsem byl v rozpoložení, že mě to moc 
nezatěžovalo, dokonce na mě byli tak hodní, že mě vozili 
autem. Sympatický setkání jsme prožili na Kleti, kde jsme si 
povídali o té mé planetce Mišík.

A jaký je to vlastně pocit mít vlastní planetku?
Trochu zvláštní. Někde ve vesmíru lítá kus šutru, co má 
průměr asi čtyři kilometry, a z našeho pozemského pohle-
du nese vaše jméno. 

Na tu planetku, tedy její model vytvořený v ateliérech 
České televize, zasadila režisérka onu část filmu, ve které 
vzpomínáte a komentujete události svého života…
Myslím, že to byla od Jitky úžasný nápad a od archi-
tekta Petra Pištěka a všech, co se ne tom podíleli, skvělá 
práce. Bezvadný taky bylo, že na té planetce je lednice 
se spoustou piva a moudrá slepice, která s pochopením 
naslouchá, co tam povídám na různá témata, a všechno z 
dáli osvětluje Jupiter. Je to vlastně můj první herecký part, i 
když hraju sám sebe.

Bylo pro vás těžké takhle vyprávět přímo na kameru?
Pro mě jo. Nevadí mi třeba povídat si s někým v hospodě, 
ale jakmile na vás mířej kamery, najednou se myšlenky 
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někam rozbíhaj a nejsou jaksi ucelený. Je to prostě jiná 
disciplína než ta muzikantská. 

Zvažoval jste i to, co do filmu nedat? 
Otázka nebyla co nedat, ale co vybrat.  I když jsme prohléd-
li některá domácí videa, uvidí se, co se do filmu nakonec 
vlastně vejde. 

Shodli jste se s režisérkou na tom, kdo by měl ve filmu 
vystupovat z vašich kolegů a přátel? 
Myslím, že jsme nikdy nebyli v zásadním rozporu. Jitka se 
velmi dobře připravila, a když napsala scénář, už jsme dělali 
jen dílčí změny a upravovali nepřesnosti. Je tam pojednaná 
i ta peripetie mého života o mém tatínkovi. Byl to americký 
důstojník, se kterým moje maminka prožila takovou love 
story, a já jsem celý život žil v domnění, že padl v Koreji.  
A díky tomuto filmu jsme došli k takovému úžasnému 
zjištění, že je vlastně všechno jinak… 

Do Ameriky se kvůli hledání svého dědečka vydal i váš syn 
Adam…    
On tam jezdí teď často na různé castingy a herecké kurzy, 
i aby si zlepšil angličtinu, kterou už mluví docela plynně a 
dokonce bez akcentu. 

S Adamem jste se sešel i před kamerou tohoto dokumentu. 
Objevil jste při společné práci nějakou jeho stránku, kterou 
jste třeba neznal? 
Ne, vůbec ne. My jsme v takovém dobrém vztahu a 
otevřeně si o všem povídáme, že se o něm asi nemůžu 
dozvědět nic, co bych neznal a nevěděl. 

A co říká na skutečnost, že o vás vznikl film, vaše ostatní 
rodina? 
Všichni z mé blízké rodiny dostali své malé role. Vystupuje 
tam kromě Adama také moje manželka Eva, dcera Bára a 
je tam zapojený i můj nejstarší syn z prvního manželství 
Maťo. Všichni jsou zvyklí, že se kolem mě a koncertů občas 
něco děje. Ale nikdy to nebyla nějaká převratná sláva.  Za 
bolševika jsme byli pod kategorií “menšinový žánr”.  A já 
se tak cítím vlastně dodneška. Taková bluesovo-folková 
muzika. Jsme pop, ale ne ten v hlavním proudu. Ale my si 
to užíváme, prostředí stejně naladěných diváků, bývá jich 
na koncertech tak dvě stě, tři sta. Jako mladý rocker jsem 
si lebedil, když jsem si četl životopisy různých bluesmenů 
a bavilo mě, jak hrajou po klubech a putykách, a já si říkal, 
jak by bylo úžasný, kdybych mohl tak elegantně zes-
tárnout hraním po hospodách. No a ono se mi to víceméně 
zaplaťpánbůh daří. 
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Myslíte, že jste dobře odhadl, ze kterých vašich písniček se 
stanou hity a přežijí v čase?
My jsme to nikdy takhle neměli – že chceme mít hit.  
Dneska je to úplně zásadní věc, aby skupina měla hit. Dělali 
jsme písničky, aby nás to bavilo, a já měl na mysli vždycky 
nějaké vyprávění, bavily mě poetičtější texty, které nesou 
i sdělení. Zhudebňoval jsem si proto i nějaké básně. Byl 
jsem iniciován sdružením Šafrán, což byl Vláďa Merta, Jarda 
Hutka, měl jsem rád Vlastu Třešňáka, Dášu Voňkovou a 
spol., prostě tenhle okruh folkařů. Což jsem přenesl i do své 
kapely ETC, a i když se v ní vystřídala spousta hudebníků, 
většinou jsme v tomhle souzněli. Že text písničky nejsou 
jen slova do rytmu. Trochu se tomu přizpůsoboval i můj 
styl zpěvu, který je tak trochu vyprávěcí. 

Taky o vás mluví jako o rockerovi s duší básníka…
Jo, jo, to by mohlo bejt ono! 

Takže když jste udělali nějakou písničku, opravdu jste 
nepoznal, že jste právě stvořili hit.
No musím přiznat, že nepoznal. Snad jen v případě Variace 
na renesanční téma jsem měl pocit, že se to povedlo, to je 
tak silnej text a snad i melodie s aranží, na které se podílel 
Honza Hrubý. Tehdy jsme měli pocit, že je to silná písnička. 
Protože jsme ji poprvé zahráli na koncertě v Lucerně – to 

bylo nějakej pětasedmdesátej rok, ještě než jsme Variaci 
nahráli na desku, posluchači zařvali. V našem bigbítovým 
programu jsme najednou zahráli akustickou písničku a 
bylo hned jasný, že posluchače chytla. Ale třeba mě nikdy 
nenapadlo, že bude hit z písničky Stříhali dohola malého 
chlapečka. Ta se ale zase trefila přesně do doby, kdy se 
odváděli kluci na vojnu a my byli ty máničky... Ale nena-
padlo mě, že to úspěšně přežije až do dneška. 

A které z těch desítek písniček, co jste za kariéru zazpíval, 
máte osobně nejradši? 
Já to mám trochu posunutý. My základ našeho repertoáru 
hrajeme standardy, ale pojímám celej koncert jako disci-
plínu, to znamená, že naše kapela má tu dobrou vlastnost, 
že vždycky hrajeme s plným nasazením. I když jsme stár-
noucí muzikanti, snažíme se dát do všeho maximum. Ne 
že bychom u toho hopsali a dělali show, ale muzikantsky 
do toho jdeme s plným nasazením. A my muzikanti, 
stejně jako herci v divadle, máme tu výhodu, že nás lidi 
odmění hned potleskem. Takže se vám bezprostředně po 
vystoupení dostane hřejivé odměny. Což když se zadaří, 
je skvělý pocit a taky hlavní motor toho, že člověk na to 
jeviště pořád leze. I když mi někdy není úplně nejlíp. A 
pak už tam nehraje takovou roli, jestli je to ta nebo ona 
písnička. 
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A pořád vás to baví jezdit po republice na koncerty?
Já bych to nenazval, že mě to baví. Ale nechce se mi přijít o 
tenhle svět. Někdy třeba, když jedeme do takové Ostravy, 
Vsetína nebo Bratislavy, přiznávám, že nejsem nadšenej, 
když lezu ráno do auta. Pak cestu nějak přežiju a samotný 
koncert dobrý, posluchači vás nabudí, pak si dáme pár 
panáků, je veselo, rádi se vidíme, a zase čeká martýrium 
cesty zpátky. Bez toho to ale nejde. 

A vidíte nějaký rozdíl mezi publikem třeba v Ostravě a v 
Praze?
Ani ne. Víte, my máme tu výhodu, že na nás, kapelu ETC, 
chodí jen ti, kdo nás znají a přijít chtějí. 

Na film už netrpělivě čekají vaši fanoušci, a bude jich 
asi dost, vždyť stovky jich během pár týdnů finančně 
podpořily postprodukci filmu na hithitu.
To mně fakt mile překvapilo. 

A myslíte, že se v tom filmu vaši fanoušci o vás dozvědí 
něco víc, než jak vás a vaši muziku znají?  
Asi ti, kteří mě sledují celý život, tedy mí vrstevníci, tam nic 
moc nového nenajdou. Ale teenageři a posluchači ve věku 
našich dětí, tedy kolem čtyřicítky, kteří hlavně chodí na 
naše koncerty, se mohou dozvědět leccos, co nevědí. 

Říkáte tedy, že vaše dnešní publikum netvoří převážně vaše 
generace?
My jsme jako ETC přece jen soubor, který jezdí víc kluby a 
hospody a tenhle druh sálů, než velké koncerty. Já někdy 
jezdím i trio. A tam překvapivě hodně chodí mladý lidi, tak 
si člověk říká, že by ještě mohl vydržet. Protože je to pro mě 
zábavný.  Občas v létě taky hrajme velký festivaly a i tam 
máme plno. 

A čím si vysvětlujete, že vaše generace už na koncerty moc 
nechodí? 
Já se vždycky před vystoupením ptám, kolik je tam 
důchodců. A většinou odpověď je, že moc “šediváků”, jak 
jim říkáme, v publiku není. Asi mají jiný starosti, nebo už je 
to taky nemusí bavit. My jsme přece jen trochu bigbít.  A 
oni už to všechno slyšeli tolikrát! 



 31

VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) 
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české 
populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou 
ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného 
či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC začali 
vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes 
mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. 
letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír 
Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.
Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči 
a přáteli už léta mírně ironicky, avšak právem přezdívaný 
„Legenda“. Se svou první kapelou hrával po parcích Elvise 
a Semafor, na barrandovském truhlářském učilišti založil 
skupinu Uragán. Po krátké epizodě u Komet byl přizván 
jednou z nejslavnějších českých kapel 60. let Matadors, 
kde se začal hudbou zabývat profesionálně. Dále prošel 
Orchestrem Karla Duby, založil první vlastní kapelu New 
Force, se kterou odehrál jediný koncert v srpnu 1968, 
posléze byl krátkodobě angažován jako sólový kytarista 
v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s 
bývalým kolegou z Komet a Matadors, kytaristou Radimem 
Hladíkem, založili Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval 
na první dlouhohrající desce Meditace. Po jejím vydání byl 
ze souboru vyhozen, vzápětí jej bubeník Jaroslav ´Erno´ 
Šedivý pozval do další slavné kapely tehdejší doby, Fla-

menga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes nesmrtelné 
album Kuře v hodinkách na texty Josefa Kainara. Dříve než 
album stačilo vyjít, Flamengo se rozpadlo a Mišík založil 
epizodní soubor Formace. Ke konci první poloviny sedm-
desátých let založil skupinu ETC..., se kterou – přes mnohé 
personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech 
– koncertuje dodnes. Zároveň se začal věnovat vedlejšímu 
akustičtějšímu sdružení Čunderground (původně s Vlad-
imírem Mertou, Honzou Hrubým ad., dnes vesměs se členy 
ETC...). V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC... 
deset řadových alb, několik dalších kompilací a podílel se 
na několika vedlejších projektech. Mnohé Mišíkovy písně, 
často na texty známých českých básníků (Václav Hrabě, 
Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslova zlidověly a jsou 
ozdobami „kytarových večírků“ několika generací.

Nechte zpívat Mišíka
Dokumentární / Hudební
Česko, 2017, 100 minut
Režie: Jitka Němcová
Scénář: Jitka Němcová
Hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, Jaroslav Olin Nejezchle-
ba, Pavel Skála, Jan Hrubý
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09.03Smrt v Sarajevu 
Na půdorysu jediné budovy kloubí režisér Danis Tanović 
filozoficko-historickou disputaci o konfliktech evropského 
kontinentu, civilní lidskou (tragi)komedii o jedné neúspěšné 
zaměstnanecké stávce a modelový příběh. Filmu dominují 
nápaditě koncipované dlouhé sledovací záběry napříč 
interiéry a symbolická hierarchie jednotlivých pater lévy-
ovského Hotelu Evropa, kde se odehrávají různé všední i 
nevšední střety, které reflektují stav starého kontinentu 
i postjugoslávského bloku. Smrt v Sarajevu je politický 
thriller, provokativní drama v duchu „sborových” děl Roberta 
Altmana i inovativní divadelní adaptace. Především jde ale 
o myšlenkově podnětnou a vrstevnatou sondu do principů 
nestálé „balkánské duše” a třaskavého evropského století.
(Film Europe)

Smrt v Sarajevu
Mort à Sarajevo
Drama
Bosna a Hercegovina / Francie, 2016, 85 minut
Režie: Danis Tanović
Scénář: Danis Tanović
Hrají: Snezana Vidovic, Izudin Bajrovic, Jacques Weber, Luna 
Mijović, Vedrana Seksan

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=GK-r9ENlEhY
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Strhující původní dobrodružný film režiséra Jordana Vogt-
Robertse vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, 
vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby prozkoumali tajem-
ný, stejně nebezpečný jako krásný, ostrov v kdesi v Pacifiku, 
který není zanesen do žádné mapy. Odříznuti od všeho, co 
znají, vstupují na území mohutného Konga a zažehávají 
tak nejstrašnější boj člověka s přírodou. Jejich cesta za 
poznáním se mění v boj o přežití a útěk z prapůvodního Ráje, 
ve kterém není pro člověka místo.(Freeman Ent.)

Kong: Ostrov lebek
Kong: Skull Island
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 118 minut
Režie: Jordan Vogt-Roberts
Scénář: Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy
Hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins, Samuel 
L. Jackson, John C. Reilly, Jason Mitchell, Toby Kebbell, John 
Goodman, Thomas Mann, John Ortiz, Shea Whigham

Kong: Ostrov lebek
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=qs8pDCyHKe8
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The Rolling Stones Olé Olé Olé!
Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America
The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America
Dokumentární
Velká Británie, 2016, 105 minut
Režie: Paul Dugdale
Scénář: Paul Dugdale

The Rolling Stones Olé Olé Olé!
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=V539BKUUR7k



Filmový dokument ROCCO sleduje životní příběh stejnoj-
menného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho. 
Odhaluje mnohé z jeho bohaté kariéry stejně jako rozebírá 
hercovo nedávné rozhodnutí opustit porno byznys nadobro. 
Rocco Siffredi znamená pro pornografii to, co Mike Tyson 
pro box nebo Mick Jagger pro rock´n´roll: je žijící legendou. 
Siffrediho přezdívka „italský hřebec” jej dokonale vystihuje 
– ve své přes 30 let dlouhé kariéře natočil přes 1 500 filmů. 
Jeho matka chtěla, aby se stal knězem, on však svůj život 
zasvětil jinému bohu: chtíči. Siffredi se ve velmi otevřeném 
dokumentu doslova obnažuje a mluví o všem, i když to 
někdy znamená zboření vlastního mýtu. Ve snímku odkrývá 
svůj příběh, začátky, kariéru, manželku, děti... a konečně 
i něco, co navždy změní divákům pohled na jednoho z 
nejslavnějších porno herců všech dob...(Bohemia MP)

Rocco
Dokumentární
Francie, 2016, 105 minut
Režie: Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Hrají: Rocco Siffredi, James Deen, Abella Danger, John Sta-
gliano, Rozsa Tano, Gabriele Galetta
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=sMG80ZMelJs
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Nejšťastnější den 
v životě Olliho Mäkiho

Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí finského boxu a právě se 
chystá na životní zápas o titul mistra světa. Z poklidného ven-
kova se dostává do víru velkoměsta, kde je vystaven tlaku médií, 
trenérů a sponzorů. Skromný Olli má na dosah všechnu slávu a 
bohatství a snaží se dělat to, co se od něj očekává. Je v tom ale 
jeden háček – Olli se totiž zamiloval do Raiji, dívky ze své rodné 
vesnice.(Aerofilms)

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
Hymyilevä mies
Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv
Drama
Finsko / Švédsko / Německo, 2016, 92 minut
Režie: Juho Kuosmanen
Scénář: Mikko Myllylahti, Juho Kuosmanen
Hrají: Eero Milonoff, Oona Airola, Deogracias Masomi, Jarkko La-
hti, Joonas Saartamo, Joanna Haartti, Mika Melender, John Bosco 
Jr., Olli Rahkonen, Marko Wilskman, Ilkka Pekkarinen, Jarmo 
Kiuru, Iiris Anttila, Pia Andersson, Juha Mäkinen, Petri Hytönen, 
Sam-Peter Hirvikangas, Nelly Nilsson, Niklas Hyvärinen, Antti 
Naakka a další
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Ifqp45RylyE
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V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře 
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou 
jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým 
způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a 
zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh 
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou 
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, 
že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.(Falcon)

Kráska a zvíře
Beauty and the Beast
Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, 130 minut
Režie: Bill Condon
Scénář: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos, Linda Wool-
verton (původní scénář)
Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, 
Emma Thompson, Ewan McGregor, Kevin Kline, Gugu 
Mbatha-Raw, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald, 
Hattie Morahan, Sonoja Mizuno, Adrian Schiller, Dale Bran-
ston, Sophia Brown, Rudi Goodman, Rossana Silva, Lynne 
Wilmot, Michael Jibson, Harriet Jones, Henry Garrett, Nicole 
O’Neill, Zoe Rainey, Sophie Reid, Clem So, Richard Banks

Kráska a zvíře 
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=IXNbL7wQMCM
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GLORY
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na kolejích 
obrovské množství peněz, rozhodne se celý obnos vrátit 
na policii. Netuší však, jak fatální soukolí událostí tímto 
bohulibým činem dává do pohybu. Vděčný stát jej odmění 
novými náramkovými hodinkami. Pragmatická kariéristka 
Julia v čele PR oddělení Ministerstva dopravy mu však mez-
itím omylem ztratí jeho vlastní hodinky, které pro něj mají 
značnou emocionální hodnotu. A právě zde začíná zoufalá 
Cankova snaha získat zpět nejen své staré „Slavy”, ale i svou 
důstojnost.(Film Europe)

Glory
Drama
Bulharsko / Řecko, 2016, 101 minut
Režie: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Scénář: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Hrají: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=QZCNFoY5Cew



 39

215x290_PC_1.indd   1 2/1/17   11:45:57 AM



16.03

KINO

Díra v hlavě
O romském holokaustu se ještě ví, ale už moc nemluví. Pro-
ces vymazávání paměti započal v podstatě s koncem druhé 
světové války, kdy mnoho hromadných hrobů v místech 
pracovních a internačních táborů zůstalo netknuto. I pro 
vítěze byli Romové obětmi „druhé kategorie”. V několika ev-
ropských zemích (Francie, ČR, Slovensko, Polsko, Německo, 
Chorvatsko, Srbsko) konfrontuje režisér zapomína-
jící současnost se vzpomínkami posledních přeživších 
pamětníků těchto hrozivých událostí. Výsledkem je částečně 
inscenovaný a stylizovaný dokument – elegie za oběti mon-
strózního režimu a lidské netečnosti.(MFDF Ji.hlava)

Díra v hlavě
A Hole in the Head (festivalový název)
Dokumentární
Slovensko / Česko, 2016, 90 minut
Režie: Robert Kirchhoff
Scénář: Robert Kirchhoff
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=H-mT8dg4a4Q
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Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mez-
inárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném 
pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: 
prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. 
Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi 
uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, 
kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než 
kdokoliv očekával.(Falcon)

Život
Life
Sci-Fi / Thriller
USA, 2017
Režie: Daniel Espinosa
Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick
Hrají: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, 
Hirojuki Sanada, Ariyon Bakare, Alexandre Nguyen

ŽIVOT
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9MKoa0cH05w
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Špalíček
První celovečerní loutkový film režiséra a animátora Jiřího 
Trnky, který se prosadil i jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař 
a spisovatel. Snímek vytvořený pracnou ruční animací 
„okénko po okénku” vychází z knihy Mikoláše Alše „Špalíček 
národních písní a říkadel”.(NFA)

Špalíček
The Czech Year
Animovaný / Loutkový / Hudební / Poetický
Československo, 1947, 78 minut
Režie: Jiří Trnka
Scénář: Jiří Trnka

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=WieHF0r-q1k
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Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ 
skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout 
této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile 
skryté zlo pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno 
řídí. Existuje způsob, jak se vymanit z této posedlosti a 
přežít?(Freeman Ent.)

Skryté zlo
The Bye Bye Man
Velká Británie The Bye Bye Man
Horor / Thriller
USA, 2017, 96 minut
Režie: Stacy Title
Scénář: Jonathan Penner
Hrají: Carrie-Anne Moss, Michael Trucco, Faye Dunaway, 
Doug Jones, Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cleo King, 
Erica Tremblay, Jenna Kanell
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Skryté zlo
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=GCI7kSF38JU
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Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budouc-
nost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. 
Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí 
jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí jako by na něj 
koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní 
sen je v naprostých troskách. Saliya i přes svůj handicap 
postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální 
školy a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž 
do pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě, 
pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou velkého blafování 
uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak 
trochu skoro vůbec nevidí.

Odhalí jej až jeho nový přítel a kolega Max (Jacob 
Matschenz), který mu pak pomáhá, aby se vypořádal i s těmi 
nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které provoz velkého a 
špičkového hotelu přináší. Saliya se po nocích učí nazpaměť 
všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká si do 
hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích 
pro hosty... V jeho případě opravdu platí, že je nakonec scho-
pen dělat svou práci poslepu. Během své praxe v hotelu si i 
přes svou zrakovou vadu všimne Laury (Anna Maria Mühe), 
bláznivě se do ní zamiluje a vypadá to, že kromě zraku navíc 
ztratí i srdce a bohužel i rozum. Jeho blamáž začne dostá-
vat praskliny a hrozí, že nakonec neuspěje ani v lásce a ani 
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Rande naslepo
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Zvn5MiIueH0
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23.03

v hotelu... Naštěstí nejen film, ale i skutečný život mívá rád 
šťastné konce.(CinemArt CZ)

Rande naslepo
Mein Blind Date mit dem Leben
Komedie
Německo, 2017, 111 minut
Režie: Marc Rothemund
Scénář: Ruth Toma, Oliver Ziegenbalg
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, 
Johann von Bülow, Alexander Held, Nilamq Farooq, Uwe Pre-
uss, Rainer Reiners, Rouven Blessing, Leonard Hohm, Kida 
Khodr Ramadan, Sylvana Krappatsch, Michael A. Grimm, 
Johanna Bittenbinder, Ludger Pistor, Nina Petri



23.03
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Zachytit ve filmu koncertní show kapely Rammstein je téměř 
nemožné. Slavní metalisti z Německa posouvají vizuální 
laťku s každým dalším unikátním vystoupením výš a výš. 
Renomovaný švédský režisér Jonas Åkerlund se o to pokusil 
a na kameru zachytil pařížský koncert z března roku 2012. 
Halu Bercy tehdy zaplnily tisíce fanoušků, jež se staly svědky 
neopakovatelné podívané. Koncertní film Rammstein: Paris 
je hostinou pro smysly, je to temná kontroverzní pohádka 
a benzínem načichlá show, jejímž podtitulem by mohlo být 
‚nezkoušejte to doma’.(Aerofilms)

Rammstein: Paris
Dokumentární / Hudební
Německo, 2016, 98 minut
Režie: Jonas Åkerlund
Hrají: Richard Kruspe, Paul Landers, Till Lindemann, Flake 
Lorenz, Oliver Riedel, Christoph Schneider

Rammstein: Paris
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=J7HWau3ouPg



Lví žena
Løvekvinnen
The Lion Woman
Drama
Norsko, 2016, 126 minut
Režie: Vibeke Idsøe
Předloha: Erik Fosnes Hansen (kniha)
Scénář: Vibeke Idsøe
Hrají: Eveline Bär, Kåre Conradi, Ken Duken, Nils Jørgen 
Kaalstad, Burghart Klaußner, Lisa Loven Kongsli, John Sigurd 
Kristensen, Rolf Kristian Larsen, Rolf Lassgård, John Lebar, 
Henrik Mestad, Connie Nielsen, Kati Rausch, Jan Gunnar 
Røise, Frédéric Vonhof, Lars Knutzon

Lví 
žena 

KINO
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23.03
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=K_qCZugjKEU
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Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na souvis-
lost mezi nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku 
Mediator, který je na trhu již 30 let. Má-li zvítězit pravda, 
musí Irène Frachon, jejímž skutečným příběhem se film 
inspiroval, svést boj Davida s Goliášem. Film ji sleduje od 
počátku, kdy je se svým tvrzením sama proti všem, až po vy-
puknutí mediální bouře, kterou její zjištění způsobí.(Festival 
francouzského filmu)

150 miligramů
La fille de Brest
150 Milligrams (festivalový název)
Drama
Francie, 2016, 128 minut
Režie: Emmanuelle Bercot
Předloha: Irène Frachon (kniha)
Scénář: Emmanuelle Bercot, Séverine Bosschem
Hrají: Benoît Magimel, Sidse Babett Knudsen, Isabelle de 
Hertogh, Patrick Ligardes, Philippe Uchan, Gustave Kervern, 
Pablo Pauly, Eddie Chignara, Raphaël Ferret, Gilles Treton, 
Garance Mazureck, Arnaud Duléry, Alain Cauchi, Nicolas 
Buchoux, Eric Toledano

150 miligramů
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=0g9a3bsb_3E
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Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A 
jakpak by taky ne – jeho maminka je vážně nemocná, táta 
žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje 
a spolužáci jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou 
nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy, skoro 
sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje 
netvor – obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který 
roste na kopci za domem. Postupně Conorovi vypráví tři 
starobylé příběhy a učí jej, že věci často nejsou takové, 
jakými se zdají být.(Freeman Ent.)

Volání netvora: Příběh života
A Monster Calls
Un monstruo viene a verme
Drama / Fantasy
USA / Španělsko, 2016, 108 minut
Režie: Juan Antonio Bayona
Scénář: Patrick Ness
Hrají: Lewis MacDougall, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigour-
ney Weaver, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, Lily-Rose 
Aslandogdu

Volání netvora: Příběh života

KINO
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=r9WJGUDcnPk
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Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem 
řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Se 
zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, nebojí se vlézt 
mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně ona, kdo svou 
energií a rozhodností celou zahradu vede. Ani ona však 
není schopná čelit valícím se dějinám. Když 1. září 1939 
napadne Německo Polsko, pocítí to zahrada prakticky 
okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině zničí 
všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez 
zvířat se stane skladiště německých zbraní a své odborné 
znalosti můžou Antonina a její muž Jan (Johan Heldenbergh) 
využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty 
k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky, které 
vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro ně jezdí 
Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jenom ty 
zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve sklepních pros-
torách pod zahradou. Riskantní operace je o to složitější, že 

kolem zahrady neustále krouží nacistický pohlavár Lutz Heck 
(Daniel Brühl), prominentní zoolog, který má pro Antoninu 
nejen profesionální slabost.(CinemArt CZ)

Úkryt v zoo
The Zookeeper’s Wife
Životopisný / Drama / Historický / Válečný
USA, 2017, 127 minut
Režie: Niki Caro
Kamera: Andrij Parekh
Hudba: Harry Gregson-Williams
Hrají: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Iddo Goldberg, Michael 
McElhatton, Johan Heldenbergh, Shira Haas, Goran Kostic, 
Brian Caspe, Magdalena Lamparska, Slavko Sobin, Petra 
Bučková, Val Maloku, Daniel Ratimorský, Daniel Sidon

Úkryt v zoo
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Ne7_3QRvadI
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V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se 
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svý-
mi nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na 
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzel-
ných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici 
dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na 
své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové 
na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!(Falcon)

Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Smurfs: The Lost Village
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2017, 88 minut
Režie: Kelly Asbury
Scénář: Karey Kirkpatrick, Chris Poche, Pamela Ribon
Hrají: Mandy Patinkin, Joe Manganiello, Jack McBrayer, 
Keegan-Michael Key, Bill Hader, Demi Lovato, Rainn Wilson, 
Danny Pudi

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

KINO

51

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=V7Mg4An2AL8
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Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deb-
orah E. Lipstadtové (Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi 
(Timothy Spall), který ji obvinil z urážky na cti. Lipstadtová 
totiž veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího holo-
caust. V anglickém právním systému padá v případě urážky 
na cti důkazní břemeno na žalovaného, proto musí Lipstad-
tová a její právní tým, vedený Richardem Ramtonem (Tom 
Wilkinson), dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.(Falcon)

Popírání holocaustu
Denial
Životopisný / Drama / Historický
USA / Velká Británie, 2016, 110 minut
Režie: Mick Jackson
Předloha: Deborah Lipstadt (kniha)
Scénář: David Hare
Hrají: Rachel Weisz, Andrew Scott, Tom Wilkinson, Timothy 
Spall, Caren Pistorius, Alex Jennings, Jack Lowden, Michael 
Epp, Ellie Fox, Abigail Cruttenden

Popírání holocaustu
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=yH7ktvUWaYo
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Mžitky
Powidoki
Afterimage (festivalový název)
Životopisný
Polsko, 2016, 98 minut
Režie: Andrzej Wajda
Scénář: Andrzej Mularczyk
Hrají: Bogusław Linda, Aleksandra Justa, Zofia Wichłacz, 
Krzysztof Pieczyński, Szymon Bobrowski, Mariusz Bonasze-
wski, Maria Semotiuk

MŽITKY

KINO
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=AielZKxSuB8
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Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální 
policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším 
kyberzločinům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, 
kdy je svět závislý na moderních technologiích ještě víc 
než dnes a každé narušení technologického řádu může 
mít nedozírné následky. Koneckonců i hrdinka filmu je 
hi-tech produktem, dokonale vyváženou kombinací ro-
bota a člověka. S lidským mozkem a vyspělou robotickou 
schránkou se Major snaží dopadnout zločince, jehož cílem 
je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra ve vývoji umělé 
inteligence. Major se však nepotýká pouze se zlem, ale také 
s vlastními pochybnostmi, když ji začíná zrazovat jediná 
nedokonalá část jejího jinak dokonalého těla – mozek. Čím 
dál častěji se jí v hlavě vynořují nesrozumitelné vjemy, které 
se zpočátku snaží potlačovat, ale posléze podněcují její 
zvědavost a přirozenou touhu přicházet záhadám na kloub. 
Tyto vjemy by mohly být otisky její předchozí existence, 

mohly by být klíčem ke vzpomínkám na její lidské Já, mohly 
by být klíčem k otevření její osobní Pandořiny skříňky, po 
němž se už na svět nebude dívat stejnýma očima. Protože 
všechno je jinak...(CinemArt CZ)

Ghost in the Shell
Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller
USA, 2017
Režie: Rupert Sanders
Scénář: Jonathan Herman, Jamie Moss
Hrají: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Chin 
Han, Juliette Binoche, Takeši Kitano, Rila Fukušima, Kaori 
Momoi, Chris Obi, Joseph Naufahu, Michael Wincott, Peter 
Ferdinando, Jutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Julian 
Gaertner, Pete Teo, Andrew Ng

Ghost in the Shell
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=iR1Sv3WOFz0
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O filmu
Hledání faktů o životě strojvedoucích, jsme začali tam, kde 
to bylo nejlogičtější, na dráze. Vyšli jsme ven na koleje, 
kde se bude náš film odehrávat. Dali jsme se dohromady 
se strojvůdci a následující dny se nesli v tomto duchu. V 
dopoledních hodinách jsme nastoupili do lokomotivy v 
Bělehradě, a jeli do Valjeva, Úžice, Niš a večer se pak vrátili. 
Najezdili jsme tak přes tisíc kilometrů. Během těchto jízd 
nedošlo k žádnému závažnému incidentu.
Pro běžného člověka je opravdu nepředstavitelné, že se vlak 
nedá rychle zastavit

Strojvedoucí mají podivné přezdívky - Salama, Romeo, lesk, 
potkan. A každá z těchto přezdívek má velmi přesný výz-
nam. Můj přítel Romeo, strojvedoucí z Niše, nese takovou 
přezdívku, protože je krásný, mladý a svobodný. Skutečnost, 
je klíčem k této přezdívce - je z snem každé neprovdané 
dívky v Niši, dobře to ví a může si vybírat! Za každým je tak 
opravdoví příběh.
Strojvůdce Lustr: “včera jsem jel a muž na kolejích. Vlevo to 
nejde, vprávo taky ne, no tak jsem ho přejel“,
Strojvůdce Salám:  “Když jsem přijel do depa, šéf se mě 
ptá koho si srazil? Nikoho jsem nepřejel ani mouše jsem 

Deník strojvůdce

KINO
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Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=K9EXSFpopKQ
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neublížil. No, že nějaký zemědělec, u Valjeva. Říkám, že 
nikoho to byla kráva. Šéf nevěří tomu, co říkám. Kráva, jaká 
kráva? A já mu říkám, jedu 40 mph, když tam kráva a další 
se pasou mezi kolejnicemi. Já troubím, ale to je k ničemu, 
krávy  se nehnou. A vidím, že to neubrzdím. Pravidla říkají, 
že pokud zvíře stojí na železniční trati a uvidíte, že nebude 
možné zastavit, pak budete muset přidat plyn, zvíře tak 
nebude trpět. Jenže když bych přidal, srazím krávu a ona 
odletí rovnou na toho zemědělce, který stál vedle kolejí. A 
mohla by ho zabít. Tak jsem použil rychlobrzdu a ona odešla”

Takových příběhů má každý strojvůdce mnoho a humor je 
cesta jak se snaží zmírnit  hrozné a dramatické věci , které 
zažili. Život na kolejích je osamělý, říkají strojvůdci těžký, ale 
krásný. Strojvůdce je  na kolejích v pasti osudu, který ho tam 
čeká. Strojvůdci jsou oběťmi svých obětí. 

To je důvod, proč jsme chtěli natočit film, který bude na 
straně železničářů, který bude vysvětlovat divákům jejich 
utrpení a vyvolá sympatie. A tak jsme začali. 

Film se natáčel 5 týdnů
Lazar Ristovski se naučil řídit lokomotivu.
Povídka z roku 2009 se stala základem scénáře.
Lazar Ristovski pochází , ze železničářské rodiny
Film se připravoval 3 roky
Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce a 
pomalu se chystá do důchodu. Kromě šedesátky má na kontě 
i neslavný rekord co se počtu zabitých lidí týče. Během své 
kariéry totiž na kolejích přejel 28 osob. Přesto žije sám jen se 
svým psíčkem poklidný život a své emoce nechává hluboko 
pod pokličkou. Vzrušení Ilijovi přivede do cesty samotný 
život v podobě desetiletého sirotka Sima, který se stane 
jeho adoptivním synem. Sima se po vzoru nevlastního otce 
a celé jeho mužské rodové linie chce stát samozřejmě také 
strojvůdcem.
Přes veškeré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu ke svému 
snu přece jen najde, ale nechce se smířit s realitou, že by 
byl vrahem. Kolegové z ranku mu říkají, že bez nehody 
nebude skutečným strojvedoucím a podle statistiky ji musí 
očekávat brzy, určitě již během prvního týdne. Sima ale jezdí 
již několik týdnů a zdá se, že nehody se mu vyhýbají. Tato 
skutečnost Simu neuvěřitelně deprimuje a psychicky mučí, 
tak musí vzít tuto bezvýchodnou situaci do rukou Ilija.
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Lazar Ristovski se narodil 26. října 1952 ve vesnici Ravno 
Selo v Srbsku v Jugoslávii. Vystudoval Fakultu dramatických 
umění Univerzity v Bělehradě, obor herectví a jako herec 
je velmi úspěšný. Ve své herecké filmografii má více než 60 
filmových rolí, z nichž mnoho bylo hlavních. Kromě toho je 
také úspěšným spisovatelem, producentem a režisérem.

V roce 1999 režíroval svůj filmový debut – komediální 
roadmovie BÍLÝ OBLEK, který je jeho autorským filmem - je 
také autorem scénáře, producentem a představitelem hlavní 
role (resp. dvojrole). Film byl uveden na filmovém festivale 
v Cannes v rámci programu „Týdne kritiků. V roce 1999 byl 
jugoslávským kandidátem na Oscara a byl nominován na 
hlavní cenu „Gold Hugo“ na filmovém festivalu v Chicagu. 
Jeho druhým režijním počinem je společenská satira BELI 
LAVOVI. I u tohoto filmu je autorem scénáře, představitelem 
hlavní role a koproducentem.

Lazar Ristovski se prosadil také jako producent. Jeho 
produkční společnost Zillion film má na svém kontě 10 filmů 
(jako hlavní producent, nebo koproducent), například Boo-
merang Dragana Marinkoviče, Zítra ráno Olega Novkoviče, 
Sen zimní noci a Optimisti Gorana Paskaljeviče, nebo 

mysteriozní thriller Krojačeva tajna Miloše Avramoviče. Ve 
většině těchto filmech ztvárnil Lazar Ristovski také hlavní 
roli.
Mezi jeho nejslavnější filmové role patří určitě „Crni“ v 
Kusturicově UNDERGROUNDU, role boxera v Paskaljevičově 
SUDU PRACHU nebo hlavní role v Dragojevičově historickém 
dramatu VETI GEORGIJE UBIVA AZDAHU. Mimo to si zahrál 
také v několika zahraničních snímcích, např. v roce 2006 v 
bondovce CASINO ROYAL, nebo o dva roky dříve ve Fílově 
KRÁLI ZLODĚJŮ.

Miloš Radović se narodil v roce 1955, Bělehradě (Jugoslávie). 
Je srbským scenáristou a režisérem. Ve světě filmu prora-
zil díky získání Ceny poroty na MFF v Cannes v roce 1987. 
Ocenění získal za krátkometrážní film Náhlá a předčasná 
smrt plukovníka K.K. (Iznenadna i prerana smrt pukovnika 
K.K.). I jeho další krátkometrážní filmy získali mnoho 
ocenění, dosud více jak šedesát mezinárodních cena. 
Radović napsal scénář a následně zrežíroval i tři celovečerní 
filmy, Malý svět (Mali Svet), Pád do ráje (Pad u raj) a Deník 
strojvůdce (Dnevnik mašinovodje), čtyři televizní seriály a 
pět divadelních her (z kterých se jedna dostala na scénu off–
Broadway).
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Ukázka scénáře:

Ilija
Dobrý den.

Sebevrah
-Běžte ode mě pryč!
Co jste zač? Policajt?

Ilija
Ne, já jsem jen nešťastný otec.

Sebevrah
Najděte si ke skoku jiné místo.
Tohle je moje. Padejte.

Ilija
Jen jsem si chtěl s vámi promluvit.

Sebevrah 
-Jděte ode mě pryč.
Nesnažte se mi nic rozmlouvat!

Ilija
-Ne, nerozumíte mi.
Nejsem policajt, ani psycholog.
A nechci vám nic rozmlouvat.

Sebevrah
Co tedy chcete?

Ilija
-Jenom laskavost.
Mohl byste si zítra přesně ve 14:32
lehnout tady na ty koleje?

Sebevrah
A nechat se přejet? -Proč?

Ilija
Dám vám za to 100 Euro.

Sebevrah
Nechci 100 Euro, chci zemřít.

Ilija
Udělejte to pro mě. Kvůli mému 
synovi. Je to mladý strojvůdce.
Potřebuje zasvětit „koleje.“
Je to „panic.“
Jezdí už půl roku a ještě nikoho 
nepřejel.
Začíná panikařit.
Nejí, nespí, hubne.
Mám strach, že by si mohl ublížit.
Zítra ve 14:32 tudy pojede.
Vám to může být jedno, ale pro mě by 
to znamenalo opravdu hodně.

Sebevrah
Mám skočit pod vlak za 100 Euro?

Ilija
Víc nemám.

Sebevrah
Podle vás má můj život hodnotu

A jak to tak bývá i v tomto filmu 
je česká stopa.

Na fotce je důkaz. Celou vlakovou sopupravu tlačil 
český Lokotraktor ČKD 740 a to pro to, že to je diesel. 
Během natáčení byl nad celou tratí vypnut proud. Tak 

že ta eletrická lokomotiva (herečka) by se jinak ani 
nehla.
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100 Euro?

Ilija
Podle vás nestojí vůbec za nic.
Chcete se zabít zadarmo.

Sebevrah
Jakou má můj vlastní život
pro mě cenu je jen a jen moje věc.
Ale nenechám se ponižovat!

Ilija
-Nechtěl jsem se vás dotknout.
Jen jsem chtěl pomoci jednomu
mladému muži.

Sebevrah
Proč tedy pod ten vlak neskočíte vy 
sám? 
Jste starý a jste jeho otec.
Mě nelitujete, ale sám sebe ano.
Ani vás neznám…
Sotva jsme se poznali.

Rozhodl jsem se zabít právě kvůli
takovým lidem, jako jste vy.
Kvůli necitlivým, studeným, 
vypočítavým lidem.

Ilija´
Já ale takový nejsem.
Copak nevidíte, že chci pomoci
synovi, kterého tolik miluju?

Sebevrah
Polibte mě!

Ilija
Cože?

Sebevrah
Polibte mě a já pod ten jeho vlak 
skočím.
A nechte si těch 100 Euro.

Ilija
Já jsem muže nikdy nepolíbil.

Máme to v rodině. Byl jsem tak vycho-
ván.

Sebevrah
Myslete na svého syna.

Ilija
Nechtěl byste radši něco jiného?

Sebevrah
-Ne!

Deník strojvůdce
Dnevnik masinovodje
Komedie
Srbsko / Chorvatsko, 2016, 85 minut
Režie: Milos Radovic
Scénář: Milos Radovic
Hrají: Lazar Ristovski, Mirjana 
Karanović, Mladen Nelevic, Nina 
Jankovic, Danica Ristovski, Tihomir 
Stanič, Bojan Zirovic, Bojan Dimitri-
jevic, Aleksandar Gligorić



Je tolik možností - jak na sebe 
a na své výrobky či služby upozorňit...
Například v našem magazínu FilmWeekly

VLASOVÁ KOSMETIKA

SVETR

BRÝLE
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BOTY

ŠATY
Objednejte si u nás inzerci:

Verze A:
-1 x dvojstrana v magazínu FilmWeekly
 420 x 297 mm čistý rozměr
 426 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 970 x 90px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 2 000 Kč

Verze B:
-1 x strana v magazínu FilmWeekly
 210 x 297 mm čistý rozměr
 216 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 970 x 90px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 1 500 Kč

Verze C:
-1 x strana v magazínu FilmWeekly
 210 x 297 mm čistý rozměr
 216 x 303 mm rozměr se spadávkou
- Banner velký 745 x  70px
  rubriky: Premiéry v kinech
               Novinky na DVD a BD
  doba umístění: 1 měsíc

Cena: 1 000 Kč

Objednávky přijímáme na:
+420608983318

UZÁVĚRKA 28.3.2017
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Bláznivá noc
(Amateur Night)
2016 / Komedie / 89 minut / USA 
V prodeji od: 1. 3. 2017
Není práce jako práce

Guy Carter (Jason Biggs) je absolvent 
architektury, má krásnou ženu a dítě 
na cestě. Kde je problém? Už rok se mu 
nedaří najít si práci v oboru. Nutně ale 
potřebuje peníze, takže vezme brigádu 
jako “rozvoz”. Záhy se však ukáže, že 
bude místo pizzy rozvážet prostitutky. 
Čeká ho jedna dlouhá a bláznivá noc, 
při níž odhodí pár zábran a možná 
nalezne ztracenou hrdost!

Hrají: Jason Biggs, Janet Montgomery, 
Ashley Tisdale, Jenny Mollen, Adrian 
Voo, Steven Weber, Robert Hoffman, 
Cedric Yarbrough, David J. Phillips, Ian 
McLaren, Avi Nash, Rigo Obezo
Režie: Lisa Addario, Joe Syracuse
Kamera: Nicole Hirsch Whitaker
Hudba: The Newton Brothers
Scénář: Lisa Addario, Joe Syracuse

Brána válečníků
(Warrior’s Gate)
2016 / Akční / 102 minut / Francie, Čína 
V prodeji od: 29. 3. 2017
• Dobrodružná cesta do starověké Číny
• Magickou bránou na cestu za 
dobrodružstvím!

Jack Bronson je nesmělý teenager a 
nadšený hráč počítačových her, v nichž 
je znám jako mistr kung-fu Černý rytíř. 
Jednoho dne se v jeho pokoji zjeví 
čínský bojovník Zhao s princeznou 
Sulin a pomocí kouzla Jacka zavedou 
do staré Číny, kde jim má pomoci pora-
zit zloducha Aruna. Jack v sobě musí 
objevit odvahu a nečekaný talent v této 
bláznivé výpravě do jiného světa.

Hrají: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, 
Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis 
Chun-Yu Ng, Ming Xi, Kara Hui, Zha Ka, 
Ron Smoorenburg
Režie: Matthias Hoene
Kamera: Maxime Alexandre
Hudba: Klaus Badelt
Scénář: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Doctor Strange
(Doctor Strange)
2016 / Akční, Fantasy, Dobrodružný / 
110 minut / USA 
V prodeji od: 15. 3. 2017

Studio Marvel uvádí film Doctor 
Strange o světoznámém neurochirur-
govi Dr. Stephenu Strangeovi, který se v 
naději na uzdravení vydává na mystické 
místo Kamar-Taj, kde nabude mocné 
magické schopnosti, jež mu pomohou 
bojovat s temnými silami, které chtějí 
zničit naši realitu. 

Hrají: Rachel Adams, Benedict Cumber-
batch, Amy Landecker, Mads Mikkelsen, 
Tilda Swinton, Michael Stuhlbarg, 
Benedict Wong, Scott Adkins, Chiwetel 
Ejiofor, Benjamin Bratt, Juani Feliz, Zara 
Phythian, Shina Shihoko Nagai, Ruolan 
Zhang, Katrina Durden Tamika
V českém znění: Josef Pejchal, Simona 
Postlerová, Vilém Udatný, Anna Brous-
ková , Daniel Rous , Igor Bareš , Luděk 
Čtvrtlík , Jakub Saic , Petr Gelnar , Jan 
Vondráček , Dalimil Klapka , Jan Max-
ián , Helena Dytrtová, Martina Šťastná, 
Martin Janouš, Jiří Krejčí, Petr Meissel, 
Václav Rašilov
Režie: Scott Derrickson
Kamera: Ben Davis
Hudba: Michael Giacchino
Scénář: Scott Derrickson, C.Robert 
Cargill
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Neobyčejný příběh Desmonda Dosse 
(Andrew Garlfield), který během krvavé 
bitvy o Okinawu zachránil 75 mužů, 
aniž by jedinkrát vystřelil. Byl jediným 
americkým vojákem bojujícím ve 
druhé světové válce zcela beze zbraně, 
protože jakkoli věřil, že musí narukovat, 
samotný akt zabíjení nemohl přijmout. 
Během neúspěšného dobývání 120 
metrů vysokého útesu Hacksaw Ridge, 
se odmítl skrýt a jako zdravotník 
vlastnonučně evakuoval zraněné vo-
jáky, zatímco čelil palbě a byl zraněn 
granátem. Za své zásluhy získal Medaili 
cti. 

Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, 
Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa 
Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, 
Milo Gibson, Richard Roxburgh, Nathan-
iel Buzolic, Ryan Corr, Matt Nable, Goran 
D. Kleut, Firass Dirani, James Mackay, Ori 
Pfeffer, Nico Cortez, Damien Thomlinson, 
Bill Young
Režie: Mel Gibson
Kamera: Simon Duggan
Hudba: Rupert Gregson-Williams
Scénář: Robert Schenkkan, Andrew 
Knight

Bonusy: 
• Duše války: film o filmu
• Nepoužité scény
• Pocta Mela Gibsona válečným 
veteránům

SOU
TĚŽ
Hrajte s námi o novinky na DVD!   
Soutěžní otázka: 
Kolik hodin celkem budete muset věnovat 
sledování všech uvedených novinek? 
Chybějící informace o sto-
páži filmů naleznete na 
www.magicbox.cz.  Na šest  
z vás, kteří budou vylosováni, čeká po 
jednom DVD či BD 
z distribuce MAGIC BOX. Pokud nevyh-
rajete, nic se neděje, film si můžete 
objednat na 

www.magicbox.cz 

Po premiéře 
v kině 

Teď na DVD+BD
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Fantastická zvířata a 
kde je najít (Blu-ray)
(Fantastic Beasts and where to find 
them)
2017 / Fantasy, Dobrodružný, Rodinný / 
133 minut / Velká Británie 
V prodeji od: 29. 3. 2017
Z kouzelnického světa J.K. Rowlingové
Objevte novou éru kouzelnického světa 
před Harrym Potterem™ 

Tajemné síly ohrožují ulice New 
Yorku roku 1926, a hrozí tak odhalení 
čarodějnické komunity. Mlok Scaman-
der právě přijíždí do města na závěr 
své celosvětové pouti za výzkumem a 
záchranou magických tvorů. Když nic 
netušící nečar Jacob Kowalski omy-
lem nechá několik Mlokových zvířat 
uniknout, musí parta neočekávaných 
hrdinů pochytat rozprchlé tvory ještě 
předtím, než někoho zraní. Srážka s Tem-
nými silami je však zřejmě nevyhnutelná.

Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin 
Farrell, Ron Perlman, Katherine Water-
ston, Alison Sudol, Ezra Miller, Saman-
tha Morton, Jenn Murray, Jon Voight, 
Gemma Chan, Carmen Ejogo, Christine 
Marzano, Faith Wood-Blagrove, Lasco 
Atkins, Paul Bergquist, Jason Redshaw, 
Mitchell Thornton, Peter Breitmayer, 
Miroslav Zaruba, Akin Gazi, Attila G. 
Kerekes, Kornelia Horvath, Lobna Futers, 
Johnny Depp, Miquel Brown

Režie: David Yates
Kamera: Philippe Rousselot
Hudba: James Newton Howard
Scénář: J. K. Rowling

Bonusy: 
Fantastické bonusové materiály:
• Více než hodina medailónků – Pozne-
jte fantastické postavy a zvířata, jejich 
příběhy a potom se ponořte do Kokusa, 
Mlokova kufříku a spousty filmových 
lokací.
• Před Harrym Potterem: Nová éra kou-
zel začíná! Vynechané scény

Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny
(Hacksaw Ridge)
2016 / Životopisný, Válečný, Drama / 
127 minut / Austrálie, USA 
V prodeji od: 29. 3. 2017
Od oscarového režiséra filmů STATEČNÉ 
SRDCE a UMUČENÍ KRISTA
Podle neuvěřitelného skutečného 
příběhu

www.magicbox.cz



Jack Reacher: Poslední 
výstřel
(Jack Reacher)
2012 / Akční, Kriminální, Thriller / 125 
minut / USA 
V prodeji od: 9. 5. 2013

V třaskavém thrilleru kritikou 
označovaném za „dokonalé krimi“* 
vstoupil na filmové plátno bývalý 
vojenský vyšetřovatel Jack Reacher 
(TOM CRUISE, MISSION: IMPOSSIBLE-
GHOST PROTOCOL) ze stránek bestsel-
leru Leeho Childa. Všechny důkazy o 
ohavném zločinu ukazují na jediného 
podezřelého, který už sedí ve vazbě. 
Ten však na svoji obranu pronese jen 
jedinou větu: „Sežeňte Jacka Reachera!“ 
Zákon má své hranice, Reacher ne, a tak 
se pouští do boje za pravdu. Do cesty se 
mu ovšem postaví nečekaný nepřítel, 
zkušený násilník, který skrývá jedno 
tajemství.

Hrají: Tom Cruise, Werner Herzog, 
Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard 
Jenkins, Jai Courtney, David Oyelowo, 
Alexia Fast, Joseph Sikora, Scott A. Mar-
tin, Joshua Elijah Reese, John W. Iwan-

onkiw, Nicole Forester, Lee Child
Režie: Christopher McQuarrie
Kamera: Caleb Deschanel
Hudba: Joe Kraemer
Scénář: Christopher McQuarrie

Bonusy: 
• S Jackem si nezahrávejte: Bojové 
akce&Zbraně

Jack Reacher: Nevracej 
se
(Jack Reacher: Never Go Back)
2016 / Akční, Kriminální, Thriller / 113 
minut / USA 
V prodeji od: 1. 3. 2017

Jack Reacher (Tom Cruise) se vrací ob-
hájit pověst ochránce spravedlnosti v 
této „zábavné akční jízdě“* podle best-
selleru Lee Childa. Velitelka Susan Turn-
erová (Cobie Smulders) je obviněna 
ze zrady, ale Reacher zjistí, že se stala 
terčem obřího vládního spiknutí. S 
pomocí Turnerové a nového tajemného 
spojence dává Reacher v sázku vše, aby 
zastavil mocnou organizaci, která se 
nezastaví před ničím. 

Hrají: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis 
Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heus-
inger, Holt McCallany, Judd Lormand, 
Christopher Berry, Hunter Burke, Jason 
Douglas, Lizeth Hutchings, Marisela 
Zumbado, Alexandra Lucchesi, Madalyn 
Horcher, Robert Catrini
V českém znění: Pavel Vondra, Tereza 
Chudobová, Sabina Rojková, Libor 
Bouček, Petr Gelnar, Zdeněk Mahdal, 
Klára Jandová, Luděk Čtvrtlík, Marek 
Libert, Ladislav Županič, Kristýna 
Skružná, Kristýna Bábková , Adéla 
Nováková, Klára Nováková, Rudolf 
Kubík, Jakub Saic, Otto Rošetzký, 
Vojtěch Hájek, Dana Pešková, Zbyšek 
Horák
Režie: Edward Zwick
Kamera: Oliver Wood
Hudba: Henry Jackman
Scénář: Richard Wenk, Edward Zwick, 
Marshall Herskovitz

Bonusy: 
• Reacher se vrací
• Bez slitování: Rvačka na střeše

Lichožrouti
(Lichožrouti)
2016 / Dobrodružný, Rodinný, Ani-
movaný / 79 minut / Česká republika, 
Slovensko 
V prodeji od: 22. 3. 2017
DRŽTE SI PONOŽKY!

Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. 
Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Určitě se 
vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! 
A víte proč. Protože my Lichožrouti se 
vašima ponožkama živíme. Ale vždycky 
vám sníme jen jednu! Tu lichou. Nikdy 
nevezmeme celý pár. My se s vámi o 
vaše ponožky spravedlivě dělíme. Vy 
jednu, my jednu. To je fér, ne?
Uvidíte, že být Lichožrout je jedno 
velké dobrodružství. Najít svou rodinu, 
ochránit ji a naučit se žít s vámi lidmi, to 
chce odvahu. A tu my máme. Nejsme 
totiž žádní fuskáči. Jsme Lichožrouti!“
Rodinný animovaný dobrodružný film o 
radostech a strastech zlodějů ponožek 
- LICHOŽROUTŮ a jejich soužití s námi 
lidmi. Podle bestselleru spisovatele Pav-
la Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové. 

Hrají: Ondřej Trojan, Kryštof Hádek, 
Matěj Ruppert, Josef Somr, Jolka Krás-
ná, Marek Taclík, Tatiana Vilhelmová, 
David Novotný, Jan Maxián, Stanislav 
Zindulka, Aleš Najbrt, Václav Koubek, 
Jakub Žáček, Jiří Fero Burda
Režie: Galina Miklínová
Kamera: Tomáš Sysel
Hudba: Filip Míšek, Martin Tvrdý
Scénář: Galina Miklínová, Pavel Šrut
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Pohádky pro Emu
(Pohádky pro Emu)
2016 / Romantický / 108 minut / Česká 
republika 
V prodeji od: 8. 3. 2017

Petr Miller pracuje již řadu let pro 
imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný 
rytmus jeho života jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici 
leží po autonehodě svobodná matka, 
která ho v případě nouze uvedla jako 
opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž 
jeho dcera. Petr je naprosto šokován. 
Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani 
netouží je mít. Přesto nedokáže nad 
situací jen tak mávnout rukou. Co když 
je Ema opravdu jeho dcera a on je její 
jediná šance, jak se vyhnout dětskému 
domovu? Chlapovi, který byl do 
padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně 
si nechce komplikovat život emocemi, 
převrátí soužití s osmiletou holčičkou 
život doslova vzhůru nohama. A navíc 
je mu v patách nesmlouvavá sociální 
pracovnice, a tak Petr musí učinit 
zásadní rozhodnutí: Pokud se chce 
stát právoplatným rodičem, je nutné 
najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli se 
seznamuje s Marií, která podobně jako 
Petr žije pro svou práci a téměř ztratila 
naději na to, že ji potkají obyčejné ra-
dosti života. Marie se rozhodne oběma 
pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici 
předložit uvěřitelnou historku. Začíná 

hra na lásku... Ale jak skončí? 
I zázraky se občas dějí.

Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej 
Vetchý, Ema Švábenská, 
Vilma Cibulková, Anna 
Polívková, Jiří Dvořák, Marek 
Taclík, Oldřich Vlach, Jana 
Bernášková, Věra Křesadlová, 
Petr Čtvrtníček, Jakub Volák, 
Andrea Hoffmannová
Režie: Rudolf Havlík
Kamera: Václav Tlapák
Hudba: Ondřej Konvička
Scénář: Rudolf Havlík

Bonusy: 
• Trailer
• Teasery

Snowden
Životopisný / Thriller / Drama
USA / Německo / Francie, 
2016, 134 min
Režie: Oliver Stone

Předloha: Anatoly Kucherena (kniha), 
Luke Harding (kniha)
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, 
Tom Wilkinson, Logan Marshall-Green, 
Scott Eastwood, Nicolas Cage, Timothy 
Olyphant, Ben Schnetzer, Rhys Ifans, Jo-
ely Richardson, Jaymes Butler, Michael 
Benz, Demetri Goritsas, Keith Stanfield, 
Christian Contreras, Rouven Blessing, 
Aaron Palermo a další
Scénář: Oliver Stone, Kieran Fitzgerald

Jeho jméno zná každý. Edward 
Snowden za sebou nechal pokojný 
rodinný život a vzornou kariéru v 
tajných službách a stal se psancem na 
útěku. Je muž, který odhalil šokující 
praktiky amerických výzvědných 
služeb, hrdinný whistleblower, nebo 
zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? 
Klasik americké angažované kinemato-
grafie Oliver Stone zkoumá profesní i 
rodinné zázemí člověka, který ukázal 
světu, že jsme stále sledováni. A že 
válka proti teroru posloužila jako 
záminka k bezprecedentnímu vpádu 
moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o 
zachování demokracie? Snowdenova 
odpověď je mrazivě jasná.(Film Europe)

65
www.magicbox.cz

SOU
TĚŽ
Hrajte s námi o novinky na DVD!   
Soutěžní otázka: 
Kolik hodin celkem budete muset věnovat 
sledování všech uvedených novinek? 
Chybějící informace o sto-
páži filmů naleznete na 
www.magicbox.cz.  Na šest  
z vás, kteří budou vylosováni, čeká po 
jednom DVD či BD 
z distribuce MAGIC BOX. Pokud nevyh-
rajete, nic se neděje, film si můžete 
objednat na 

www.magicbox.cz 

Po premiéře 
v kině 

Teď na DVD+BD



66

Rambo: První krev
Rambo
Drama / Akční / Thriller / Dobrodružný
USA, 1982, 93 minut
Režie: Ted Kotcheff
Scénář: Sylvester 
Stallone
Hrají: Sylvester 
Stallone, Richard 
Crenna, Brian Den-
nehy, Bill McKinney, 
Jack Starrett, Michael 
Talbott, Chris Mulkey, 
John McLiam, Da-
vid Caruso, Bruce 
Greenwood, Gery 
Hetherington, Alf 
Humphreys, Stephen 
E. Miller, Suzee Pai, 
David L. Crowley, 
Don MacKay, Donald 
Adams

Voják americké 
armády John Rambo 
(Sylvester Stallone) 
se po letech vrací z 
pekla vietnamské 
války zpět do své 
vlasti. Ale politická 
situace se mezitím 
změnila, mladý 
muž se setkává jen 
s nepochopením 
a jednoho dne je 
šerifem malého pod-
horského městečka 
(Brian Dennehy) 
zatčen pro potulku 
a odveden na místní 
policejní stanici. 
Podaří se mu však utéct 
a v nedalekých horách svádí se svými 
pronásledovateli nelítostný boj o holý 
život.(oficiální text distributora)

Rambo II
Rambo: First Blood Part II
Akční / Dobrodružný / Thriller / Válečný

USA, 1985, 94 minut

Režie: George P. Cosmatos
Scénář: Sylvester Stallone, James Cam-
eron
Hrají: Sylvester Stallone, Richard Cren-
na, Charles Napier, Steven Berkoff, Julia 
Nickson, Martin Kove, George Cheung, 
Andy Wood, William Ghent, Dana Lee

Bývalý člen elitní jednotky Zelené 
Barety John Rambo si odpykává svůj 
trest ve federálním vězení. Když amer-
ická armáda zjistí, že vojáci ztracení při 
akci ve vietnamské džungli mohou být 

stále naživu, povolá Ramba, 
aby je zachránil. Za splnění 
nezvykle nebezpečné mise 
mu nabídne svobodu. V akci 
však Rambo zjišťuje, že ho 
vládní oficíři poslali na smrt...
(oficiální text distributora)

Rambo III
Ve třetím snímku ze série 
o vietnamském veteránovi 
Johnu Rambovi (Sylvester 
Stallone) se titulní hrdina 
vydává do okupovaného 
Afgánistánu. Ve válkou 
zdecimované zemi sovětští 
agresoři drží v zajetí Rambova 
bývalého velitele plukovníka 
Trautmana (Richard Crenna) 
velitele mise podporující 
mudžahedínské vzbouřence, 
několik dalších Američanů a 
také bezmocné domorodce. 
Poté, co se Rambo stane 
svědkem útoku helikoptér 
na bezbrannou vesnici, ro-
zhodne se zaútočit na přísně 
střeženou pevnost ovládanou 
sadistickým velitelem.(oficiál-
ní text distributora)

Akční / Dobrodružný / Thriller 
/ Válečný
USA, 1988, 101 minut

Režie: Peter MacDonald
Scénář: Sylvester Stallone, Sheldon 
Lettich
Hrají: Sylvester Stallone, Richard Cren-
na, Marc de Jonge, Kurtwood Smith, 
Spiros Focás, Sasson Gabai, Marcus Gil-
bert, Joseph Shiloach, Harold Diamond
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Instalatér z Tuchlovic
Komedie
Česko, 2016, 85 minut
Režie: Tomáš Vorel st.
Scénář: Tomáš Vorel st., Baru Vlčková
Kamera: Tomáš Vorel st.
Hudba: David Hlaváč, Barbora Po-
láková, Jan P. Muchow
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, 
Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař, 
Maruška Page, Petr Čtvrtníček, Tomáš 
Matonoha, Barbora Poláková, Lucie 
Polišenská, Petra Nesvačilová, Vendula 
Svobodová, Matýsek Březina, Gabriela 
Heclová, Lukáš Bílý, Blanka Rozkošná, 
Michal Koubek, Tomáš Koubek, Thu 
Trao Than, Ngoc Lam, Duy Nguyen, Jan 
Slovák, Jindřiška Malinová, Matěj Malát, 
Baru Vlčková, Petr Vopelka, Gábina 
Haunerová, Radomil Uhlíř, Tomáš Vorel 
st., Pavel Vácha, Petra Švecová
Producenti: Tomáš Vorel st.
Střih: Tomáš Vorel st., Tereza Žbánková, 
Jakub Jurásek, Jaroslav Sedláček, Alois 
Fišárek
Zvuk: Jakub Jurásek
Scénografie: Roman Chochola, Tomáš 
Vorel st.
Masky: Veronika Rhies
Kostýmy: Iva Rašková

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný 
instalatér z vesnice Tuchlovice 
u Prahy. Je zručný a poctivý, se 
vším si poradí, žádné práce se 
nikdy nezalekne. Nemá auto, za 
zákazníky jezdí na kole, nebo 
autobusem, nebo se nechá vozit. 
Mobil nepoužívá, telefonáty za 
něj vyřizuje jeho matka, která mu 
také vaří, nakupuje, pere, dělá 
účetnictví a řídí chod celé domác-
nosti. Luboš má vždy na všechno 
nečekanou a vtipnou odpověď, 
ale praktický a společenský život 
mu uniká mezi prsty. Za práci si 
nedokáže říct pořádné peníze, 
kamarádům opravuje zadarmo a 
to, co vydělá, hned utratí za jídlo 
pro toulavé kočky, nebo prosází. 
Luboš všechno nepříjemné odsou-
vá na „později”, nebo na „uvidíme”. 
Všechny jeho pokusy o kontakt 
se ženami končí fiaskem, mamka 
se marně snaží, aby syn konečně 

získal partnerku... Vesnická komedie 
Instalatér z Tuchlovic je o muži, který 
všem všechno opraví, ale vlastní život 
spravovat nedokáže.(Falcon)

Noční zvířata
Nocturnal Animals
Psychologický / Thriller / Drama
USA, 2016, 116 minut
Režie: Tom Ford
Předloha: Austin Wright (kniha)
Scénář: Tom Ford
Kamera: Seamus McGarvey
Hudba: Abel Korzeniowski
Hrají: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Mi-
chael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, 
Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, 
Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura 
Linney, Andrea Riseborough, Michael 
Sheen, India Menuez, Franco Vega, 
Zawe Ashton, Graham Beckel, Neil 
Jackson, Jena Malone, Kristin Bauer van 
Straten, Moose Ali Khan, Nick Houn-
slow, Chelsea Taylor, Jack Wallace, Maria 
Zyrianova
Producenti: Robert Salerno, Tom Ford
Střih: Joan Sobel
Scénografie: Shane Valentino
Kostýmy: Arianne Phillips

Susan Morrow (Amy Adams) má 
všechno, po čem vždy toužila, a přesto 
se ocitla v životní pasti. Kurátorka 
galerie moderního umění se snaží 
svou vnitřní prázdnotu zaplňovat 
vystavováním šokujících exponátů a 
po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v 
luxusním domě v L. A., ze kterého asi i 
před ní nápadně často utíká její partner. 



Nathaly Thibault, Pat Kiely, Julian Casey, 
Larry Day, Shawn Campbell, Abigail 
Pniowsky

Když po celém světě přistanou tajemné 
vesmírné lodě, dojde k sestavení 
elitního týmu – v čele s odbornicí na 
lingvistiku Louise Banksovou (Amy 
Adams) – s cílem zjistit, jaké mají 
mimozemšťané úmysly. Zatímco celé 
lidstvo balancuje na pokraji globální 
války, Banksová se společně se svým 
týmem pokouší ve velmi omezeném 
čase najít odpovědi – a aby je byla 
schopna najít, bude muset přistoupit 
k činům, které mohou ohrozit nejen 
její vlastní život, ale dost možná osud 
celého lidstva.(Falcon)

Tajný život mazlíčků
The Secret Life of Pets
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 minut
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Scénář: Ken Daurio, Cinco Paul, Brian 
Lynch
Hrají: Louis C.K., Eric Stonestreet, 
Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kem-
per, Bobby Moynihan, Lake Bell, Dana 
Carvey, Jenny Slate, Albert Brooks, 
Laraine Newman, Hannibal Buress, Ken 
Schretzmann

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když 
nejste doma? Odpověď na otázku, kter-
ou se trápí každý kočičkář a pejskař, na-
jdete v animované komediální lahůdce 
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Rukopis románu Noční zvířata, který 
napsal její bývalý manžel Edward (Jake 
Gyllenhaal) by mohl být dokonalým 
lékem na nespavost. Kdyby nebyl jeho 
příběh tak zneklidňující... Jeho hlavním 
hrdinou je Tony (také Jake Gyllenhaal). 
Spokojený chlap ve středním věku 
vezme ženu a dospívající dceru na 
rodinnou dovolenou do Nového Mexi-
ka, kterou však přetne náhodné noční 
setkání s trojicí násilníků na opuštěné 
texaské dálnici. Tony nemá proti přesile 
sebemenší šanci a nedokáže tak 
zabránit únosu svých blízkých. Další 
den se s pomocí cynického detektiva 
(Michael Shannon) vydává po stopách 
zločinců, ale šance na záchranu ženy 
a dcery je, zdá se, mizivá. Daleko od 
tohoto dramatu, ve spícím L. A., si čím 
dál vyděšenější Susan při jeho čtení 
uvědomuje, že krutý text je paralelou k 
jejímu vztahu s bývalým mužem. Že je 
neobvyklou pomstou za to, jak strašně 
mu kdysi ublížila.(CinemArt CZ)

Příchozí
Arrival
Story of Your Life (neoficiální název)
Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016, 117 minut
Režie: Denis Villeneuve
Předloha: Ted Chiang (povídka)
Scénář: Eric Heisserer
Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, For-
est Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, 
Mark O’Brien, Joe Cobden, Russell Yuen, 

Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou 
spřízněné duše, ti naprosto nejlepší 
kámoši na světě. Co na tom, že Max 
je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie 
každý den na dlouhé hodiny neztrácela 
a nenechávala Maxe samotného v jejich 
bytě, byl by nejspokojenější hafan pod 
sluncem. Takhle to aspoň platilo do 
chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku 
chlupaté psí monstrum jménem Baron 
a rozhodla se, že od té chvíle budou 
žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to 
byla nenávist na první pohled. Od první 
vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému 
ztrpčit život, což je přivádí do čím dál 
komplikovanějších situací. Ve finále 
skončí ztracení, opuštění a obklíčení 
skupinkou osiřelých zvířat, která pod 
vedením šíleného králíka vládnou 
městskému podzemí. Naštěstí má 
Max doma pořádnou smečku přátel, 
kteří se rozhodnou, že ho nenechají 
na holičkách a vydají se ze svých 
pelíšků na mimořádně dobrodružnou 
výpravu, jejímž cílem je nalezení a 
záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout 
v šibeničním termínu, než se jejich 
páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec 
nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez 
nás dělají.(CinemArt CZ)

Trollové
Trolls
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / 
Fantasy / Muzikál
USA, 2016, 92 minut
Režie: Mike Mitchell
Scénář: Jonathan Aibel, Glenn Berger
Hrají: Anna Kendrick, Jason Schwartz-
man, Gwen Stefani, Justin Timberlake, 
Zooey Deschanel, Christine Baran-
ski, Christopher Mintz-Plasse, James 
Corden, Kunal Nayyar, Jeffrey Tambor, 
John Cleese, Quvenzhané Wallis, Rus-
sell Brand, Ron Funches, Caroline Hjelt, 
Aino Jawo

Trollové jsou vždy veselí a šťastní 
skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují 
hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější 
starost na světě jim dělají Bergeni. 
Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní 
jedině tehdy, pokud budou mít Trolla 
v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. 
Trollímu králi Peppymu se totiž podaří 
i se všemi jeho poddanými utéct a 
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založit vlastní veselé městečko Trollíkov, 
které se Bergenům, v čele s princem 
Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak 
je jejich království oproti šťastnému 
a barevnému Trollíkovu naplněné 
nabručeností, zlobou a vztekem.
Naděje na změnu Bergenům vysvitne 
v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý 
Trollíkov vyčmuchat a dokonce i 
unést téměř všechny jeho obyvatele. 
Z bergenských spárů se totiž podaří 
uniknout i dvěma Trollům, princezně 
Poppy a Větvíkovi. Těžko bychom 
hledali dva odlišnější Trolly, nekonečně 
optimistická Poppy všechny problémy 
řeší písní, tancem a objetím. Kdežto 
bručounský Větvík žije v neustálém 
strachu z Bergenů, netančí, nezpívá a 
především se s nikým nikdy neobjímá. 
A právě na těchto dvou hrdinech je, 
aby zachránili unesené Trolly z ber-
genských spárů. Což znamená vyrazit 
do jejich království, proniknout do 
vězeňských kobek, vysvobodit je a 
uniknout. A především to znamená, že 
Poppy a Větvík budou muset spolupra-
covat. A tak se tato dvojka vydává na 
záchrannou misi, plnou nečekaných 
dobrodružství a nesnází. Naštěstí na to 
nakonec nebudou úplně sami, pot-
kají totiž další podivuhodnou osůbku, 
Bridget, která je nejen pomocnicí v 
kuchyni, ale i jedinou Bergenkou, která 
miluje zpěv, tanec a prince Chroupu.
(CinemArt CZ)

Zrození národa
The Birth of a Nation
Drama
USA, 2016, 110 minut
Režie: Nate Parker
Scénář: Nate Parker
Hrají: Nate Parker, Armie Hammer, Gabri-
elle Union, Colman Domingo, Jackie Earle 
Haley, Mark Boone Junior, Penelope Ann 
Miller, Aunjanue Ellis, Aja Naomi King, 
Jeryl Prescott, Roger Guenveur Smith, 
Katie Garfield, Steve Coulter, Cullen Moss, 
Dwight Henry, Tom Proctor, Dominic 
Bogart, William Mark McCullough, Jayson 
Warner Smith, Hank Stone, Bobby Batson, 
Brad Schmidt, Chiké Okonkwo, Esther 
Scott

Snímka, zasadená do prostredia americk-
ého juhu pred občianskou vojnou, mapuje životné osudy Nata Turnera, gramot-
ného otroka a kazateľa, ktorého finančne strádajúci majiteľ Samuel Turner prijme 
ponuku, aby Natove schopnosti za peniaze prepožičal cieľu upokojenia búriacich 
sa otrokov. Počas svojich ciest po krajine sa Nat stáva svedkom mnohých zver-
stiev páchaných na príslušníkoch jeho rasy. Ako sa postupne radikalizuje, jeho 
výrečnosť, charizma a znalosť Písma sa stávajú zbraňami, ktoré namieri proti 
svojim utláčateľom. Je iba otázkou času, kedy sa Nat postaví do čela povstania v 
nádeji, že svoj ľud dovedie k slobode. Názov snímky je ironizujúcou narážkou na 
výpravný veľkofilm Davida W. Griffitha z roku 1915 o americkej občianskej vo-
jne a tzv. Ére rekonštrukcie, ktorý je neslávne známy stereotypným zobrazením 
černochov a heroizovaním členov Ku Klux Klanu. Parkerove Zrodenie národa 
naopak patrí do narastajúceho radu filmov afroamerických režisérov, ktoré refle-
ktujú americkú históriu v kontexte neutíchajúcej diskusie o rasovom napätí a 
pretrvávajúcej nerovnosti.(IFF Bratislava)

Špioni od vedle
Keeping Up with the Joneses
Akční / Komedie
USA, 2016, 105 minut
Režie: Greg Mottola
Scénář: Michael LeSieur
Hrají: Gal Gadot, Isla Fisher, Jon Hamm, 
Maribeth Monroe, Zach Galifianakis, Amy 
Parrish, Matt Walsh, Patton Oswalt, Ming 
Zhao, Kevin Dunn, Darin Cooper, Cullen 
Moss

Jeff (Zach Galifianakis) a Karen (Isla 
Fisher) Gaffneyovi chtějí prožít klidné 
léto, jenže se seznámí se svými sousedy 
– Jonesovými (Jon Hamm a Gal Gadot). 
Zanedlouho si všimnou, že Jonesovi jsou 
až moc dokonalí, a na vlastní pěst se 
snaží zjistit o nich pravdu. To se ovšem 
vymstí a zapletou se tak do mezinárodní 
špionáže.
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