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Slavíme 22 let!

Adresa prodejny

více než 300 českých filmů
20 pohádek pro děti
300 dokumentů
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ÚVOD

Filmexport Home Video

Vážení milovníci archivních českých filmů a dobrých dokumentů,
letos společnost Filmexport Home Video oslaví své 22leté působení na
trhu. Naše společnost částečně navázala na práci předrevolučního Československého filmexportu, který má svou bohatou historii – dočíst se o ní
můžete i na našich stránkách www.filmexport.cz, kde je uveřejněna část
zajímavé diplomové práce na toto téma.
I když naším předchůdcem byl Československý filmexport, který vznikl
už v roce 1957, v porevoluční euforii byl bohužel po roce 1989 zlikvidován;
systém obchodování českých a slovenských filmů, na kterém se pracovalo přes 30 let, tak byl ztracen a do dnešního dne se nepodařilo tuto
společnost v tomto oboru nahradit. Naše firma navázala na státní podnik
jen v jedné části její činnosti, a to v dovozu zahraničních pořadů a jejich
vydávání na nosičích pro domácí užití; k tomu se zaměřila především na
vydávání archivních českých filmů, které má ve správě Národní filmový archiv. Za těchto 22 let jsme vydali na kazetách VHS a DVD nosičích celkem
přes 1000 filmů! Je to přibližně 300 zahraničních celovečerních filmů, cca
50 zahraničních animovaných filmů, cca 350 zahraničních dokumentů od
společností jako jsou History Channel, Discovery, Russia 1 a dalších renomovaných společností, ale především přes 300 archivních českých celovečerních filmů, které měly premiéru před rokem 1965. Je pro nás velkým
potěšením a ctí, že můžeme vydávat tyto kouzelné staré české filmy, které
mají neopakovatelnou atmosféru a kde můžeme vidět tolik skvělých a krásných lidí. Je radost pohybovat se v tak příjemné společnosti  Svět se
posunul dál a laskavost, upřímnost, humor, noblesa a šarm, které jsou tak
příznačné pro tyto snímky, se postupně z českých filmů vytratily. Pokud si
chcete opravdu odpočinout a potěšit svoji duši, tak určitě mezi stovkami
českých filmů najdete tituly, které toto dokáží.
Naše nabídka filmů také zahrnuje zábavu i poučení, takže věřím, že mezi
stovkami zajímavých dokumentů ze všech oblastí najdete takové tituly,
které obohatí vaše znalosti a rozšíří obzory. A pokud hledáte něco pro vaše
nejmenší, zaměřte se na hezké a milé filmy nejen mezi českými tituly, ale
i mezi animovanými zahraničními filmy.
Vzhledem k tomu, že v současné době se zájem většiny aktivních filmových fanoušků obrací a soustřeďuje na internet, nemůžeme zůstat pozadu.
Na našich stránkách www.filmexport.cz, kde si filmy samozřejmě můžete
objednat a zakoupit, najdete nejen většinu podstatných informací k vydaným filmům, ale i ukázky z bonusů a filmů (opravdu nemůžou být ukázky

VYSVĚTLIVKY
SH...... slovo historika
SVH.... slovo vojenského historika
F......... fotografie
BIO..... biografie
FIO..... filmografie
SD....... soudobá dokumentace
DR...... soudobá dokumentace na DVD-ROM
FO....... festivaly a ocenění
FF....... film o filmu

R......... rozhovory
V......... vzpomínání
DVD box............ klasický plastový obal 14 mm hřbet
DVD box slim.... plastový obal 7 mm hřbet
DGP.................... „digipack“ – papírový obal 7 mm hřbet
DGP lux............. „digipack“ – luxusní balení
DGS.................... „digisleeve“ – papírový obal
PP....................... papírová pošetka
ŠUBR ................ luxusní dárkový obal
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z filmů delší než 3 minuty), oblíbené scény a hlášky z filmů, filmové písničky,
i ty rozhovory s tvůrci a herci, které na DVD nejsou, filmové plakáty a mnoho
dalšího. Řada českých filmů je opatřena anglickými a některé i německými
titulky; zde na našich stránkách zjistíte rychle a přesně, které filmy cizojazyčné titulky mají. Některé pořady z naší vlastní produkce jsou zde on-line
ke shlédnutí; objevují se zde samozřejmě aktuální slevy, akce, soutěže… Náš
magazín Film a video jsme z praktických důvodů přesunuli také do virtuální
polohy, takže nyní si můžete přečíst zajímavosti ze světa nejen prvorepublikového filmu a společenského života na stránkách www.filmavideo.cz.
A chystáme pro vás další novinku, která bude jistě zajímat nejen milovníky filmů pro pamětníky… sledujte naše stránky!
Vydávání filmů na DVD nosičích je velmi nákladné, tak nám držte palce,
abychom vydali další české filmy, které máme ještě v plánu. A na úplný
závěr se Vás zeptáme - máme začít vydávat archivní české filmy na Blu-ray nosičích (BD)? Začali jsme filmem Limonádový Joe aneb Koňská opera,
který se zatím stal osamocenou vlaštovkou, protože se zdá, že o staré
filmy na BD (a tedy za vyšší cenu) není takový zájem – zákazníci preferují
levnější variantu vydání a u starých českých filmů škrábance v obraze zas
tak nevadí…. Prostě to patří k archivnímu filmu. Jaký máte názor vy? Napište nám! U jen málokterých archivních filmů je možné dosáhnout kvality
obrazu a zvuku, která se od filmu v HD kvalitě na BD očekává, bez větších
investic do samotných archivních materiálů a následných přepisů.… Nakonec buďme rádi, že se nám zachovalo tolik skvělých filmů a můžeme
je vidět aspoň v té kvalitě, v jaké jsou. Je spousta jiných filmů, kterým
nepomůže ani kvalita ve 4K 
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám co nejvíce krásných chvil s archivními českými filmy, které zajisté nechybí ve vaší videotéce a zpříjemňují
váš domov.
Váš tým
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13. REVÍR

ALENA

Inspektor Čadek (Jaroslav Marvan) má dohléd
nout na propuštěného kasaře Kočku. Domnívá
se, že si Kočka půjde vyzvednout lup, který se
policii nepodařilo najít. Film začal natáčet J. A.
Holman s L. Baarovou. Martin Frič jej dokončil
podle částečně přepracovaného scénáře a s no
vou hlavní představitelkou (Dana Medřická).
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie režiséra Miroslava Cikána o půvabné
Aleně (M. Zoubková), ženě stárnoucího platnéř
ského mistra (V. Řepa), která se zalíbí hradnímu
pánovi, a tak na jeho příkaz musí mistr odjet.
Ten ze žárlivosti upíše svou duši ďáblu (V. Vej
ražka), aby ohlídal Aleninu počestnost.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1946, 95 min., čb

ČR, 1947, 89 min., čb

105 % ALIBI

ANDĚL NA HORÁCH

Kdo z postav tohoto filmu je vrahem? Vedoucí
hotelu Černá růže Alfréd Batysta, který se snaží
zakrýt manko v podniku, nebo Karel Antoš a jeho
kamarád Jirka Brož, kteří ukradli výherní los? De
tektivní film V. Čecha s K. Högerem a J. Bekem.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, DR

V dalším úspěšném pokračování slavné komedie
Dovolená s Andělem (režie Bořivoj Zeman) od
jíždí pan Anděl (J. Marvan) na rekreaci do Tater.
Zde poznává svou budoucí snachu (M. Dvorská),
se kterou se po mnoha nepříjemnostech nako
nec spřátelí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1959, 89 min., čb

ČR, 1955, 85 min., barevný

ADVENT

ANDULA VYHRÁLA

Drama podle stejnojmenného románu Jarmily
Glazarové vypráví příběh ženy (N. Jiránková),
která se ve snaze zajistit dobrý život synkovi
vdá za bohatého vdovce (G. Hilmar). Sedlák je
však hrubý a život s ním je útrpný. Františka se
bude muset brzy rozhodnout, jak dál…
TITULKY: české pro neslyšící

Bohatý starý mládenec Pavel Haken (H. Haas)
se snaží za pomoci svého sluhy unikat námlu
vám vdavekchtivých slečen. Rozkošná veselohra
podle námětu Olgy Scheinpflugové v režii Miro
slava Cikána.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1956, 74 min., barevný

ČR, 1938, 83 min., čb

ADVOKÁT CHUDÝCH

ANTON ŠPELEC,
OSTROSTŘELEC

ČR, 1941, 105 min., čb

ČR, 1932, 78 min., čb

Film režiséra Vladimíra Slavínského vypráví
o suspendovaném vyšetřujícím soudci (O. Kor
belář), který je díky domnělému činu vystaven
nepřízni osudu. Ve filmu dále hrají – L. Podhaj
ská, Z. Kabátová, J. Plachta aj. Vyšlo na DVD
společně s filmem Těžký život dobrodruha, více
informací na str. 29
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná
ní Zity Kabátové

Komedie Martina Friče o Antonu Špelcovi (Vlas
ta Burian), výrobci hudebních nástrojů, který je
tělem i duší ostrostřelcem domobrany. Ve filmu
dále hrají – R. Šlemrová, J. Plachta, J. Marvan aj.
Vyšlo společně s filmem Hrdina jedné noci, více
info na str. 10
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

ADVOKÁTKA VĚRA

DVD BOX
F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

ČR, 1937, 78 min., čb

Hlavní hrdinkou příběhu, který natočil Martin
Frič, je Věra Donátová (T. Grosslichtová), čer
stvá doktorka práv. Otec se jí rozhodne finančně
pomoci, ale dá jí podmínku. Nebude-li do roka
úspěšná, bude se muset provdat za syna kon
zula Rabocha (O. Nový).
TITULKY: české pro neslyšící
Veselohra s osvědčenou
komickou dvojicí
Pešek–Plachta

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.
Obrazový formát
Aspect Ratio

4:3

Zvukový formát
Audio

2.0

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

Hlavní hrdinkou příběhu je Řina Weberová, sličná majitelka nevalně prosperujícího fotoateliéru. Její podnikatelské
aktivity tajně sponzoruje bankéř Novák, který by si ji rád
vzal za ženu. Řina potká svého kamaráda z dětství Vincence, který je v Praze na vojně. On a jeho přítel Vendelín
udělají Řině velkou reklamu ve vojenské posádce a ateliér nemá najednou nouzi o zákazníky. A když Řinu spatří
nadporučík Novák, okamžitě se zamiluje; jenže netuší,
že do stejné ženy jako jeho otec…
Je to komedie, ve které nechybí kvalitní humor, romantická zápletka a milá písnička – Ó, hvězdy krásné,
kam pospícháte; Jen měsíc nad řekou aj. Ve filmu uvidíte
také historické záběry Prahy.

ARMÁDNÍ DVOJČATA, ČR, 1937, 90 MIN., ČB
HRAJÍ: Ladislav Pešek, Jindřich Plachta, František Kreuzmann,
Hana Vítová, Jaroslav Marvan, Gustav Nezval, Theodor Pištěk,
Ella Nollová, Jarmila Šmídová  PŘEDLOHA: Josef Stelibský
(opereta Nám je hej)  SCÉNÁŘ: Čeněk Šlégl, Karel Feix  REŽIE:
Jiří Slavíček, Čeněk Šlégl  HUDBA: Josef Stelibský  KAMERA:
Josef Střecha  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL: 1937
Nationalfilm  PREMIÉRA: 4. 2. 1938
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Jazyková verze: česká
Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

DVD BOX

ZL AT Ý FOND ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
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Armádní dvojčata

9763

ARMÁDNÍ DVOJČATA
ČR, 1937, 90 min., čb

Komedie Čeňka Šlégla a Jiřího Slavíčka o sličné
majitelce nevalně prosperujícího ateliéru (H.
Vítová) a dvou podnikavcích (J. Plachta, L. Pe
šek), kteří za pomoci velké reklamy ve vojenské
posádce zajistí fotografce rozsáhlou klientelu
a nečekané milostné vzplanutí. Dále hrají – J.
Marvan, G. Nezval, T. Pištěk, F. Kreuzmann, E.
Nollová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Armádní
dvojčata
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Zlatý fond české kinematografie

Filmexport Home Video

AŤ ŽIJE NEBOŽTÍK

BÍLÁ NEMOC

Zaměněné rentgenové snímky a poslední flám
jsou na počátku zásadních změn v životě zhý
ralého Petra Suka, který se v očekávání brzkého
konce odevzdá osudu. Komedii režíroval Martin
Frič a hrají v ní H. Haas, A. Mandlová, K. Hašler,
V. Trégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

V blíže neurčené zemi se rozmohla epidemie tzv.
bílé nemoci, která postihuje pouze starší lidi.
Proti této zhoubné zkáze zatím na světě nee
xistuje účinný lék. Doktor Galén (H. Haas) objevil
postup léčení, který však úzkostlivě chrání. Dra
ma z pera Karla Čapka režírované Hugo Hasem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1935, 82 min., čb

ČR, 1937, 102 min., čb

AŽ PŘIJDE KOCOUR

BÍLÁ VRÁNA

Pohádková satira Vojtěcha Jasného o neobyčej
ném kocourovi. „Ten kocour měl něco, co žád
ný jiný – brejličky. Kdyby se díval bez nich, pod
jeho pohledem by se lidé zbarvili podle povah
a skutků svých.“ Hrají – J. Werich, V. Brodský, E.
Vášáryová, J. Sovák a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R, stu
dentský film slovenského režiséra Dušana Ha
náka – Šest otázek pro Jana Wericha (ČR, 1964,
15 min., čb)
DVD BOX

Hudební komedie s dobráckým Jindřichem
Plachtou a krásnou Adinou Mandlovou o vdov
ci, který se dostane do zoufalých majetkových
poměrů a jediné východisko vidí ve sňatku s bo
hatou Čechoameričankou, ze které se ovšem po
sňatku vyklube podvodnice… Těšit se můžete
na blonďatého R. Schránila, temperamentní E.
Gerovou, výřečnou R. Šlemrovou a další.
TITULKY: české pro neslyšící

BABIČKA

BLÁZNOVA KRONIKA

Adaptace románu Boženy Němcové o prosté
venkovské ženě, která nezapomenutelně vkro
čila do života rodiny své dcery i lidí z okolí, re
žírovaná Františkem Čápem. Ve filmu uvidíte T.
Brzkovou, S. Svozilovou, K. Třešňáka, N. Tanskou
a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomí
nání N. Tanské

Příběh, režírovaný Karlem Zemanem, se odehrává
v době třicetileté války, kdy jsou Čechy rozděle
ny do dvou táborů – habsburského a dánského.
Hrají – P. Kostka, M. Holub, E. Vášáryová, V. Thie
lová a další. Vychází na dvou DVD discích. Do
stupná je také jednodisková verze v digipacku.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: R, BIO, FIO, SD, FO, Bez pasu a víza
z Kudlova do San Francisca

DVD BOX

DGP LUX, DGP

ČR, 1963, 100 min., barevný

ČR, 1938, 109 min., čb

ČR, 1940, 92 min., čb

DVD BOX, DGP

ČR, 1964, 81 min., čb

BARBORA HLAVSOVÁ

BLBEC Z XEENEMÜNDE

Drama podle povídky Jaroslava Havlíčka Skleně
ný vrch o vině a odpuštění natočil Martin Frič.
Hlavní postavou je Barbora Hlavsová, prostá
venkovská žena, jejíž syn zpronevěří peníze
a následně spáchá sebevraždu. Žena se roz
hodne dluh splatit. Rodinná čest je pro ni vším.
Terezie Brzková v tomto filmu ztvárnila jednu ze
svých nejlepších rolí.
TITULKY: české pro neslyšící

Tragikomedie Jaroslava Balíka podle povídky
Josefa Nesvadby o šestnáctiletém Brunovi (V.
Sloup), který má ohromné matematické schop
nosti, jinak ho ale všichni považují za hlupáka.
Bruno takové pošklebovače nenávidí a postup
ně je likviduje přesně nasměrovanými raketami.
Jedním z jeho cílů se také stane velitelství SS…
Dále hrají – R. Hrušínský, J. Pivec, S. Budínová
a další. Vyšlo na DVD společně s filmem Tarza
nova smrt, více info na str. 28.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1942, 89 min., čb

ČR, 1962, 44 min., čb

DVD BOX, DGP

BATALION

BOMBA

Drama o váženém pražském advokátovi, který
se nedokáže vyrovnat s nevěrou své manželky.
Zklamání ho přivádí do staropražské hospody
„Batalion“. Stává se rádcem nejchudších, ale
zároveň propadá alkoholu.
TITULKY: české pro neslyšící

Napínavé drama natočené podle skutečné
události. Na staveništi nedaleko nemocnice je
nalezena nevybuchlá letecká bomba. Přítomní
lidé i přes velké nebezpečí neváhají nasadit své
vlastní životy, zároveň je to nutí k zamyšlení
nad svými dosavadními životy. Film byl oceněn
ve švýcarském Locarnu v roce 1958. První film
režiséra Jaroslava Balíka a filmový debut herce
Ilji Prachaře.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1937, 90 min., čb

ČR, 1957, 80 min., čb
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CIKÁNI

ČR, 1921, 86 min., virážovaný

ČR, 1954, 98 min., barevný
Filmové zpracování známé české pohádky Sůl
nad zlato, režírované Bořivojem Zemanem, je
jedním z nejoblíbenějších pohádkových příběhů
v historii naší kinematografie. V pohádce uvidíte
J. Wericha, M. Dvorskou, V. Buriana, M. Kopec
kého a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

Filmová podoba Máchova románu o lásce, zkla
mání i pomstě v režii Karla Antona. Tento virá
žovaný a němý film vyšel na DVD společně se
snímkem Karel Hynek Mácha, více na straně 12.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

DVD BOX, DGP

BYLO NÁS DESET

DVD BOX

CÍSAŘŮV PEKAŘ –
PEKAŘŮV CÍSAŘ

ČR, 1963, 86 min., čb

V této komedii Antonína Kachlíka najdete nejen
skvělá hudební čísla, ale také spoustu gagů z vo
jenského prostředí. Jde o první film, ve kterém
se objevila slavná semaforská dvojice Jiří Suchý
a Jiří Šlitr.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FF

ČR, 1951, 144 min., barevný
Historická veselohra Martina Friče z doby Rudol
fa II. o geniální záměně mezi vladařem a pros
tým pekařem (Jan Werich v dvojroli), o bolavém
zubu a elexíru mládí, o čisté lásce k Sirael (N.
Gollová), ale i nečistých úmyslech zrádných dvo
řanů, a legendárním Golemovi.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R, vzpomí
nání pamětníků

DVD BOX

DGP LUX, DGP

C A K. POLNÍ MARŠÁLEK

ČAPKOVY POVÍDKY

Komedie Karla Lamače o vysloužilém setníkovi
Procházkovi (Vlasta Burian), který stále vzpo
míná na dobu své aktivní služby. Když se mu
naskytne příležitost, neváhá si vyzkoušet mar
šálskou uniformu. Rázem ho všichni považují za
skutečného maršálka na inspekci.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, reklamní snímek
„Tři muži na silnici“

Filmová podoba povídek Karla Čapka v režii Mar
tina Friče. Komisař Bartošek vypráví o policej
ních případech, které vyšetřuje a na jejichž po
čátku stojí stinné stránky života obyčejných lidí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1930, 88 min., čb

ČR, 1947, 97 min., čb

CECH PANEN
KUTNOHORSKÝCH

ČERNÝ PETR

ČR, 1963, 86 min., čb

ČR, 1938, 90 min., čb

Historická komedie Otakara Vávry o pověstném
renesančním frejíři Mikuláši Dačickém z Heslova,
která se odehrává v roce 1590 v Kutné Hoře,
přibližuje život havířů a mincmistrů – obyvatel
královského horního města.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Miloš Forman mistrně zachytil obraz každo
denního života dorůstající mládeže a hlavně
šestnáctiletého Petra (L. Jakim), který je na uč
ňovské praxi v samoobsluze potravin. Nechápe
smysl práce, ani otcovy výchovné lekce.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Pavla
Sedláčka, rozhovor „Pavla po letech“

DVD BOX

DVD BOX

CESTA DO HLUBIN
ŠTUDÁKOVY DUŠE

ČERNÝ PRAPOR

ČR, 1958, 85 min., čb

ČR, 1939, 88 min., čb

Komedie Martina Friče o profesorovi gymnázia,
který si své pedagogické zkušenosti už léta za
pisuje. Jeho poznatky nám dovolí nahlédnout
nejen do života učitelů, ale i studentů. Ve filmu
uvidíte J. Plachtu, J. Marvana, R. A. Strejku, L. Peška a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD
DVD BOX, DGP

Drsný příběh, zrežírovaný Vladimírem Čechem,
o příslušnících cizinecké legie a českém vojáku
Václavovi, který mezi nimi vede svůj vlastní boj.
Podobně jako někteří další ani on nemá chuť
dále snášet tyranii a přihlížet zběsilému zlu.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

DVD BOX
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ČERVENÁ JEŠTĚRKA
ČR, 1948, 76 min., čb

DAŘBUJÁN
A PANDRHOLA

Komedie režiséra Františka Sádka o záhadném
zmizení gymnazijního profesora (J. Plachta), po
němž zbyl jen lístek se zmínkou o červené ješ
těrce. Stejně se jmenuje i představení, ve kte
rém má účinkovat i známá herečka Eva Gazdová
(V. Fabianová). A zatímco se Eva připravuje na
svou roli, na gymnáziu se chystá tryzna za pro
fesora Bláhu…
TITULKY: české pro neslyšící

Pohádka Martina Friče o havíři Dařbujánovi (Jiří
Sovák), který si pro své dvanácté dítě vybral
neobyčejného kmotra – „Smrťáka“ (Václav Loh
niský). S jeho pomocí se havíř stane doktorem.
Úskočný sládek Pandrhola (Rudolf Hrušínský)
však na Smrťáka vymyslí past.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

ČR, 1959, 79 min., barevný

DVD BOX

DVD BOX

ČTRNÁCTÝ U STOLU

DĚDEČEK AUTOMOBIL

Komedie Oldřicha Nového a Antonína Zelenky
o sešlosti třinácti hostů. Nešťastné číslo všech
ny znepokojuje – situaci zachrání nečekaný pří
chozí Pavel Čtrnáctý (Karel Höger), který zapadá
do počtu i podle jména.
TITULKY: české pro neslyšící

Lyrická komedie režiséra Alfréda Radoka o prv
ních nadšencích a milovnících silných motorů.
Odehrává se na přelomu 19. a 20. století, kdy
se u nás rodí počátky automobilového průmyslu.
Vyšlo na DVD společně s filmem Daleká cesta,
více informaci na straně 6.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FO

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1943, 85 min., čb

ČR, 1956, 91 min., čb

ĎÁBLOVA PAST

DĚDEČKEM PROTI SVÉ VŮLI

Balada Františka Vláčila odehrávající se v Morav
ském krasu v první polovině 18. století. O krásné
krajině kolovaly podivné zvěsti, ve kterých se
objevoval ďábel.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Komedie, režírovaná Vladimírem Slavínským,
o zámožném továrníkovi Ostenovi (Oldřich
Nový), který si nedovede představit, že by se
mohl jednoho dne stát dědečkem. Proto se sna
ží svému synovi Jiřímu (Raoul Schránil) všemož
ně zabránit, aby se oženil a měl děti.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1961, 86 min., čb

ČR, 1939, 100 min., čb

DALEKÁ CESTA

DÉMANTY NOCI

Drama režiséra Alfréda Radoka se dotýká pro
blematiky agrese vůči Židům, která se začala
po odtržení Sudet objevovat v Československu.
Tragická doba je líčena na pozadí osudů lidí, kteří
ztratili svá práva a svobodu. Vyšlo na DVD spo
lečně s filmem Dědeček automobil, více info na
str. 6.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Psychologické drama režiséra Jana Němce
odehrávající se v období druhé světové války.
Dvojici vyčerpaných chlapců se podaří uprch
nout z židovského transportu. Vidina svobody
je omamná, ale útěkem prožitá trýzeň nekončí…
Vyšlo na DVD společně s filmem Konkurs, více
info na str. 14.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1949, 99 min., čb

ČR, 1964, 64 min., čb

DALIBOR

DĚTI NA ZAKÁZKU

Filmové zpracování klasické opery českého hu
debního mistra Bedřicha Smetany se odehrává
koncem 15. století. Rytíř Dalibor z Kozojed se
rozhodne pomstít smrt svého přítele přepade
ním a vypálením hradu Ploskovice. Po požáru
hradu je Dalibor zatčen a odsouzen. Spřízněné
duše mu pomáhají naplánovat útěk, jejich plán
je však vyzrazen…
TITULKY: české pro neslyšící

Situační komedie z prostředí zubní ordinace
o dvojité lásce a dědictví, ve které září populár
ní komická dvojice Jindřich Plachta a Ladislav
Pešek. Pozadu ovšem nezůstávají ani Theodor
Pištěk a Zdeňka Baldová. V roli feministky Marty
září Hana Vítová a jejím nápadníkem se stane
zubař, kterého hraje elegantní Gustav Nezval.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1956, 107 min., barevný

ČR, 1938, 70 min., čb
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DĚVČATA NEDEJTE SE!

DNES NEORDINUJI

Komedie s Hugo Haasem a Adinou Mandlovou
o venkovském profesorovi, který jednoho dne
nalezne ve své posteli dítě. Začne se o ně sta
rat, avšak brzy se přihlásí jeho matka. Profesor
si však už život bez dítěte nedokáže představit.
Jak celou situaci vyřeší?
TITULKY: české pro neslyšící

Tato komedie navazující na tradici předváleč
ných konverzačních veseloher patří k nejzda
řilejším dílům režiséra Slavínského. Vychází
z předlohy, kterou pro filmové plátno již jednou
zpracoval – z divadelní hry O. Scheinpflugové
Okénko. Tenkrát hlavní roli psychiatra Johánka
hrál H. Haas, v novém zpracování ho úspěšně
ztvárnil J. Pivec.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1937, 85 min., čb

ČR, 1948, 92 min., čb

DIVÁ BÁRA

DOBRODRUŽSTVÍ NA ZLATÉ
ZÁTOCE

ČR, 1949, 79 min., čb
Drama podle povídky Boženy Němcové v režii
Vladimíra Čecha o dceři obecního pastýře (Vlas
ta Fialová), které pověrčiví vesničané přisuzují
nadpřirozené schopnosti. Její odlišná povaha ji
málem stojí život.
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1955, 64 min., čb

Jemně laděný příběh plný dětské poezie. Hlav
ním hrdinou filmu je sirotek Jarka, který žije se
svým dědečkem na samotě u řeky. Jeho největ
ším snem je ulovit štiku. Snímek nabízí mimo
řádné nadčasové hodnoty, které zaujmou i po
letech, a obdivovat v něm můžete nádhernou
krajinu v okolí Českého Krumlova.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DÍVKA V MODRÉM

DVD BOX, DGP

DOBRÝ VOJÁK
ŠVEJK

ČR, 1939, 85 min., čb

Oblíbená komedie Otakara Vávry v hlavních ro
lích s Oldřichem Novým a Lídou Baarovou. Notář
dr. Karas vezme k sobě domů do úschovy obraz
představující mladou šlechtičnu. Dívka však
z obrazu vystoupí a odmítá se do něj vrátit. Vy
šlo na DVD společně s filmem Turbina, více info
na str. 30.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

ČR, 1956, 105 min., barevný
Filmová verze prvního dílu Haškova románu na
zvaného V zázemí – od vyhlášení války až po
přeložení nadporučíka Lukáše k marškumpanii
do Českých Budějovic. Režie se ujal Karel Steklý
a hlavní roli ztvárnil Rudolf Hrušínský.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DIVOTVORNÝ KLOBOUK
ČR, 1952, 70 min., čb

Hudební komedie režiséra Alfréda Radoka vyprá
ví o dvou chudých studentech Strnadovi a Kře
pelkovi, kteří jsou vypovězeni z Prahy. Utěšují se
tím, že Křepelka má po svém strýci dědit. Strýc
mu však zanechal pouze starý klobouk.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DOBRÝ VOJÁK
ŠVEJK / POSLUŠNĚ
HLÁSÍM

ČR, 1956-1957, 195 min., barevný
Dvoudiskové vydání filmového zpracování Haš
kova románu o osudech dobrého vojáka Švejka.
Obsahuje dva filmy – Dobrý voják Švejk a Po
slušně hlásím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FF „Zpráva o cí
saři pánu“

DVD BOX

DGP LUX

DNES NAPOSLED

DOBŘE SITUOVANÝ PÁN

Film o smutném konci jedné „veselé party“
z malé vinárny. Příběh pěti mužů z různých spo
lečenských vrstev a profesního zaměření, kteří
se právě ocitají v nepostřehnutelném a nebez
pečném okamžiku, kdy se z několika skleniček na
posilněnou stane lavina bezbřehého pití.
TITULKY: české pro neslyšící

Vynikající oddechová komedie podle námětu O.
Scheinpflugové s kvalitním hereckým obsaze
ním o starožitníkovi (J. Marvan), který by se rád
oženil s dcerou své hospodyně (V. Ferbasová),
která se ovšem zakouká do elektrikáře Vaška…
Ve filmu zazní šlágry Každý má právo na kousek
štěstí a Tak málo nám k naší lásce stačí, kte
ré libozvučným hlasem zpívají L. Pešek a R. A.
Strejka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1958, 93 min., čb

ČR, 1939, 84 min., čb
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DOVOLENÁ S ANDĚLEM

DVANÁCT KŘESEL

Komedie Bořivoje Zemana o revizorovi Pražské
ho dopravního podniku, který je za příkladnou
práci odměněn poukazem na letní rekreaci. Jeho
nerudná a pedantská povaha zprvu ztrpčuje
pobyt dalším rekreantům, ale nakonec i on pod
lehne nadšení ostatních.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Komedie s Vlastou Burianem v režii Martina Fri
če a Michała Waszyńského. Holiče pana Šuplát
ka ohromí zpráva o nečekaném dědictví. V oče
kávání velkého bohatství se rozjede do Varšavy,
aby ho osobně převzal. Vyšlo na DVD společně
s filmem Revizor, více info na str. 25.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1952, 76 min., barevný

ČR, 1933, 63 min., čb

DUCHÁČEK
TO ZAŘÍDÍ

EROTIKON

ČR, 1929, 85 min., čb

ČR, 1938, 89 min., čb
Komedie s Vlastou Burianem v režii Karla Lama
če. Svérázný zaměstnanec advokátní kancelá
ře zarputile hájí majetek a dobré jméno svého
šéfa. Ten se zamiloval do dívky ze zkrachovalé
ho šlechtického rodu, a proto tajně platí rodinné
dluhy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Němý film Gustava Machatého vypráví o dceři
železničáře, která podlehne svodům mladého
elegána, jemuž otec poskytl přístřeší v nouzi.
Dívka otěhotní, ale mladík se rozhodně nechystá
stát vzorným otcem.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, ukázky ze
soukromého filmového archivu režiséra

DVD BOX

DŮVOD K ROZVODU

DVD BOX, DGP

ČR, 1937, 95 min., čb

EVA TROPÍ
HLOUPOSTI

Komedie o manželovi, který propadá kartám,
a zinscenovaném důvodu k rozvodu. Hudební
skladatel Pavel Bertl (O. Nový) po nocích hraje
karty a holduje alkoholu. Jeho manželku Hele
nu (A. Mandlová) takové soužití ničí, a proto se
do celé situace vloží advokát Werner. Přesvědčí
Pavla, aby předstíral, že má milenku (A. Ondrá
ková)…
TITULKY: české pro neslyšící

Evina teta touží po návodu na pěstování odrů
dy růže, kterou vyšlechtil její soused. Eva proto
pod falešnou identitou pronikne do jejich rodiny
a snaží se návod získat za každou cenu. Komedii
s Natašou Gollovou a Oldřichem Novým natočil
Martin Frič.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ČR, 1939, 86 min., čb

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVA TÝDNY ŠTĚSTÍ

EXTASE

Roztomilá komedie s Adinou Mandlovou o zámě
ně osob, odehrávající se v prostředí luxusního
hotelu. Vladimír Slavínský tímto snímkem opět
dokázal, že umí dělat veselohry. Film je nabitý
energií, skvělými dialogy a hereckými výkony –
A. Mandlové a J. Marvanovi tu skvěle sekundují
R. Schránil a M. Nedbal.
TITULKY: české pro neslyšící

Mezinárodně proslulý, skandály obklopený
a umělecky pozoruhodný film Gustava Macha
tého. Film patřil ve 30. letech mezi komerčně
nejúspěšnější. Na filmové přehlídce v Benátkách
v r. 1934 získal cenu za režii. Jeho promítání bylo
zakazováno, vznikly i cenzurované verze.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1940, 96 min., čb

ČR, 1933, 86 min., čb

DVA Z ONOHO SVĚTA

FALEŠNÁ KOČIČKA

Hudební komedie plná jazzových písniček s Ol
dřichem Novým ve dvojroli. Bratři Pavel a Petr
Fořtovi žijí každý úplně jiným způsobem života:
Petr se živí jazzovou hudbou v Americe a Pavel
je profesorem klasické hudby v Praze. Právě
pro rozdílné názory nechá Pavel svého bratra
„zemřít“ a to samé udělá i Petr. Ovšem jednoho
dne Petr přijede na návštěvu do Československa
a začnou se dít věci…
TITULKY: české pro neslyšící

Němá komedie s Vlastou Burianem a Karlem
Hašlerem režírovaná Svatoplukem Innemann
em. Zubní lékař MUDr. Verner se rozhodne ože
nit, ovšem jeho snem je pojmout za choť prosté
děvče, které by si převychoval podle vlastních
představ.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Výstava ke
115. výročí narození V. Buriana, Jak se dělá hud
ba k němému filmu

DGP BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1962, 87 min., barevný

ČR, 1926, 63 min., čb
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FALEŠNÁ KOČIČKA

FUNEBRÁK

Věra Ferbasová a Oldřich Nový v komedii Vladi
míra Slavínského o Míle, dceři továrníka Janoty,
které se líbí MUDr. Přelouč. Kartářka mu předpo
věděla, že se ožení s třetím chudým děvčetem,
které potká, a tak se Míla přestrojí za chudou
prodavačku tkaniček.
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie Karla Lamače o zaměstnanci pohřební
ho ústavu Pletichovi (Vlasta Burian), který místo
svatby vypraví pohřeb. Aby svatebčany rozve
selil, předvede hostům písně a tance různých
národů. Vyšlo na DVD společně s filmem Muž
v povětří, více informací na str. 18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1937, 107 min., čb

ČR, 1932, 89 min., čb

FIDLOVAČKA

HEJ-RUP!

Hudební komedie podle předlohy Josefa Kajetá
na Tyla v režii Svatopluka Innemanna. Lidunka,
neteř bohaté máselnice Mastílkové, a Jeník, syn
ševce Kroutila, se mají rádi. Její teta však na ni
naléhá, aby si místo Jeníka vzala pana von Dud
ka. Uposlechne ji?
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem
v režii Martina Friče vypráví o stařičkém milioná
ři Worstovi, který vyrábí konkurence neschopné
mléčné výrobky. Jeho závod trpí velkou nadpro
dukcí a je nucen propouštět zaměstnance. Jeho
největším konkurentem je továrník Simon.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1930, 90 min., čb

ČR, 1934, 100 min., čb

FILOSOFSKÁ HISTORIE

F I L M E X P O R T

Drama Otakara Vávry z období Metternichovy
vlády, kdy byla v Litomyšli roku 1847 zakázána
tradiční studentská slavnost „Majáles“. Filoso
fové Frýbort, Vavřena, Špína a Zelenka Majáles
uskutečnili i přes tento zákaz. Budou za tento
počin potrestáni?
TITULKY: české pro neslyšící
Dramatický příběh
o milostném
trojúhelníku zfilmovaný
podle stejnojmenného
románu Josefa Kopty

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.

4:3

Zvukový formát
Audio

2.0

DVD 5

Železniční hlídač Douša a jeho žena Anna zachrání život
mladému Ferdovi, který se kvůli nešťastné lásce pokusí
spáchat sebevraždu skokem pod vlak. Při jeho záchraně
Douša uklouzne na náspu a krátce na to ohluchne. Ferda
brzy zapomene na svůj smutek a začne nadbíhat Anně,
které zamotá hlavu. Ta se jednoho dne svěří manželovi,
netuší však, že se mu už sluch vrátil…
Josef Rovenský, který film režíroval, se bohužel
premiéry filmu nedožil. Dokončovací práce za něj provedl
Jan Sviták. Jedná se o první a údajně nejlepší zpracování
Koptovy knihy. O kvalitě předlohy svědčí i to, že byla
znovu zfilmována v roce 2008 v hlavní roli s Karlem
Rodenem, a dokonce v USA v roce 1951 Hugo Haasem,
který si sám zahrál hlavní roli.

HLÍDAČ Č. 47, ČR, 1937, 68 MIN., ČB
HRAJÍ: Jaroslav Průcha, Marie Glázrová, Karel Veselý, Ladislav
Boháč, František Kovařík, Alois Dvorský, Milka Balek-Brodská,
Slávka Holakovská, Zdeněk Hora  PŘEDLOHA: Josef Kopta
(román Hlídač č. 47)  SCÉNÁŘ: Otakar Vávra, Josef Kopta 
REŽIE: Josef Rovenský  HUDBA: Josef Dobeš  KAMERA: Karel
Degl  ARCHITEKT: Ferdinand Fiala  VYROBIL: 1937 Elekta 
PREMIÉRA: 3. 12. 1937

Hlídač č. 47

ČR, 1937, 86 min., čb

Obrazový formát
Aspect Ratio

H O M E

V I D E O
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ČR, 1937, 68 min., čb

Hlídač č. 47

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Titulky: české pro neslyšící
Subtitles: Czech for captioned
Jazyková verze: česká
Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language
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HLÍDAČ Č. 47

Dramatický příběh o milostném trojúhelníku,
zfilmovaný podle stejnojmenného románu Jose
fa Kopty, se odehrává poblíž kolejí, kde železniční
hlídač Douša zachrání život mladému Ferdovi,
který chtěl spáchat sebevraždu. Krátce na to
ohluchne a Ferda začne nadbíhat Doušově ženě
Anně. Ta se jednoho dne svěří manželovi, netuší
však, že se mu už sluch vrátil… Hrají – J. Průcha,
M. Glázrová, L. Boháč a další.
TITULKY: české pro neslyšící

277

DVD BOX, DGP
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FLORENC 13,30

HOLKA NEBO KLUK?

Komedie Josefa Macha o tom, co všechno se
může přihodit na trati Praha – Karlovy Vary.
Autobus odjíždí ve 13,30. Už hodnou chvíli před
odjezdem se na nástupišti vytváří fronta a lidé
v ní se tak či onak seznamují. Co všechno zažijí
na své cestě do Varů?
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie se zpívající a stepující Adinou Mand
lovou v mužském převleku. Statkář Orlický je
zatvrzelým nepřítelem žen. Jeho synovec Ríša
však o ženy jeví zájem a strýček začíná uvažo
vat o vhodnějším dědici. Do oka mu padne syn
jeho sestry, tanečník a zpěvák Ada Bártů. Netuší
však, že Ada je dívka. S pomocí statkářova ta
jemníka se vloudí do domu. Brzy jí však převlek
začne dělat potíže. Je zamilovaná do Ríši, ale
v pánských šatech mu lásku vyznat nemůže.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1957, 86 min., čb

ČR, 1938, 100 min., čb

DVD BOX

FLORIÁN

HOLUBICE

Pohádková satira o sedlákovi, který dokázal po
ručit větru i dešti s překrásnými ručně malova
nými kulisami, inspirovanými obrazy a kresbami
Josefa Lady, je na jedné straně velice milou po
hádkou pro děti a na druhé velice zdařilou sati
rou na komunistické běsnění. Hrají – J. Sovák, J.
Petrovická, J. Hlaváčová, P. Kostka, R. Hrušínský
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Filmová báseň Františka Vláčila a jeho první ce
lovečerní film vypráví o dvanáctileté Susanne ze
severoněmeckého pobřeží, které se ztratí holu
bice. V Praze ji postřelí nešťastný chlapec Mi
chal (K. Smyczek), který je upoutaný na invalidní
vozík. Důležitější než slova jsou v tomto filmu
spíše pocity, obrazy, lidskost a poetika. Vše je
podtrženo výbornou kamerou Jana Čuříka, hud
bou Zdeňka Lišky a skvělými hereckými výkony.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1961, 88 min., barevný

ČR, 1960, 67 min., čb
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HONZÍKOVA CESTA

HRDINA JEDNÉ NOCI

Film Milana Vošmika o pětiletém Honzíkovi,
který cestuje za dědečkem na venkov. Velice se
těší, ale protože bude poprvé bez maminky, má
trošku strach. Život na vesnici se mu moc zalíbí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Komedie s Vlastou Burianem a Jaroslavem
Marvanem o krejčovském pomocníkovi Svíčič
kovi, který je přesvědčen, že jeho předkové byli
urození rytíři. Režie se ujal Martin Frič. Vyšlo na
DVD společně s filmem Anton Špelec, ostrostře
lec, více info na str. 3.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1956, 73 min., barevný

ČR, 1935, 90 min., čb

HOSTINEC
„U KAMENNÉHO STOLU“

HRDINNÝ KAPITÁN
KORKORÁN

Komedie podle předlohy Karla Poláčka v režii
Josefa Grusse o hostinském, který truchlí za
svou manželkou. Opustila ho kvůli druhořadému
herci. Vedení podniku se proto musí ujmout jeho
dva synovci, kteří spolu právě nemluví.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Kapitán parníku pan Adam Korkorán působí
svou horlivostí takové škody, že mu paroplaveb
ní společnost raději zaplatí dovolenou. Omylem
se ubytuje v luxusním hotelu a je považován za
bývalého korvetního kapitána. Režie – Miroslav
Cikán, hrají – V. Burian, J. Marvan a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1948, 95 min., čb

ČR, 1934, 90 min., čb

HOTEL MODRÁ HVĚZDA

HRY A SNY

N. Gollová, O. Nový a A. Mandlová v rozkošné
komedii Martina Friče o dívce, která zdědí hotel
Modrá hvězda. Domnívá se, že je to ten luxusní,
který stojí v centru města, a ihned v něm začne
provádět personální změny. Záhy však zjistí, že
zdědila zchátralý hotýlek.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FO, Dcera slav
ného otce

Poetický povídkový flm z pera Ludvíka Aške
nazyho. Hlavním hrdinou obou příběhů je malý
chlapec, který bydlí v Dlážděné ulici. V prvním
příběhu nazvaném Malá vánoční chlapec na
Štědrý den bloudí městem, zatímco v ulicích
končí vánoční shon. Druhá povídka Milenci
z bedny se odehrává na dvoře pavlačového
domu, kde si ve velké bedně hraje společně
s holčičkou na maminku a tatínka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1941, 89 min., čb

ČR, 1958, 89 min., čb

HOUSLE A SEN

HUDBA Z MARSU

Životopisné drama o Josefu Slavíkovi (J. Spal),
českém houslistovi světového formátu, který
svou hrou ohromil samotného Paganiniho i Fre
deryka Schopina. Snímek, zachycující poslední
dva roky umělcova života, je plný lyrických obra
zů, které jsou typické pro režijní tvorbu Václava
Kršky.
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie natočená s nadhledem, vtipem a skvě
lým hereckým obsazením – Jaroslav Marvan,
Josef Bek, Alena Vránová, Lubomír Lipský aj.
– o neuváženém slibu předsedy závodní rady
ROH, který rozpoutá aktivitu v nábytkářském
družstvu. Režie Ján Kadár a Elmar Klos.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1946, 108 min., čb

ČR, 1955, 106 min., barevný

HRÁTKY S ČERTEM

HVĚZDA JEDE NA JIH

Vysloužilý voják (J. Bek) se vydá do pekla zachrá
nit duše dvou pošetilých dívek, které v touze po
ženichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému má
mení. Klasická česká pohádka z pera spisovatele
Jana Drdy režírovaná Josefem Machem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

Hudební komedie Oldřicha Lipského s hvězdným
obsazením – Rudolf Hrušínský, Miloš Kopecký,
Vladimír Menšík a další. Velký pražský džezový
orchestr právě odjíždí na hudební festival do
Jugoslávie. Jejich cesta je naplánována do těch
nejmenších detailů, ale nečekané komplikace
způsobí, že hvězda orchestru, zpěvačka Soňa
Klánová, zmešká společný odjezd vlakem…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1956, 95 min.,
barevný

ČR, 1958, 95 min., barevný
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IDEÁL SEPTIMY

JAN CIMBURA

Komedie s Jindřichem Plachtou a Gustavem Ne
zvalem o majitelích prodejny plynových masek,
neznámém hudebním skladateli a septimán
kách, které ho obdivují, režírovaná Václavem
Kubáskem.
TITULKY: české pro neslyšící

Příběh podle románu Jindřicha Šimona Baara
v hlavních rolích s J. Štěpničkovou a G. Nezva
lem vypráví o dvou přátelích, kteří se vracejí
z dlouholeté vojenské služby. Do jejich života
vstoupí Marjánka, která miluje Jana, ale vezme
si Josefa. Film natočil František Čáp.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1938, 82 min., čb

ČR, 1941, 82 min., čb

IKARIE XB 1

JAN HUS

Píše se rok 2163 a raketa Ikarie XB 1 s posád
kou míří k planetě Alfa Centauri. Na své cestě
se setká s vrakem rakety z 20. století, octne se
pod vlivem Tmavé hvězdy, blíží se k Bílé plane
tě… Drama natočil Jindřich Polák a hrají v něm
Z. Štěpánek, R. Lukavský a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FF, FO, ukázka
z americké verze filmu

Historické drama Otakara Vávry líčí život mis
tra Jana Husa, jenž v Betlémské kapli pranýřuje
církevní nepravosti. Kázání se příčí papeži, kte
rý nad Husem vyhlašuje klatbu. Hrají – Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger, Vlasta Matulová a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1963, 83 min., čb

ČR, 1954, 115 min., barevný

IRČIN ROMÁNEK

JAN ROHÁČ Z DUBÉ

Melodrama, které vedle romantického příběhu
zachycuje i krásy Dubrovníku 30. let. Je to pří
běh z červené knihovny o Irče Miňovské, dceři
ředitele automobilky, která se zamiluje do mon
téra Lexy. Jejich vztahu však není přáno… Film
byl natočen podle nesmírně populárního románu
Josefa Rodena. Do hlavní role byl obsazen Rolf
Wanka, který v té době dosahoval věhlasu ho
llywoodských hvězd., Irču hraje J. Steimarová.
TITULKY: české pro neslyšící

Po bitvě u Lipan se zbytky husitských vojsk
soustředily pod vedením Jana Roháče z Dubé
na hradě Sion. Král Zikmund proti němu posílá
vojsko, husité jsou zajati a pověšeni. To vede
k masové vzpouře lidu. Historické drama Vladi
míra Borského.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1938, 89 min., čb

ČR, 1947, 83 min., barevný

IVANA V ÚTOKU

JAN ŽIŽKA

Film o lásce k fotbalu z dob, kdy dívky fotbal ne
hrály. Sourozenci Ivana a Igor Petrů mají jednu
velkou společnou lásku: fotbal. Ivana denně do
kazuje na malém plácku svoje fotbalové umění.
Jejím snem by bylo stát se členem fotbalového
družstva. Jednoho dne však přichází její šance.
Jeden z chlapců se zraní při rozhodujícím zápase
a tehdy se z Ivany stává Ivan a vbíhá na hřiště…
TITULKY: české pro neslyšící

Historické drama Otakara Vávry se Z. Štěpán
kem, K. Högerem, V. Matulovou a dalšími. Děj za
číná čtyři roky po smrti Jana Husa. Duch vzpou
ry roste a je podnícený kázáním Jana Želivského.
Do čela lidu se postavil zeman Jan Žižka.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Otakara
Vávry, obrazová příloha a mapy

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1963, 64 min., barevný

ČR, 1955, 102 min., barevný

JAK SE FRANTA
NAUČIL BÁT

JÁNOŠÍK

ČR, 1935, 76 min., čb

ČR, 1959, 39 min., barevný
Pohádka Jaroslava Macha o chasníkovi (L. Tro
jan), který neví, co je strach. Dva dřevorubci ho
proto pošlou do mlýna, ve kterém straší Boni
fác (J. Kemr) a Cyril (F. Fillipovský). Bude se tam
Franta bát? Vyšlo na DVD společně s filmem
O medvědu Ondřejovi, více info na str. 20.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R
DVD BOX

Drama Martina Friče ve slovenském znění o ži
votních osudech slovenského lidového hrdiny
Jury Jánošíka (P. Bielik), který se na počátku
18. století postavil proti zvůli mocných pánů
a se svojí početnou družinou bojoval proti útla
ku a za spravedlnost pro prostý lid.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX
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Josefa Kemra a
tu hrají sextány.

ntišek Kreuzmann,
Dohnal, Vladimír
ŘEDLOHA: Eduard
ntišek Čáp, Rudolf
Binovec  HUDBA:
KT: Jan Zázvorka 
12. 1938

JARKA A VĚRA

KAM ČERT NEMŮŽE

Vtipem nabitá komedie Václava Binovce, nato
čená podle oblíbeného románu Eduarda Kučery,
vypráví o dvou nezbedných sourozencích, kteří
před učením dávají přednost sportu a všemož
ným rozpustilým kouskům. V hlavní roli září Eva
Gerová, Ladislav Pešek, Jiří Dohnal a Zdeňka
Baldová.
TITULKY: české pro neslyšící

KAM ČERT NEMŮŽE, nastrčí ženu! Komedie
Zdeňka Podskalského o pragmatickém výzkum
níkovi (M. Horníček), který podlehne přeludům
a vžije se do role Fausta. Nechá se vylákat
svůdnou Mefistofelou na hrad, kterému vládne
poblázněný kastelán.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, rozhovor s J. Hla
váčovou

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1938, 84 min., čb

Jarka a Věra

dy Pšeničky, dáustilým kouskům
ale její bratr na
ách k nim přijíždí
ličníky usměrnit.
arka začne pilně
ele a Věra zažije

Filmexport Home Video

ČR, 1959, 81 min., barevný

Jarka a Věra
280
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JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

KANTOR IDEÁL

Notář Voborský zradí přísahu spolku starých
mládenců. Ve snaze utajit, že se oženil, vydává
manželku za svou dceru. To ovšem přinese velký
zmatek lidem v jeho okolí. Komedii natočil Mar
tin Frič a uvidíte v ní H. Haase, J. Štěpničkovou,
T. Pištěka a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Na dívčí gymnázium nastupuje mladý, nesmě
lý profesor Karel Suchý. Od samého počátku je
středem zájmu septimánek, kde má být třídním
učitelem. Věra Matysová se vsadí s celou třídou,
že dostane od „tříďase“ hubičku… Komedie
s Karlem Lamačem a Anny Ondrákovou v režii
Martina Friče.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1935, 77 min., čb

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

várníka Rezedy.
sto redaktorky
napsat článek
ně namluví, že
á do zprostřední Nezmarovou,
telství a začne
dnoho dne jsou

Hana Vítová, Jiří
Waleská, Jaroslav
ý  NÁMĚT: Emil
mil Artur Longen,
 HUDBA: Jára
Štěpán Kopecký 
22. 2. 1935

Jedna z milionu

9762

JEDNA Z MILIONU

KAREL A JÁ

Odpočinková komedie Vladimíra Slavínského
o Věře (H. Vítová), dívce z bohaté rodiny, která
se rozhodne poznat život obyčejných lidí. V pře
strojení za chudou dívku se seznámí s paní Ne
zmarovou (A. Nedošinská), která se živí nepovo
leným pouličním prodejem. Věra se jí rozhodne
pomáhat, avšak jednoho dne jsou obě zatčeny
policií… Dále hrají – T. Pištěk, L. Pešek, J. Marvan
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie o muži, který nestihl svou vlastní svat
bu, režírovaná Miroslavem Cikánem. Lucie (H.
Vítová) očekává svého ženicha, ale ten se bohu
žel nedostaví, proto chce svatbu zrušit. Oldřich
(J. Dohnal) je dotčen, a tak se rozhodne oženit
s první dívkou, kterou potká.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1935, 107 min., čb

Jedna
z milionu
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ČR, 1932, 90 min., čb
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ČR, 1942, 94 min., čb

8.10.2015 22:08:00

JEJÍ HŘÍCH

KAREL HYNEK MÁCHA

Společenské drama o mladé medičce Lole (Zita
Kabátová), která se zaplete s pokladním banky
Gollem (Ladislav Boháč). Ten později zpronevěří
peníze a spáchá sebevraždu. Film má dramatic
ké vyústění, když Lola po úspěšně složené závě
rečné zkoušce zjistí, že její milenec měl syfilis.
V obavách o svůj život podstupuje test, který
má tuto nemoc potvrdit nebo vyloučit.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

Životopisný film o Karlu Hynku Máchovi, jeho
studiích a vztahu s Lori v režii Zet Molas. Vyšlo
také ve dvoudiskovém vydání společně s filmem
Cikáni, více informací na str. 5.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1939, 87 min., čb

ČR, 1937, 106 min., čb

JSEM DĚVČE S ČERTEM
V TĚLE
ČR, 1933, 92 min., čb

Pikantní veselohra o manželské nevěře s elegant
ní Lídou Baarovou a rozvernou Ljubou Hermano
vou v režii Karla Antona. Ve filmu zazní mnoho
veselých písniček, které vás chytnou za srdce.
Navíc tu máte ojedinělou možnost vidět a slyšet
legendu české operety Mařenku Zieglerovou.
Tato dáma ve filmech často nehrála, zde se objeví
v roli ruské majitelky masérského salonu.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

KASAŘI

ČR, 1958, 82 min., čb
Detektivní komedie Pavla Blumenfelda zpraco
vává námět o bývalých lupičích pokladen, kteří
se – až na jednoho – polepšili. Dojde však ke
krádeži a důkazy ukazují na jednoho z nich. Kdo
však skutečně loupil? Ve filmu uvidíte Ladislava
Peška, Jana Pivce, Rudolfa Hrušínského, Josefa
Kemra aj.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

Zlatý fond české kinematografie
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KATAKOMBY

KLUCI NA ŘECE

Archiv Pozemkového úřadu je v suterénních pro
storách, „katakombách“, jimž vládne svérázný
Borman. Klidnou atmosféru naruší večírek pořá
daný na počest nově jmenovaného tajemníka.
Komedie Martina Friče s Vlastou Burianem, Ja
roslavem Marvanem, Čeňkem Šléglem a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Lyrický příběh z venkovského města vystavěný
ze vzpomínek Václava Kršky na mládí. Na břehu
klidné řeky, protékající idylickým městem, stojí
starý panský dům opředený mnoha tajemství
mi a záhadami. A právě proto padl do oka partě
mladých kluků, Portyčáků, kteří se ho rozhodli
prozkoumat.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1940, 80 min., čb

ČR, 1944, 91 min., čb

KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ

KOHOUT PLAŠÍ SMRT

Česká filmová komedie Zbyňka Brynycha
s hvězdným obsazením – M. Kopecký, J. Šejba
lová, M. Horníček, K. Höger a další. Sazeč Emil
Tůma se nastěhuje se svou rodinou do velké
vily na předměstí, kterou jim odkázal jejich
strýc. Tento člověk vybavil domácnost spous
tou bláznivých vynálezů. To však nebyla jeho
jediná zábava. Tou další byla společnost bandy
podvodníků…
TITULKY: české pro neslyšící

Špionážní drama Vladimíra Čecha odehrávající
se v Beskydech v létě roku 1950. Agent StB Bo
rek (J. Pántik) pronikne do skupiny diverzantů. Ti
připravují teroristické akce namířené proti pro
bíhající kolektivizaci na vesnici. Jaká bude cena
za úspěšnou operaci?
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1961, 92 min., čb

ČR, 1961, 95 min., čb

KDE ALIBI NESTAČÍ

KOLIK SLOV STAČÍ LÁSCE?

Oblíbený kriminální film s K. Högerem v hlav
ní roli, režírovaný Vladimírem Čechem, se točí
kolem falešného švýcarského léku, který zavinil
smrt několika kardiaků. Vyšetřování přivádí ka
pitána Tůmu (Karel Höger) a nadporučíka Líbala
(Josef Bek) až do Karlových Varů.
TITULKY: české pro neslyšící

Odpočinkový povídkový snímek, který vyprá
ví o běžných starostech obyčejných lidí. Tyto
příběhy se odehrávají v době, kdy na sebe lidé
měli ještě čas. Atmosféru jednotlivých poví
dek umocňuje příjemná hudba a za vidění stojí
i úžasné záběry Prahy 60. let minulého století.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1961, 92 min., čb

ČR, 1961, 92 min., čb

KDYŽ BURIAN PRÁŠIL

KOMEDIE S KLIKOU

Baron Jan Prášil je náruživý nimrod a obhájce
pravdy. Vše by bylo v pořádku, kdyby pan baron
neměl na svědomí pár hříšků, a dokonce neman
želských. Komedie s Vlastou Burianem, Jarosla
vem Marvanem aj. v režii Martina Friče.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Karel Gott poprvé ve filmu. Veselý příběh o věr
né nevěře s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Höge
rem. Zuzana Vítová jede za svým snoubencem
Petrem do Prahy. Ve vlaku se seznámí s Karlem
Jánským, který jí pomůže se zavazadly. Cestou
z nádraží zjišťuje, že ji někdo sleduje. Je to ten
muž z vlaku…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1940, 96 min., čb

ČR, 1964, 91 min., čb

KLAPZUBOVA XI.

KONEC JASNOVIDCE

Jedenáct synů majitele autosprávkárny Klap
zuby tvoří nepřekonatelný fotbalový tým. Jeho
snem je účast mužstva ve finále Evropského
poháru. Komedii natočil Ladislav Brom a hra
jí v ní Theodor Pištěk, Raoul Schránil, Antonie
Nedošinská aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, zajímavosti

Krátký film Vladimíra Svitáčka a Jána Roháče
o jasnovidci, který musí opustit soukromou praxi
a začlenit se do komunálního podniku. Doposud
své povolání vykonával s láskou a ke spokoje
nosti svých zákazníků. Posléze za přesně sta
novenou pracovní dobu i výši platu věští už jen
tak ledabyle. Mistrná komedie, která vám ukáže,
co s poctivou soukromou živností dokáže udělat
byrokracie. Vyšlo společně s filmy Skleněná ob
laka (info str. 26) a Věštec (info str. 32).
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1938, 89 min., čb

ČR, 1957, 23 min., čb

DVD BOX
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KONEČNĚ SAMI

KRÁL ŠUMAVY

Komedie Miroslava Cikána o novomanželích,
kteří od svatby zažívají jedno nedorozumění za
druhým. Mladý lékař Petr Dvořák (M. Homola) si
bere sympatickou Martu Hábovou (N. Gollová).
Jejich svatební cestu do Benátek však nečekaně
zkomplikuje matka Marty (R. Nasková), bohatá,
laskavá, ale velmi roztržitá dáma.
TITULKY: české pro neslyšící

Drsná a syrová šumavská příroda je kulisou na
pínavého příběhu, ve kterém pohraničníci tvrdě
zasahují proti narušitelům státních hranic. Dob
rodružné drama natočené Karlem Kachyňou,
ve kterém uvidíte R. Lukavského, J. Marvana, J.
Valu, V. Menšíka a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD, R, Po sto
pách krále Šumavy

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1940, 82 min., čb

ČR, 1959, 93 min., čb

KONKURS

KRISTIAN

Povídky Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs pojí
společné téma, kterým je hudba v různých
podobách a stejně tak různí lidé kolem ní. Re
žie – Miloš Forman, hrají – J. Suchý, J. Šlitr, V.
Křesadlová aj. Vyšlo na DVD společně s filmem
Démanty noci, více info na str. 6.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FF

Komedie Martina Friče s O. Novým, A. Mandlo
vou, N. Gollovou, R. Schránilem aj. Jednou za
měsíc přichází do Orient-baru záhadný elegán,
o kterém se ví jen to, že je dokonalý kavalír
a jmenuje se Kristian. Kým je však ve skuteč
nosti?
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, Dokonalý gentle
man

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1963, 79 min., čb

ČR, 1939, 95 min., čb

KRAKATIT

KROK DO TMY

Příběh natočený podle románu Karla Čapka, reží
rovaný Otakarem Vávrou, varuje před zneužitím
vědy. Objev třaskaviny Krakatit mladého vědce
Prokopa (K. Höger) vzbudí zájem lidí, kteří chtějí
s její pomocí ovládnout svět. Dále hrají – F. Mar
ly, F. Smolík, N. Tanská aj. Vyšlo na DVD společně
s filmem Škola otců, více info na str. 28.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

Detektivní komedie podle námětu Eduarda
Fikera s Rolfem Wankou a Adinou Mandlovou
v hlavních rolí. Režisér Mac Frič reagoval tímto
snímkem na poptávku po českých filmech toho
to žánru, které na trhu chyběly. Spolu s E. Fike
rem a F. Čápem se mu povedlo vytvořit zábavný
a zároveň napínavý snímek, který neztratil své
kouzlo ani dnes.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1948, 97 min., čb

ČR, 1938, 83 min., čb

KRÁL KOMIKŮ

KUDY KAM?

Imitátor odchází po svém výstupu do šatny
a všude ho pronásleduje vidina Vlasty Buriana.
Na každém představení ho diváci žádají, aby
komika předvedl. Imitátor se rozhodne odjet
na dovolenou, ale ani tam nenachází klid. Film
Vladimíra Síse a Rudolfa Jaroše.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

Skvělá komedie o mužské a ženské emancipaci
podle úspěšné divadelní předlohy. Herecké obsa
zení snímku je zárukou, že se při jeho sledování
nebudete nudit. Těšit se můžete na N. Gollovou
a její typický smích, bručouna J. Marvana, eman
cipovanou I. Kařírkovou a zdánlivě kapitulující
ho J. Sováka, které doplňují další oblíbení herci,
např. R. Deyl ml., S. Zázvorková či L. Lipský.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1963, 83 min., čb

ČR, 1956, 90 min., čb

KRÁL KRÁLŮ

KUŘATA NA CESTÁCH

Komedie Martina Friče vypráví o potížích mon
tážníka pražské ČKD Aloise Králů, který se má
nečekaně stát králem Tamánského souostroví.
Ve filmu hrají – Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová, Miloš
Kopecký, Vlastimil Brodský a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

Režijní začátky Václava Vorlíčka a filmový debut
Pavla Nového. Děti najdou opuštěnou drůbežár
nu s umělou líhní a rozhodnou se pro tajný chov
vlastních kuřat. Seženou potřebné, rozdělí si
služby na hlídání a s napětím čekají, kdy se ozve
pípání malých kuřátek. Ačkoli je film určen ma
lým divákům, díky poetickému příběhu a skvělé
mu hereckému obsazení jistě zaujme i dospělé.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1963, 91 min., čb

ČR, 1962, 68 min., čb
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KVOČNA

F I L M E X P O R T

H O M E

LIDÉ NA KŘE

V I D E O

První samostatný režijní počin Hugo Haase.
Anně Svojanovské nikdo neřekne jinak než
Kvočna – všichni jsou totiž zvyklí utíkat pod její
ochranná křídla. V této moderní společenské
konverzační komedii exceluje spousta známých
herců (Svozilová, Šejbalová, Smolík, Grosslichto
vá, Deyl, Mandlová aj.) v čele se skvělou Růže
nou Naskovou, která tuto roli hrála již několik let
v Národním divadle. Hugo Haas tímto snímkem
DVD 5
přivedl R. Naskovou do zvukového
filmu.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP
Sociálně kritický film
z období
hospodářské krize
s ceněnou L. Baarovou
a F. Smolíkem

Příběh vypráví o osudech čtyř dětí váženého profesora,
které tápají v bezútěšném světě ovlivněném hospodářskou krizí. Ač tito mladí lidé mají své velké sny, nikdo
z nich není schopen je naplnit a musí brát to, co život
právě nabízí. Jejich otec je otřesen a nucen opustit
své idealistické představy o jejich uplatnění a budoucím životě.
Příběh filmu je aktuální i v dnešní době. Film byl
zpracován podle divadelní hry českého spisovatele
Viléma Wernera a v roce 1937 získal hned dvě ocenění,
navíc dosáhl úspěchu i za hranicemi a byl uveden na
V. MFF v Benátkách.

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.

Obrazový formát
Aspect Ratio

LIDé Na křE, ČR, 1937, 88 MIN., Čb
HRají: František Smolík, Zdeňka Baldová, Ladislav Boháč, Lída
Baarová, Hana Vítová, Ladislav Pešek, Růžena Šlemrová, Ella
Nollová, Bedřich Veverka, Jiří Dohnal, Marie Glázrová, Jaroslav
Marvan n PřEDLOHa: Vilém Werner (divadelní hra Lidé na kře) n
ScéNář: Václav Wasserman n REžIE: Martin Frič n HuDba:
Julius Kalaš n kaMERa: Ferdinand Pečenka n VyRObIL: 1937
Ufa n PREMIéRa: 5. 2. 1937

4:3

Zvukový formát
Audio

2.0

Lidé na kře

9760

ČR, 1937, 84 min., čb

15

ČR, 1937, 88 min., čb
Příběh vypráví o osudech čtyř dětí (L. Baarová,
L. Boháč, H. Vítová, L. Pešek) váženého stře
doškolského profesora (F. Smolík), které tápají
v bezútěšném světě ovlivněném hospodářskou
krizí. Ač tito mladí lidé mají své velké sny, nikdo
z nich není schopen je naplnit a musí brát to,
co život právě nabízí. Dále hrají – Z. Baldová, R.
Šlemrová, J. Marvan a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Lidé na kře

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Titulky: české pro neslyšící
Subtitles: Czech for captioned
Jazyková verze: česká
Language version: Czech

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language
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LABAKAN

LIMONÁDOVÝ JOE
ANEB KOŇSKÁ OPERA

ČR, Bulharsko, 1956, 72 min.,
barevný

ČR, 1964, 96 min., virážovaný

Orientální pohádka Václava Kršky o krejčíku
Labakanovi toužícím po bohatství a přepychu.
Neváhá se proto vydávat za sultánova syna
Omara. Hrají – Eduard Cupák, Karel Fiala, Jana
Rybářová aj. Vyšlo na DVD společně s filmem
Legenda o lásce, více info na str. 15.
TITULKY: české pro neslyšící

Ušlechtilý kovboj s přesnými kolty, dobrodružný
děj, elegantní jiskřivost, osobitý humor a skvělé
herecké obsazení – to vše ve slavné parodii Ol
dřicha Lipského.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY DVD: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FO, písnič
ky z filmu, notové záznamy písní, trailer
BONUSY BLU-RAY: americká verze úvodních
titulků, vystřižené scény pro anglicky mluvící
teritoria
DVD BOX, BD

DVD BOX

LÁSKY KAČENKY
STRNADOVÉ

LÍZIN LET DO NEBE
ČR, 1937, 101 min., čb

ČR, 1926, 98 min., čb

První film Zdenky Sulanové, který z ní rázem uči
nil filmovou hvězdu. Eliška Irovská zůstane bez
rodičů a je poslána do chudobince v Ptačicích.
Jejím poručníkem se stane Petr Tumlíř, budoucí
právník. Líza začne chodit do místní školy, je vel
mi nadanou žákyní a umí krásně zpívat.
TITULKY: české pro neslyšící

Němá komedie Svatopluka Innemanna o dívce
(Z. Kavková), která přichází do Prahy za prací.
Pozná úskalí života ve městě a záhy podléhá
jeho svodům. Sblíží se s bohatým mužem (J.
Sedláček) a odmítne nabídku k sňatku od svého
milého Vincka (V. Burian)…
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Fotograf V.
Ströminger, Jak se dělá hudba k němému filmu
DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

LEGENDA O LÁSCE

LÍZINO ŠTĚSTÍ

Vládkyně orientálního města Arzenu (V. Fialová)
obětuje krásu své tváře za záchranu života svojí
nemocné sestry. Poté propadne žárlivosti, když
se uzdravená Širín (J. Rybářová) zamiluje do
Ferchada (A. Karamitev), a uloží mu téměř ne
splnitelný úkol. Vyšlo na DVD společně s filmem
Labakan, více info na str. 15.
TITULKY: české pro neslyšící

Pokračování melodramatického příběhu o Líze
Irovské, odehrávající se v prostředí prestižního
dívčího penzionátu. Líza Irovská dostala díky
stipendiu od manželů Karasových možnost stu
dovat v klášterním penzionátu. Při jedné z ne
dělních mší se seznámí s MUDr. Tomášem Le
pařem. Oba se do sebe zamilují, jenže doktorova
rodina si přeje, aby se Tomáš oženil s bohatou
a pyšnou Jelenou Pechlovou…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, Bulharsko, 1956, 92 min.,
barevný

ČR, 1939, 101 min., čb

LELÍČEK VE SLUŽBÁCH
SHERLOCKA HOLMESA

F I L M E X P O R T

H O M E

LUCERNA

V I D E O

9757

ČR, 1938, 82 min., čb

ČR, 1932, 88 min., čb

Jedna
z nejpovedenějších
adaptací stejnojmenné
divadelní hry
Aloise Jiráska

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.

Obrazový formát
Aspect Ratio

4:3

Zvukový formát
Audio

2.0

DVD 5

Je to příběh o mlynáři a panské pýše, který se odehrává
ve strašidelném lese plném nástrah a nebezpečí. Když
se mladá kněžna dozví o odbojném mlynáři, který se
odmítl zúčastnit uvítacích ceremonií na zámku, rozhodne
se využít svého práva. Požádá ho, aby ji doprovodil
s lucernou k lesnímu zámečku. Za jeho zády se pak
drábové snaží odvést jeho schovanku Haničku, které se
ovšem podaří utéct a ukrýt se ve staré lípě…
Tento pohádkový příběh byl věnován výročí zrušení
roboty a 20. výročí vzniku Československé republiky.
Jedná se o druhé filmové zpracování Jiráskovy předlohy s nezapomenutelnými vodníky Ferencem Futuristou
a Emanem Fialou, obojí v režii Karla Lamače.

LUCERNA, ČR, 1938, 82 MIN., ČB
HRAJÍ: Otomar Korbelář, Jarmila Beránková, Jarmila Kšírová,
Theodor Pištěk, František Kreuzmann, Ferenc Futurista, Eman
Fiala, Jára Kohout, Darja Hajská, Gustav Hilmar  PŘEDLOHA:
Alois Jirásek (divadelní hra Lucerna)  SCÉNÁŘ: Bohumír Polách,
Václav Wasserman, František Kožík  REŽIE: Karel Lamač 
HUDBA: Miloš Smatek  KAMERA: Jan Roth  ARCHITEKT: Jan
Zázvorka  VYROBIL: 1938 Terra  PREMIÉRA: 9. 9. 1938

Jazyková verze: česká
Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language
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Titulky: české pro neslyšící
Subtitles: Czech for captioned
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Pohádka Karla Lamače, která patří k nejpove
denějším adaptacím stejnojmenné divadelní
hry Aloise Jiráska. Je to příběh o hrdém mlynáři
a panské pýše, který se odehrává ve strašidel
ném lese plném nástrah a nebezpečí. Diváka
potěší scény s vodníky – F. Futurista a E. Fiala,
úžasní jsou však i D. Hajská, J. Kohout, T. Pištěk,
O. Korbelář, J. Kšírová a další. Film byl věnován
výročí zrušení roboty a 20. výročí vzniku Čs.
republiky.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Lucerna

Pan Lelíček přijme ve finanční tísni nabídku S.
Holmesa vystupovat jako dvojník krále, jenž je
ohrožován útoky anarchistů. Způsob, jakým za
stupuje panovníka, vyhovuje všem – i královně.
Komedie v režii Karla Lamače s V. Burianem, M.
Fričem, L. Baarovou a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD
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Filmexport Home Video

MADLA Z CIHELNY

MANŽELSTVÍ NA ÚVĚR

Vtipnými hláškami nabitá komedie s Lídou Ba
arovou a Hugo Haasem v hlavních rolích. Film
vznikl podle divadelní hry O. Scheinpflugové.
Pygmalionovské téma, kterak z prosté dívky
učinit dámu z vyšších kruhů, bylo u obecenstva
velmi oblíbené. Převýchova Madly z cihelny s se
bou ponese mnoho komických situací a hlášek,
kterým se budete smát ještě dlouho po skon
čení filmu.
TITULKY: české pro neslyšící

Melodrama se Zitou Kabátovou, Evou Gerovou,
Františkem Smolíkem a Antonínem Novotným
o milostném propletenci, který nakonec dojde
naplnění. Vypráví o dvou sestrách, které se
zamilují, jejich lásce však brání slib, který jedna
z nich dala jednomu muži.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1933, 105 min., čb

ČR, 1936, 86 min., čb

MADLA ZPÍVÁ EVROPĚ

MARIJKA NEVĚRNICE

Hudební film o dívce Madle, která svým zpěvem
dobyla Evropu. Madla Satranová je sirotek, kte
rou vychovává její dědeček. Dívka je velice nada
nou zpěvačkou a dokonce zná i noty. Stane se
členkou pěveckého sboru hudebního skladatele
Jaroslava Klána. Madla tajně miluje Jaroslava,
ten ji však stále považuje za dítě, a navíc má
již snoubenku, nafoukanou zpěvačku Liu Kars
tenovou.
TITULKY: české pro neslyšící

Chalupa Petro Birčaka vyhořela. Se svou ženou
Marijkou se proto rozhodnou postavit nový
dům. Peněz mají málo, a proto si Petro odjíždí
vydělat peníze do hor. Svou ženu svěří do rukou
mladého souseda… Drama Vladislava Vančury
podle námětu Ivana Olbrachta.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Jaro na podkarpatské Rusi (10 min.),
Podkarpatská Rus (11 min.), Píseň o podkarpat
ské Rusi (10 min.), komentáře k filmu, F, BIO, FIO,
SD, DR
DGP LUX

ČR, 1940, 105 min., čb

ČR, 1934, 72 min., čb

DVD BOX, DGP

MÁJOVÉ HVĚZDY

MARKETA LAZAROVÁ

Něžný, nenucený a lyrický film natočený podle
povídek Ludvíka Aškenazyho. Čtyři drobné pří
běhy obyčejných lidí z konce války se odehrávají
v květnu roku 1945. Lyricky laděné povídky jsou
citlivě spojeny v celek a ačkoli na sebe v knize
nenavazují, ve filmu se je podařilo spojit skrz
náhodné setkávání a míjení jednotlivých postav.
Pozadu nezůstávají ani herecké výkony, které
působí opravdově. Film patří k nejzdařilejším
koprodukcím naší filmové historie vůbec.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Stylisticky výjimečné historické drama ze stře
dověku, uznávané jako milník české kinemato
grafie, se k divákům vrací v digitálně restauro
vané podobě. Polovina 13. století. Příběh filmu
vypráví o loupeživém rytiři Kozlíkovi, jeho dce
rách a synech, lásce, šílenství i pomstě. Hrají –
M. Vášáryová, J. Kemr, N. Hejná, F. Velecký a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: F, BIO, FIO, R, dokument: V síti času /
režie František Uldrich, 1989 (18 min.)

MALÝ BOBEŠ

MARYŠA

Filmové zpracování známé stejnojmenné knížky
Josefa V. Plevy. Film se točil v malebném okolí
Ledče a Žďáru nad Sázavou a je zasazen do ob
dobí I. světové války. Přibližuje nám svět viděný
očima malého chlapce. Šestiletý Josef Janouš je
právě ve věku, kdy jeho zvídavost roste, a proto
se vydává na průzkum své rodné vesnice.
TITULKY: české pro neslyšící

Drama Josefa Rovenského o lásce, odloučení,
vynuceném manželství a nenávisti podle stej
nojmenné divadelní předlohy bratří Mrštíků.
Maryša Lízalová (J. Štěpničková) si vezme muže,
kterého nemiluje, a když se její milý vrátí z vojny,
rozhodne se ke krajnímu řešení…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1959, 90 min., čb

ČR, 1967, 158 min., čb

ČR, 1961, 75 min., čb

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

ČB
bodová, Kateřina
ský, Mária SýkoV. Pleva (kniha
 REŽIE: Jan
RA: Ivan V. Frič
62 Filmové studio

Malý Bobeš ve městě

e začíná přestědomku na peristře kontrastuje
sí zvyknout na
dy a seznamuje
e škole se mu
š nedaří, Bobeš
rušce.
h v obraze je
ník a ilustrátor

Malý Bobeš
ve městě
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ČR, 1935, 100 min., čb

MALÝ BOBEŠ VE MĚSTĚ

MASKOVANÁ MILENKA

Rodinný film podle dalších příběhů malého hr
diny Josefa V. Plevy. Volné pokračování příběhu
Malého Bobše začíná přestěhováním rodiny do
města. Bydlí v malém domku na periférii a toto
ne příliš přívětivé prostředí ostře kontrastuje
s dřívějším domovem. Malý Bobeš si musí zvyk
nout na jiný způsob života, nastupuje do první
třídy a seznamuje se s dětmi, nachází nové ka
marády.
TITULKY: české pro neslyšící

Melodrama s Lídou Baarovou a Gustavem Ne
zvalem o lásce skryté pod maskou. Na maškar
ním plese se seznámí Leon z Costy s krásnou
dámou, která odmítá odložit svou masku. Žena
prožila velké zklamání v lásce, a proto se již ne
chce nikdy znovu zamilovat. Leon ji ale upoutá
natolik, že se ho rozhodne pozvat k sobě domů…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1962, 80 min., čb

9304
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DVD BOX

ČR, 1940, 91 min., čb

Komedie, která je hereckým koncertem A. Nedo
šinské a T. Pištěka, vypráví o rodině Kráčmerů,
kteří přijdou k velkému jmění, když vyhrají pe
níze v loterii. Přestěhují se do bývalého šlech
tického paláce a z prostých zelinářů se stanou
velcí páni. Těšit se můžete také na krásnou H.
Vítovou, neodolatelného R. Wanku, vtipného L.
Peška a kouzelnou V. Ferbasovou.
TITULKY: české pro neslyšící

Životopisný film o našem slavném malíři v režii
Václava Kršky. Film není detailním malířovým
životopisem, zaměřuje se na určitý úsek jeho
života, který ovšem vypovídá mnoho o jeho
osobnosti, atmosféře doby a lidech. Děj příbě
hu zdařile doplňuje hudební doprovod Františka
Škvora. Jedná se o lidové písně, které Mikoláš
Aleš miloval. Václav Krška a Karel Höger si za
snímek v roce 1952 vysloužili čestný titul lau
reát státní ceny.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP
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ČR, 1951, 110 min., čb

DVD BOX, DGP
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MAZLÍČEK

MILAN RASTISLAV
ŠTEFÁNIK

ČR, 1934, 77 min., čb

ČR, 1935, 92 min., čb

Alois Pech je 28letý mladík, který stále žije se
svou maminkou. Pracuje jako vězeňský knihov
ník. Jeho poklidný život mu změní jeden náhod
ný noční telefonát. Komedie s Hugo Haasem,
Emou Pechovou, Adinou Mandlovou a Jarosla
vem Marvanem režírovaná Martinem Fričem.
TITULKY: české pro neslyšící

Životní příběh mezinárodně proslulého sloven
ského vědce, vojáka a diplomata, který význam
ně přispěl k vytvoření podmínek vedoucích ke
vzniku Československa, v režii Jana Svitáka.
Představitel hlavní role, Chorvat Zvonimir Ro
goz, získal v roce 1935 cenu Filmového porad
ního sboru.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

MĚSÍC NAD ŘEKOU

DVD BOX, DGP

MILENKY STARÉHO
KRIMINÁLNÍKA

Bláznivá komedie, ve které se Vlasta Burian snaží uniknout před sňatkem s Anny Ondrákovou.
A crazy comedy, in which Vlasta Burian tries to duck out of marrying Anny Ondráková.
režie/directed by Svatopluk Innemann • námět/story by Josef Skružný • scénář/screenplay by
Josef Skružný, Elmar Klos • kamera/director of photography Otto Heller • hudební doprovod/
musical accompaniment Neuvěřitelno • výroba/production Oceanfilm • ateliér/studio Kavalírka

9659

ČR, 1953, 100 min., barevný

hrají/cast Jan W. Speerger (továrník Pardon), Vlasta Burian (továrníkův strýc Cyril Pondělíček/
kriminálník Alois Kanibal), Anny Ondráková (Fifi Hrazánková), Emilie Nitschová (Fifiina matka),
Jiří Hron (Fifiin ctitel), Betty Kysilková (jasnovidka Štefanie Lesczynská), Věra Hlavatá (dcera
Lesczynské Olga), Jindřich Plachta (komorník Kristián), Rudolf Sůva (strážce parku Pivoňka)

Majitel papírnictví Hlubina (Z. Štěpánek), kdysi
nadějný student, pod tlakem okolností rezigno
val na své plány. Stejný osud zřejmě čeká i jeho
dceru (D. Medřická), která svádí boj mezi rozu
mem a citem. Melodrama v režii Václava Kršky.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomínky
fotografa Ješátka
ČSR/Czechoslovakia • 106 min. • čb (b/w) • premiéra/premiere 7. 10. 1927
Film byl natočen na filmový materiál 35 mm/The film was shot on 35 mm film

Groteskní bláznivá komedie o vlastníku továrny Pardonovi (Jan W. Speerger), který se snaží uniknout domluvenému sňatku s energickou Fifi Hrazánkovou (Anny Ondráková). Přemluví svého strýce
Cyrila Pondělíčka (Vlasta Burian), aby se za něj vydával a dívku od sňatku odradil. Pondělíček se
vyprávěním smyšlených historek o vraždách svých milenek pokouší Fifi uniknout, ale tato mladá
a nespoutaná dívka je dobrodružstvím přímo fascinována. Veselohru na motivy Jana Skružného
natočil Svatopluk Innemann. Film je doprovázen hudbou kapely Neuvěřitelno.

A crazy slapstick comedy about a factory owner called Pardon (Jan W. Speerger), who tries to get
out of an arranged marriage with the energetic Fifi Hrazánková (Anny Ondráková). He persuades
his uncle Cyril Pondělíček (Vlasta Burian) to impersonate him and to try and deter the girl from
getting married. Pondělíček tries to get rid of Fifi with fictional tales about his lovers being murdered, but the boisterous young lady is downright fascinated by adventure. This comedy based
on a story by Josef Skružný was made by Svatopluk Innemann. The film is accompanied by music
from the group Neuvěřitelno.

Bonusy

Bonuses

Rozhovory
• Ivan Klimeš o kariéře Vlasty Buriana
• Jan Ledecký o technikách virážování
• Neuvěřitelno o skládání hudby pro film

Interviews
• Ivan Klimeš on the career of Vlasta Burian
• Jan Ledecký on technical print toning
• Neuvěřitelno on composing music for the film

Bonusový film
• Lupič
Výroba: Alois Mecera, 6 min., čb, 1927

Bonus film
• Robber
Production: Alois Mecera, 6 min., b/w, 1927

Trailer
• Milenky starého kriminálníka

Trailer
• An Old Gangster’s Molls

Rozsah práv: home video. Licence platí pouze pro území České a Slovenské republiky. Tento
film na DVD vydávají Národní filmový archiv a Filmexport Home Video. Všechna práva výrobce
a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Tento film je chráněn zákonem. Bez souhlasu
je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování, televizní šíření a šíření tohoto díla
prostřednictvím internetu zakázáno.
Copyright specification: home video. Licence valid exclusively for the territories of the Czech
Republic and the Slovak Republic. This film is released in DVD format by the National Film
Archive and by Filmexport Home Video. This film is protected under copyright law. All rights
of the producer and copyright owners to the works contained herein are reserved. Production
of copies, rental, lending, public screening and diffusion of this work by television are forbidden.
© 2015 Narodní filmový archiv, Malešická 12, 130 00, Praha 3, Czech Republic
e-mail: nfa@nfa.cz, tel.: +420 778 522 702, www.nfa.cz
© 2015 Filmexport Home video s.r.o., Kaplická 14, 140 00, Praha 4, Czech Republic
e-mail: video@filmexport.cz, tel.: +420 261 213 664, www.filmexport.cz
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MĚSTEČKO NA DLANI
ČR, 1942, 95 min., čb

Milenky starého kriminálníka/An Old Gangster’s Molls

Matka Kráčmerka

MIKOLÁŠ ALEŠ

ČR, 1934, 108 min., čb

Matka
Kráčmerka

17

MATKA KRÁČMERKA

Zdařilá adaptace populárního románu Jana Drdy
v režii Václava Binovce zachycuje úsměvné i tra
gické osudy obyvatel městečka Rukapáně z kon
ce 19. století. Ve filmu hrají – František Smolík,
Gustav Hilmar, Marie Glázrová, Jaroslav Marvan,
František Filipovský a další.
TITULKY: české pro neslyšící
Neuvěřitelno
Hudbu Neuvěřitelna lze charakterizovat jako
průnik nejrůznějších žánrů (rock, jazz, swing,
blues) a zvukových doplňků, místy se poohlížejících i po motivech lidové a klasické hudby.
Spolehlivě se tak v průběhu filmu vystřídají
postupy, které mohou připomínat hudbu
k americkým nezávislým filmům nebo spaghetti
westernu. Když je třeba, využívá Neuvěřitelno
i netradičních hudebních nástrojů, jako jsou
různé kuchyňské pomůcky. Pro toto hudební
uskupení je vždy na prvním místě film, hudba je
komponována přímo k danému snímku a snaží
se respektovat jeho duši. Neuvěřitelno hudebně doprovodilo filmy Příchozí z temnot (1921),
Cikáni (1918), Pohádka máje (1926) a Milenky
starého kriminálníka (1927).
1931), which was about football. Even though
he shot several dramas and biopics, he left an
indelible mark on the history of Czech cinema as
a master of comedy.

AFIE

V I D E O

Svatopluk Innemann
(18. 2. 1896 – 30. 10. 1945)
Československý filmový scenárista, režisér
a kameraman. Od mládí byl fascinován filmovým
světem. Během první světové války pracoval jako
kameraman na frontě a této profesi se věnoval
i v poválečné kinematografii několik let. V hrané
tvorbě debutoval jako režisér první československou pohádkou Červená Karkulka (1920).
Innemmann se poté začal specializovat na
lidové veselohry podle literárních námětů Josefa Skružného. Divácké oblibě se nejvíce těšila
trojice veseloher s Vlastou Burianem v hlavní
roli. Jejich spolupráce začala v roce 1926 filmy
natočenými pod společností Oceanfilm Falešná
kočička aneb Když si žena umíní a Lásky Kačenky Strnadové. Volnou trilogii o záměnách, dvojnících a nechtěných svatbách zakončili nákladným filmem Milenky starého kriminálníka (1927).
Ve zvukové éře filmu Innemann natočil svůj nejznámější film o fotbale Muži v offsidu (1931).
Ačkoliv natočil několik dramat a životopisných
filmů, navždy do dějin československé kinematografie vstoupil jako mistr veselohry.

B
Hana Vítová, Rolf
, Bedřich Vrbský,
l, Vladimír Novotný,
Popelka Biliánová
stavu)  SCÉNÁŘ:
Schmitt  REŽIE:
KAMERA: Václav
OBIL: 1934 Osvald
4

H O M E

The work of Neuvěřitelno can be characterised
as an intersection of various genres (rock, jazz,
swing, blues) and supplementary sound, which
occasionally draws on folk themes and classical music. In the course of a movie, they never
fail to change tack, using approaches that are
reminiscent of American indie film or spaghetti
westerns. When it’s needed, Neuvěřitelno also
make use of untraditional instruments, such as
various kitchen implements. Film always takes
pride of place for this musical group. Music is
always composed directly for a given film and
they strive to respect its spirit. Neuvěřitelno have written musical scores for the films
The Arrival from the Darkness (Příchozí z temnot, 1921), Gypsies (Cikáni,1918), A May Tale
(Pohádka máje, 1926), and An Old Gangster’s
Molls (Milenky starého kriminálníka, 1927).

yly poprvé filmo1925. Partnerem
ukového remaku
hru, kde kromě
Wanka, své první
například Věra

F I L M E X P O R T
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From an early age, this Czechoslovak screenwriter, director, and cinematographer was fascinated by the world of film. During the First.
World War, he worked as a cameraman at the
front, and he also devoted several years to this
profession in post-war cinematography. His feature debut as a director was the first Czechoslovak fairy tale Little Red Riding-Hood (Červená Karkulka, 1920). Innemmann later began to
specialise in folk comedies based on the stories
of Josef Skružný. A trio of comedies with Vlasta
Burian in the lead role enjoyed the most popularity with audiences. Their collaboration began
in 1926 with movies shot under the auspices
of the Oceanfilm company – The Little False
Cat (Falešná kočička aneb Když si žena umíní)
and The Loves of Kačenka Strnadová (Lásky
Kačenky Strnadové). They completed their loose
trilogy about mistaken identities, doubles, and
unwanted weddings with the big-budget film An
Old Gangster’s Molls (Milenky starého kriminálníka, 1927). In the talkie era, Innemann made
his most famous film Men Offside (Muži v offsidu,

kterým se stavelkému jmění,
se do bývalého
nářů se stanou
mozřejmě přináší

Zlatý fond české kinematografie

w w w.f ilmexpor t.cz

144

ČR, 1927, 106 min.

Milenky starého kriminálníka/
An Old Gangster’s Molls
S hudbou/with musical accompaniment
from: Neuvěřitelno
Speciální DVD kolekce NFA/
A special DVD collection from NFA

Němá komedie, v níž se Vlasta Burian v dvojroli
snaží uniknout sňatku s energickou Anny Ondrá
kovou vyprávěním smyšlených historek o vraž
dách svých milenek. Je to komedie, která i beze
slov dokáže diváka zaujmout. Svěží a vtipný
snímek režírovaný Svatoplukem Innemannem,
který má své kouzlo i dnes.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: trailer, Lupič, rozhovory – trio Neuvě
řitelno, Ivan Klimeš, Jan Ledecký
DGP LUX

MILOVÁNÍ ZAKÁZÁNO
ČR, 1938, 82 min., čb

Komedie o zchudlém továrníkovi, jeho zoufa
lých věřitelích a dvou kouzelnících z Ameriky.
Továrník Brejcha (J. Marvan) přišel o všechny
peníze díky své marnotratné ženě a dceři. Obě
ho opustily. Jeho kamarád Netušil vymyslí plán,
jak peníze získat. Do plánu se zapojí i Brejchovy
věřitelé a o ztřeštěnosti nebude nouze. Hrají
– V. Trégl, H. Vítová, K. Lamač, A. Letenská, J.
Plachta a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD_Obal_Milenky.indd 2

DVD BOX, DGP
13.10.15 11:52

MEZI NÁMI ZLODĚJI

MINULOST JANY KOSINOVÉ

Trojice propuštěných vězňů se rozhodne okrást
zemědělské družstvo. Součástí plánu je, že dva
z nich do družstva vstoupí. Pak ale zjistí, že se
dostali mezi ještě větší zloděje než jsou oni
sami… Komedie Vladimíra Čecha s O. Krejčou, V.
Menšíkem, J. Sovákem aj.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

Melodrama, které získalo na Filmových žních
v roce 1940 první cenu. Předlohou pro film byla
povídka Vladimíra Neffa Romance. Film vypráví
o herečce s tíživou minulostí (V. Matulová) a za
níceném studentovi filosofie (S. Beneš), který se
do ní zamiluje. Aby ji zaujal, napíše pro ni hru.
Oba pak spolu prožijí chvíle štěstí, avšak v den
premiéry se vynoří stín minulosti, který jejich
vztah navždy změní.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1963, 83 min., čb

ČR, 1940, 102 min., čb

Zlatý fond české kinematografie
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MLADÁ LÉTA

MUŽ Z PRVNÍHO
STOLETÍ

ČR, 1952, 98 min., barevný

ČR, 1961, 91 min., čb

Alois Jirásek má vyhraněný názor na dějiny
českého národa už jako student broumovského
gymnázia a poté i na Karlově univerzitě. Životo
pisný film Václava Kršky s Eduardem Cupákem,
Natašou Tanskou, Karlem Jelínkem aj. Vyšlo na
DVD společně s filmem Řeka čaruje, více info na
str. 26.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

Po roku „508 po sputniku“ se nedopatřením
dostane muž z poloviny 20. století na Modrou
hvězdu. V době ideální společnosti se jeho pří
zemní touhy jeví všem jako podivné…Sci-fi Ol
dřicha Lipského, v němž hrají – M. Kopecký, O.
Krejča, R. Lukavský, V. Menšík a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

DVD BOX

DVD BOX

MODRÝ ZÁVOJ

MUŽI NESTÁRNOU

Cesty lásky jsou nevyzpytatelné. Na vlastní kůži
to poznal Robert Holan (K. Höger), který se na
střeše Radiopaláce zamiloval do krásné dívky.
Netuší však, že má dvojče, a tak musí čelit ne
předvídatelným situacím, než konečně pochopí,
jak se ve skutečnosti věci mají. V dvojroli sester
září Vlasta Matulová a ve filmu můžeme vidět
vynikajícího českého violoncellistu Ladislava
Zelenku, Orchestr F. O. K. a známého dirigenta
Otakara Paříka.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Stáňa Járský (J. Pivec) se za svůj život několikrát
zamiluje. Jednou z jeho osudových žen je i mla
dičká Helenka (J. Smejkalová), která je dcerou
a zároveň i vnučkou jeho dvou bývalých lásek (J.
Romanová, Z. Kabátová). Jak dopadne setkání se
všemi třemi ženami? Melodrama režiséra Vladi
míra Slavínského.
TITULKY: české pro neslyšící

MORÁLKA PANÍ DULSKÉ

MUŽI V OFFSIDU

Tragikomedie, režírovaná Jiřím Krejčíkem, o des
potické majitelce činžáku. Chce, aby její syn
neflámoval, a proto přijme pohlednou mladou
služku. Ta otěhotní a vše se najednou obrací…
Vyšlo na DVD společně s filmem Prstýnek, více
info na str. 24.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

Rivalita dvou fanoušků fotbalových klubů skončí
roztržkou a pořádkovou pokutou, ale současně
nečekaně propojí osudy několika lidí. Komedie
Svatopluka Innemanna s H. Haasem, J. Vanero
vou a J. Plachtou. Vyšlo na DVD společně s fil
mem Načeradec, král kibiců, více info na str. 18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1941, 103 min., čb

ČR, 1942, 97 min., čb

DVD BOX

ČR, 1958, 91 min., čb

ČR, 1931, 93 min., čb

Kč
MRAVNOST NADE99VŠE

Slovenská republika:
3,90 Eur
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První český hraný film věnovaný skautingu

ČR, 1937, 77 min., čb

Komedie Martina Friče s H. Haasem, V. Ferba
sovou, A. Mandlovou a S. Rašilovem. Profesor
Karas se řídí heslem: „Mravnost nade vše“. Po
dle něho žije i celá jeho rodina. Dobrá pověst
profesora je ohrožena příjezdem nemanželské
dcery Věry…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

BONUSY: Buď připraven! (51 min.) - osvětový film
o skautech (1923), slovo filmového historika, fotografie,
soudobá dokumentace, soudobá dokumentace na DVDROM
TITULKY: české pro neslyšící
SUBTITLES: Czech for captioned

Na dobré stopě, ČR, 1948, 73 min., čb
Hrají: Antonín Šůra, Karel Richter, Ladislav Boháč, L. H.
Struna, Oskar Hák, Stanislav Fišer, Oleg Reif, Zdeněk
Borovec, Stanislav Neumann, Václav Vorlíček
Námět: Lubomír Kaválek, Jaroslav Novák
Scénář: Jaroslav Mach, Lubomír Kaválek
Režie: Josef Mach, Hudba: Julius Kalaš, Kamera: Jaromír
Holpuch, Architekt: Ferdinand Fiala
Vyrobil: 1948 Československý státní film
OBRAZOVÝ FORMÁT
ASPECT RATIO

JAZYKOVÁ VERZE
LANGUAGE VERSION
česká
Czech

4:3

Rozsah práv: home video.
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem (www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz)
© Národní filmový archiv
© 2012 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií,
pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4, tel. a fax: +420 261 213 664
video@filmexport.cz
www.filmexport.cz
ZVUKOVÝ FORMÁT
AUDIO

INTERAKTIVNÍ MENU
INTERACTIVE MOVING MENU

2.0
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FORMÁT
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DVD 9
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2. 5. 2012

9. 5. 2012

16. 5. 2012
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Polibek
ze stadionu

Ze soboty
na neděli

Komedie s Klikou

Blbec
z Xeenemünde

NA DOBRÉ STOPĚ
ČR, 1948, 73 min., čb

Film, natáčený na Sečské přehradě a v okolí přehradní
nádrže Souš, vypráví dobrodružný příběh skauta Edy
a jeho junáckých bratrů na letním táboře. V poválečném
pohraničí dochází neustále k pašeráckým výpadům
a Eda, který byl za války zavlečen do Německa, je
podezříván z náklonnosti k nim. Nakonec se ukáže, že je
to právě on, kdo pomůže místním narušitele dopadnout
a je za svou odvahu vyznamenán a přijat všemi do
kamarádského junáckého kruhu. Ve filmu hraje také
5. oddíl vodních skautů z Prahy.

NA DOBRÉ STOPĚ
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Dobrodružný příběh z letního skautského tábora

Dobrodružný příběh pro mládež z prostředí
junáckého prázdninového tábora vodáků: Eda
poznamenaný tragickou okupační zkušeností
se těžko sžívá s ostatními chlapci. Režie – Josef
Mach, hrají – A. Šůra, K. Richter, L. Boháč a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, Buď připraven!
(němý osvětový film, 1923), příběhy skautů,
archivní krátké filmy, Skauting je cesta (krátký
náborový film)

DVD BOX

DGP LUX, DGP

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu titulu.

MUŽ V POVĚTŘÍ

NAČERADEC,
KRÁL KIBICŮ

ČR, 1955, 83 min., čb
Komedie režiséra Miroslava Cikána o muži, který
se snaží vynaleznout věčnou sirku. Vynálezce
a pyrotechnik Silvestr Čáp však svými pokusy
a občasnými výbuchy narušuje život lidí jinak
poklidného městečka. Vyšlo na DVD společně
s filmem Funebrák, více info na str. 9.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

ČR, 1932, 97 min., čb
Komedie Gustava Machatého. Vášeň při karetní
hře a nezvedené kibicování dovede pana Nače
radce (H. Haas) do prudkého sporu s obchodním
konkurentem panem Dundrem (J. Vojta). Vyšlo
na DVD s filmem Muži v offsidu, více info na str.
18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR
DVD BOX

Zlatý fond české kinematografie
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NAŠI FURIANTI

NEPORAŽENÍ

Komedie natočená Vladislavem Vančurou
a Václavem Kubáskem podle předlohy Ladislava
Stroupežnického o dvou mladých lidech, kteří se
mají rádi, ale jejich rodiny jsou proti jejich lásce.
Hrají – V. Vydra st., A. Nedošinská, Z. Hora, M.
Mellanová a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, SD

Drama Jiřího Sequense vypráví příběh o hrdin
ném úsilí kapitána Richtera a jeho jednotky
ubránit svou vojenskou čest před německými
vojsky. Hrají – Gustav Heverle, Ladislav Chudík,
Jaroslav Mareš, Jiří Sovák, Martin Růžek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1937, 96 min., čb

ČR, 1956, 95 min., čb

NÁVRAT DOMŮ

NEVIDĚLI JSTE BOBÍKA?

Citlivé drama Martina Friče, ve kterém se zr
cadlí radost z konce války, ale i fakt, že život
se nezastavil a čas nejde vrátit zpátky. To, co
člověku bylo milé, se najednou může zdát cizí.
Jediné, co zbývá, je najít sílu jít dál… Tento film,
ve kterém září K. Höger, B. Jurdová, J. Pehr aj.,
obsahuje velmi silné scény, které divákovi utvkí
v paměti, a rozhodně patří ke klenotům české
kinematografie.
TITULKY: české pro neslyšící

Situační crazy komedie, ve které se pátrá po
ztraceném foxteriérovi. Předlohou filmu je ro
mán Vladimíra Peroutky. Tato ztřeštěná kome
die je posledním protektorátním filmem Vladi
míra Slavínského a svými hereckými výkony vás
jistě okouzlí Rudolf Hrušínský v roli přihlouplého
ňoumy z bohaté rodiny, Jaroslav Marvan, Ferenc
Futurista, Jára Kohout coby zloděj psů z Podolí
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1948, 81 min., čb

ČR, 1944, 85 min., čb

NEBE A DUDY

NEVÍTE O BYTĚ?

V chalupě skaláka Fábery najde pomoc zraněný
statkář a průmyslník Bartoš. Dostane se mu pří
větivého zacházení a mezi chudými lidmi získá
nový pohled na svět. Komedie Vladimíra Slavín
ského s J. Plachtou, J. Romanovou, J. Marvanem
aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

Komedie o soužití dvou mladých lidí v malém
bytě. Josef, režisér maňáskového divadélka, po
návratu ze zájezdu zjistí, že na byt, ve kterém
doposud žil v podnájmu, dostala dekret demo
bilizovaná příslušnice zahraniční armády Elena.
Ta si přeje, aby se Josef odstěhoval, a vydá se
spolu s ním hledat nový podnájem… Do hlavních
rolí byly obsazeny nové tváře – Josef Pehr a Bo
žena Obrová a ve vedlejších rolích září Jan Pivec
a Jindřich Plachta.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1941, 92 min., čb

ČR, 1947, 84 min., čb

DVD BOX

NEJLEPŠÍ ČLOVĚK

NEZBEDNÝ BAKALÁŘ

V. Burian, V. Vydra a J. Šejbalová v komedii Vác
lava Wassermana a Ivo Nováka. V obci Pětice se
blíží volby do obecní rady, kde však sedí lidé, kte
ří se nehodlají vzdát svých silných pozic. Hladinu
zatuchlosti je třeba rozvířit závanem čerstvého
vzduchu.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, vzpomínání
L. Lipského

Nevděčné město Rakovník ztrpčuje život baka
láři Janovi i jeho žákům. Přizvaným vyučujícím
z Prahy si chtělo zvýšit prestiž, ale jen aby to
mnoho nestálo! Lakotní konšelé neplní své sli
by… Historická komedie Otakara Vávry. Hrají –
Z. Štěpánek, V. Matulová, O. Korbelář aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1954, 98 min., čb

ČR, 1946, 92 min., čb

NĚMÁ BARIKÁDA

NEZLOBTE DĚDEČKA

Drama květnových dnů r. 1945 líčené na pozadí
příběhů několika holešovických občanů, kteří se
aktivně zapojují do posledních bojů II. světové
války v Praze. Drama Otakara Vávry podle před
lohy spisovatele Jana Drdy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání
O. Vávry

Komedie Karla Lamače s V. Burianem, A. Mandlo
vou a H. Vítovou o továrníkovi, který chce odjet
za milenkou. Přemluví bratrance Emanuela Vo
víska, jenž se ocitl přechodně v sanatoriu pro
nervově choré, aby představoval strýčka Jonáše
z Ameriky. Jonáš totiž poslal telegram, že se zdr
ží v Paříži a Daňkovi se taková situace nehodí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1949, 113 min., čb

ČR, 1934, 85 min., čb
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NIKDO NIC NEVÍ
ČR, 1947, 70 min., čb

OBUŠKU,
Z PYTLE VEN!

Dva tramvajáci Martin a Petr jsou požádáni sou
sedkou Věrou, aby jí pomohli ukrýt tělo četaře
SA Fritze, který při potyčce upadl do bezvědomí.
Naloží ho do velkého koše a hodí do vody, ale
v koši je jejich adresa… Komedie Josefa Macha
s J. Marvanem a F. Filipovským.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, vzpomínky J.
Pleskota

Pohádka s L. Peškem režírovaná Jaromírem
Pleskotem o chudém muzikantovi, kterému kou
zelný dědeček daruje ubrousek, co sám prostírá
a oslíka, z něhož padají dukáty. Třetí dar však
muzikant odmítne, později však zjistí, že ho je
občas také potřeba.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ČR, 1955, 71 min., barevný

DVD BOX

DVD BOX, DGP

NOČNÍ MOTÝL

OHNIVÉ LÉTO

Melodrama Františka Čápa s H. Vítovou, A. Man
dlovou, S. Benešem a G. Nezvalem o dívce, která
pracuje jako vychovatelka v posádkovém městě.
Je středem pozornosti řady mužů. Ten, koho mi
luje, ji však nechce, proto skončí v náručí jiného.
TITULKY: české pro neslyšící

Filmová báseň o bouřlivém mládí podle románu
Václava Kršky s Lídou Baarovou, Svatoplukem
Benešem a Zorkou Janů v hlavních rolích. Děj
filmu se točí kolem osudů několika mladých lidí.
O prázdninách prožívají letní lásky, okamžiky
štěstí i smutku. Ve snímku se poprvé setkaly na
scéně i sestry Lída Baarová a Zorka Janů a obě
předvedly, že to před kamerou skutečně umí.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1941, 84 min., čb

ČR, 1939, 88 min., čb

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI

OKOUZLENÁ

Princezna Blanka se tajně schází s myslivcem
Ondřejem a odmítá všechny urozené nápadní
ky. Král (J. Marvan) už toho má dost, zavře ji do
věže a pro nápadníky vymyslí těžký úkol. Po
hádka Jaroslava Macha. Vyšlo na DVD společně
s filmem Jak se Franta naučil bát, více info na
str. 11.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

Dramatický příběh o zklamané lásce s Natašou
Gollovou a Karlem Högerem. Lenka Bártová se
zamiluje do doktora Pavla Chvojky. Čeká s ním
dítě, jenže on si má brát jinou. Pavlovi proto
o dítěti neřekne a rozhodne se být svobodnou
matkou… Ve vedlejší roli září Adina Mandlová
jako Lenčina přítelkyně Milada a také Marie
Glázrová, která hraje chladnou a majetnickou
manželku Pavla Chvojky.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1959, 49 min., barevný

ČR, 1942, 94 min., čb

O NĚČEM JINÉM

ON A JEHO SESTRA

Celovečerní debut Věry Chytilové o dvou ženách
toužících po změně – gymnastce Evě (E. Bosá
ková), která zvažuje ukončení kariéry vrcholové
sportovkyně, a Věře (V. Uzelacová), ženě v do
mácnosti, která hledá útěchu a únik ze stereoty
pu u milence. Dále hrají – J. Kodet, J. Langmiler,
V. Čáslavská, F. Filipovský aj. Hudba – Jiří Šlitr.
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie Karla Lamače a Martina Friče s V.
Burianem a A. Ondrákovou o listonoši Brabco
vi a jeho sestře Anny, která touží po světlech
ramp. Brabcovi se povede Anny k divadlu dostat,
avšak musí čelit i jistým komplikacím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1963, 81 min., čb

ČR, 1931, 89 min., čb

O VĚCECH
NADPŘIROZENÝCH

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA
ŠVEJKA

Tři povídky z pera Karla Čapka (Glorie, Tajemství
písma, Právní případ) nás přesvědčí o tom, že
ne každý dobrý skutek je oceněn a správně od
měněn a že ne vše je tak, jak to na první pohled
vypadá. Hrají – L. Pešek, V. Brodský, O. Nový, J.
Marvan, M. Kopecký a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

Střihový film Martina Friče, který vznikl z třech
němých snímků z roku 1926. Hlavní roli tu na
prosto úžasně ztvárnil nepřekonatelný Karel
Noll. Těšit se můžete i na Dobrého vojáka Švejka
v podání Saši Rašilova, který byl na disk přidán
jako bonus, přestože se nedochoval kompletní.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD, Dobrý voják Švejk (1931), Švejk
na filmovém plátně – článek Evy Urbanové, hi
toričky NFA
DVD BOX, DGP

ČR, 1958, 104 min., čb

ČR, 1930, 76 min., čb

DVD BOX

Zlatý fond české kinematografie
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PACIENTKA DR. HEGLA

PANCHO SE ŽENÍ

Psychologické drama Otakara Vávry s Adinou
Mandlovou, kterou svede záletný lékař. Karla
Janotová je odvezena do nemocnice. Operuje ji
nejlepší pražský chirurg – MUDr. Hegel. Oslabe
ná Karla dostane po úspěšné operaci zápal plic.
Doktor ji však vyléčí a Karla se do něho zamiluje
a začne se s ženatým lékařem tajně scházet…
TITULKY: české pro neslyšící

Veselá parodie na rodokapsové příběhy v režii
Rudolfa Hrušínského a Františka Salzera. Dob
rodruh Pancho se zakouká do krásné Rosity, ale
ta se má na přání rodičů vdát za přihlouplého
Pedra… Druhý a poslední režijní pokus mladičké
ho Rudolfa Hrušínského byl natočen na sklonku
roku 1944, ale na plátna se dostal po úpravách
až v roce 1946. Objevuje se zde poprvé v celo
večerním filmu ve svých šestapadesáti letech
Jarmila Kurandová.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1940, 85 min., čb

ČR, 1945-1946, 90 min., čb

DVD BOX, DGP

PAKLÍČ

PANTÁTA BEZOUŠEK

Kriminální komedie podle stejnojmenného de
tektivního románu Eduarda Fikera. Úspěšný
spisovatel Gabriel Anděl nedokáže snést, jak se
mu jeho žena Lola věčně plete do řemesla, a tak
dojde k závěru, že se s ní rozvede. Rozhodne
se, že se odstěhuje do své venkovské vily. V tu
chvíli se na scéně objevuje policejní inspektor,
který přichází s varováním, že nějací podvodníci
se chystají dotyčný dům prodat bohatému Če
choameričanovi…
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Adaptace románu Karla Václava Raise, režírova
ná Jiřím Slavíčkem, o výletu bodrého venkovana
do Prahy, kde pozná sestru své snachy, které
otec zakazuje její lásku. Ve filmu uvidíte Jaro
slava Vojtu, Ladislava Boháče, Zitu Kabátovou,
Vlastu Matulovou, Karla Hašlera aj.
TITULKY: české pro neslyšící

PALIČOVA DCERA

PAROHY

Drama podle předlohy Josefa Kajetána Tyla o šu
maři Valentovi (Zdeněk Štěpánek) a jeho dceři
Rozárce (Lída Baarová), která upadne v podezře
ní ze žhářství. Otakar Jeremiáš získal za hudbu
k filmu v roce 1941 Národní cenu.
TITULKY: české pro neslyšící

Hříčka o vydraženém paroží, které způsobí la
vinu nedorozumění a málem přivede ke krachu
šťastné manželství Viktorina a Zuzanky. Kome
die Františka Sádka a Alfréda Radoka s O. No
vým. Vyšlo také na DVD společně s filmem Va
lentin Dobrotivý, více info na str. 31.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1944, 88 min., čb

ČR, 1941, 89 min., čb

ČR, 1941, 88 min., čb

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

9758

0. let minulého
O nadprůměrnou
clavem Tréglem.
a blízkého okolí.

chta, Václav Trégl,
aoul Schránil, Bedmolíková  NÁMĚT
rsch  HUDBA: RoRCHITEKT: Štěpán
MIÉRA: 30. 9. 1938

Pán a sluha

PÁN A SLUHA

PAST

Tato komedie Waltera Schorsche, ve které ex
celuje Jindřich Plachta jako sluha gentleman,
patří ke klenotům 30. let. Vypráví o nečekaném
a neobvyklém dědictví, jehož součástí je sluha
s perfektním vystupováním. Takový sluha ovšem
přináší zmatek do života chudého úředníka (F.
Krištof-Veselý) a je příčinou řady komických situ
ací. Dále hrají – E. Gerová, R. Schránil, B. Veverka
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Drama o odbojářích a událostech, které násle
dovaly po atentátu na Heydricha. Je rok 1942
a gestapo v Praze usilovně pátrá po odbojové
skupině, kterou má vést muž jménem Čermák.
Při jedné razii je zatčena její členka Růžena Ku
bínová (V. Chramostová), kterou gestapo krutě
vyslýchá. K Růženě do cely je nasazena konfi
dentka Herta, která díky své herecké minulosti
získá její důvěru…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

283

AFIE

DVD BOX, DGP

ČR, 1947, 77 min., čb

ČR, 1938, 84 min., čb

Pán a sluha

zasáhne úžasná
run po bohatém
ok zaměstnávat
á se to jednoduůru nohama. Je
e se s ním jeho
okonce i o svého
vzdát a vymyslí
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ČR, 1950, 93 min., čb

3.9.2015 0:03:00

ot je pes

F I L M E X P O R T

, biografie a filmodobá dokumentace

H O M E

V I D E O

9361

Život je pes
Panenství

ební skladatel
or se vydává
aršího
ného muže,
získal místo
kladatelství.
mto převleku
alíbí starší
vě dceři Heleně,
mco mladší
se líbí jako
ustilý mladík.
blém nastává,
ž se obě chtějí
vat…

PANENSTVÍ

PÁTÉ KOLO U VOZU

Drama Otakara Vávry o tragickém osudu mla
dé ženy, která se snaží získat peníze na léčení
svého nemocného přítele. Hrají – L. Baarová, F.
Kreuzmann, L. Boháč, A. Mandlová a další. Vyšlo
na DVD společně s filmem Život je pes, více info
na str. 33.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná
ní režiséra O. Vávry

Veselý příběh o babičce, která se nedala, v hlavní
roli se Zdeňkou Baldovou. Komedie vypráví o jed
né pražské rodině a babičce, která je „pátým ko
lem u vozu“. Slibovali jí, že ji budou hýčkat, a při
tom se stala jakýmsi rodinným otrokem, který
nakupuje, vaří, uklízí, dohlíží na děti, pere, zašívá,
prostě vede chod celé domácnosti. Babičce však
brzy dojde trpělivost…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1937, 83 min., čb

Panenství
VIRGINITY

2x Adina Mandlová

lyšící

na Mandlová, Světla
ý, Jára Kohout, FranHugo Haas, Martin
l Haas  KAMERA:
opecký  VYROBIL:
3

4:3

Život je pes

2.0

d
Language version: Czech

ČR, 1958, 88 min., čb

A DOG´S LIFE

guage

Z L A T Ý

F O N D

Č E S K É

K I N E M A T O G R A F I E

23.8.2006 12:19:45
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Peníze nebo život

Peníze nebo život

oned

Slovenská republika:
5,90 EUR

oned, English
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149 Kč

, Jan Werich

rshain

ČR, 1940, 77 min., čb

POČESTNÉ PANÍ
PARDUBICKÉ

Komedie Miroslava Cikána, která vaše nervy
napne až k prasknutí a rozhýbá bránici k salvám
neutuchajícího smíchu. Karel Pelikán je k neroze
znání podobný jednomu lupiči. Po loupeži v kle
notnictví je vyslýchán policií a jen těžko dokazu
je své alibi. V úloze dvou zmatených fotografů
excelují Jindřich Plachta a Stanislav Neumann.
TITULKY: české pro neslyšící

Pardubický kat Jiří a jeho žena Rozina těžce
nesou, že jimi měšťané opovrhují. Když však Jiří
pomůže starostovi, který byl přepaden, zprostí
ho úřady jeho potupné služby. Komedie Martina
Friče s F. Smolíkem a J. Štěpničkovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

ČR, 1944, 83 min., čb

DVD BOX, DGP

7014

aﬁe, biograentace, sou-

juba Hermanová,
roslav Vojta,

Filmexport Home Video

PELIKÁN MÁ ALIBI

ejen
e jen
y Vítové
ale také
eguine
chod
mužů.

radeného náha komických
tko periferie,
lem prchající
ale po chvíli
perk se snaží
aráda Pepíka,
vé ženy Helejsou u Pepíka
nda ukryje náHelena. Mylně
ctitele, který
cí na vhodnou
se mu i poveho neohřeje…
kat?
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DVD BOX

PENÍZE NEBO ŽIVOT

PODOBIZNA

Jiří Voskovec a Jan Werich ve veselohře režiséra
Jindřicha Honzla. Příběh se točí kolem ukrade
ného náhrdelníku, který ztratil prchající zloděj.
Tonda, kvítko periferie, ho najde a chce ho vrátit.
Po chvíli se ale sám stává pronásledovaným.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

Fantastické drama s hororovými prvky podle
předlohy N. V. Gogola natočil Jiří Slavíček. Zlý
lichvář Chazaj si nechá namalovat svůj vlastní
portrét. Díla se ujme chudý malíř Šimon, který
během své práce začne propadat hrůzným
představám, až nakonec spáchá sebevraždu.
Cosi hrůzného a neviditelného se mu povede
zachytit i v obraze.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1932, 94 min., čb

Peníze
nebo život
FILMEXPORT HOME VIDEO

ČR, 1947, 89 min., čb

15.11.2010 14:12:25

PĚT Z MILIONU

POHÁDKA MÁJE

Pět krátký příběhů z každodenního života Prahy,
ve kterém mimo osudů obyčejných lidí můžeme
vidět také přehlídku pražské aglomerace – od
historického centra přes pavlačový dům, no
vostavby na kraji města až po rekreační osadu
kousek za Prahou. Hrají – J. Marvan, J. Tříska, F.
Kreuzmann, H. Vojtová, V. Thielová, V. Brodský,
K. Chadimová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

Student Ríša (S. Beneš), který se více než studi
ím věnuje flámům a výtržnostem, se rozhodne
odjet na čas ke strýci na Moravu. Seznámí se tu
s plachou Helenkou (N. Gollová) a jejich známost
se mění ve velkou lásku. Adaptace románu Vilé
ma Mrštíka v režii Otakara Vávry.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1959, 100 min., čb

ČR, 1940, 88 min., čb

PLAVECKÝ MARIÁŠ

POKUŠENÍ PANÍ ANTONIE

Bývalého voraře Josefa Váňu trápí, že v lesích
po vichřici zůstala spousta dřeva a nikdo jej ne
sváží. Váňa svolá na pomoc všechny své kama
rády a ruku k dílu přiloží i lidé z vesnice. Komedie
Václava Wassermana s J. Marvanem, J. Plachým
a K. Fialovou.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

Komedie s Antonií Nedošinskou a Lídou Baaro
vou o jedné dobře myšlené lži. Antonie Nováko
vá chce zajistit své jediné dceři Miladě dostateč
né vzdělání. Přihlásí se tedy na inzerát, kterým si
inženýr Domanský hledá spolehlivou hospodyni.
Při pohovoru v jeho vile však vyjde najevo, že
Domanský má jednu neobvyklou podmínku –
budoucí hospodyně musí být bezdětná a bez
příbuzenstva. Antonie dceru zapře a nastoupí
do služby…
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1952, 78 min., čb

ČR, 1937, 98 min., čb

DVD BOX, DGP

POBOČNÍK
JEHO VÝSOSTI

POLIBEK ZE STADIONU
ČR, 1947, 78 min., čb

ČR, 1933, 78 min., čb
Nadporučík Patera je na dálku jmenován po
bočníkem prince Evžena, který má před svatbou
a musí se rozejít se svou milenkou. Místo jejich
poslední schůzky však vypukne kolotoč plný
omylů. Komedie Martina Friče s V. Burianem a S.
Marwille.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, ukázka ně
mecké verze filmu
DVD BOX

Legendární sportovní hlasatelé Laufer, Mašlonka
a Procházka ve filmové veselohře Martina Fri
če. Film čerpá námět z rozruchu při mistrovství
světa v ledním hokeji v roce 1947. Rakousko ví
tězí nad Švédskem. Československo získává titul
mistrů světa. Dav na stadionu šílí radostí a tu
z ničeho nic dostane zubař Jan Vaněček polibek
od rozjásané neznámé dívky…
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Zlatý fond české kinematografie
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POSLEDNÍ MOHYKÁN

PRÁVĚ ZAČÍNÁME

Komedie Vladimíra Slavínského s J. Marvanem
a M. Valentovou o krutovládě Bořivoje Kohouta
nad milující rodinou. Lest zamilovaného muže
nastaví Bořivojovi zrcadlo a ten si uvědomí, jak
zbytečně přísný byl.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Komedie Vladimíra Slavínského s J. Plachtou, J.
Marvanem a M. Valentovou o principálovi, který
má už dost kočovného způsobu života. Uteče od
ženy a nastěhuje se do Prahy ke svému příteli.
S jejich osudy zamíchá osiřelý chlapec.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1947, 89 min., čb

ČR, 1946, 88 min., čb

POSLEDNÍ MUŽ

PRINCEZNA SE
ZLATOU HVĚZDOU

ČR, 1934, 88 min., čb

ČR, 1959, 80 min., barevný

Hugo Haas v komedii režiséra Martina Friče
o despotickém profesorovi, který vyžaduje po
slušnost nejen od svých studentů, ale i rodin
ných příslušníků. Jednoho dne předstírá, že je
figurínou, a díky tomu se dozví, co si o něm jeho
nejbližší myslí.
TITULKY: české pro neslyšící

M. Kyselková a J. Zíma v pohádce Martina Friče
o princezně Ladě a princi Radovanovi, na jehož
zámku princezna Lada v přestrojení slouží v ku
chyni. Princ se do ní zamiluje, ale pro Ladu si
přijde válkychtivý král Kazisvět…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DVD BOX, DGP

POSLUŠNĚ HLÁSÍM

F I L M E X P O R T

H O M E

PROBUZENÍ

V I D E O
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Pokračování Haškova světoznámého románu
o válečných příhodách dobrého vojáka Švejka
v režii Karla Steklého. V hlavní roli září R. Hru
šínský, S. Beneš, M. Nedbal, J. Marvan a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, FF „Zpráva o císaři
pánu“
Psychologické drama
Jiřího Krejčíka o problémové
mládeži s nádhernou
Janou Brejchovou a fešáky
Petrem Kostkou, Janem
Šmídem a Jiřím Kodetem
Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.
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DVD 5

Šestnáctiletá Jitka uteče z výchovného ústavu, aby se
vrátila k partě kluků, kteří se baví pitím a krádežemi.
Jednoho dne se setká s mladým číšníkem Tonkou, který
se z lásky k ní přidá k partě, kterou ovládá Jitčin přítel
Vilda. Po neúspěšné krádeži se všichni ukryjí na chatě,
kde se Jitka do Tonky zamiluje a uvědomí si, že chce
žít jinak. Vilda se však Jitky nehodlá vzdát…
Ihned po premiéře se film stal hitem mladých lidí
a z Jany Brejchové byla rázem hvězda mezinárodního
formátu. Před kamerou tu poprvé stanul Petr Kostka
a předvedl vynikající výkon. Snímek je sondou do života
rebelující mládeže, šťastný konec mu byl vnucen tehdejšími nositeli idejí i přes režisérův nesouhlas.

PROBUZENÍ, ČR, 1959, 97 MIN., ČB
HRAJÍ: Jana Brejchová, Jan Šmíd, Petr Kostka, Jiří Kodet, Jiří
Štíbr, Ladislav Pešek, Eva Šenková, Zuzana Ondrouchová,
Vlasta Chramostová, Marie Brožová, Vladimír Menšík, Josef
Kemr  NÁMĚT: Otakar Kirchner  SCÉNÁŘ: Otakar Kirchner, Jiří
Krejčík  REŽIE: Jiří Krejčík  HUDBA: Zdeněk Liška  KAMERA:
Vladimír Novotný  ARCHITEKT: Karel Škvor  VYROBIL: 1959
Filmové studio Barrandov  PREMIÉRA: 12. 2. 1960

Jazyková verze: česká
Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language
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Psychologické drama Jiřího Krejčíka o problé
mové mládeži s nádhernou Janou Brejchovou
a fešáky Petrem Kostkou, Janem Šmídem a Ji
řím Kodetem vypráví příběh šestnáctileté Jitky,
která uteče z výchovného ústavu, aby se vrátila
k partě kluků, kteří se baví pitím a krádežemi.
Jednoho dne však potká hodného kluka Tonka
a začne si uvědomovat, že by chtěla svůj život
změnit…
TITULKY: české pro neslyšící

Probuzení

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Titulky: české pro neslyšící
Subtitles: Czech for captioned

ČR, 1959, 97 min., čb

Probuzení

ČR, 1957, 90 min.,
barevný

Obrazový formát
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POSLUŠNĚ HLÁSÍM
DOBRÝ VOJÁK
ŠVEJK
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PROSÍM NEBUDIT

ČR, 1962, 82 min., čb / barevný

Dvoudiskové vydání filmového zpracování Haš
kova románu o osudech dobrého vojáka Švejka.
Obsahuje dva filmy – Dobrý voják Švejk a Po
slušně hlásím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FF „Zpráva o cí
saři pánu“

Komedie o věčně zasněné slečně Heleně v hlavní
roli s Janou Hlaváčovou. Helena je prodavačkou
v květinářství. Její život se jí zdá příliš obyčejný
a ráda utíká do světa své bohaté fantazie. Ve
svých snech je kosmonautkou, slavnou zpěvač
kou i vzornou hospodyňkou a matkou čtyřčat.
Helenin přítel Pepík se snaží její výstřelky a fan
tazírování chápat, ale přeci jen dojde k hádce…
TITULKY: české pro neslyšící

DGP LUX

DVD BOX, DGP

ČR, 1956-1957, 195 min., barevný

PRÁČE

PROTI VŠEM

Válečné drama Karla Kachyni vypráví o malém
chlapci osvobozeném z koncentračního tábora,
který je přidělen k oddílu polní prádelny. Vojáci si
ho oblíbí a přezdívají mu Práče. Ve filmu hrají –
M. Koblic, V. Menšík. V. Hlavatý a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

Historický film Otakara Vávry z období husit
ských válek podle románu Aloise Jiráska. Po
bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří po celé
zemi a lidé odcházejí budovat opevnění města
Tábor. Pražané žádají o pomoc. Táborští v čele
s Janem Žižkou se opevní na hoře Vítkově.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1960, 83 min., čb

ČR, 1957, 109 min., barevný
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PROVDÁM SVOU ŽENU

PŘIJDU HNED

Docent Ducánek se již dávno vyrovnal s odcho
dem své ženy, která jej opustila kvůli milenci. Ale
ona se náhle po letech vrací a poklidné domác
nosti hrozí naprostý rozvrat… Komedie Mirosla
va Cikána s V. Burianem a S. Svozilovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná
ní Zity Kabátové

Saša Rašilov jako pan Barvínek, v komedii Ota
kara Vávry, dostane dopis od notáře, ve kterém
stojí, že se má dostavit k otevření závěti svého
zesnulého příbuzného. Pozůstalí po přečtení
závěti neváhají a rozeberou si své dědictví, na
pana Barvínka zbyde jen bernardýn.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1941, 81 min., čb

ČR, 1942, 75 min., čb

PRSTÝNEK

PŘÍKLADY TÁHNOU

Jan Sochor je jediný, kdo stojí v cestě stavbě
nové kapličky a námluvám mladého zámeckého
pána, který se dvoří jeho dceři. Ke staré kapličce
ho poutá romantická vzpomínka a k mladému
knížeti ještě něco hlubšího. Komedie Martina
Friče s O. Korbelářem a V. Fabianovou. Vyšlo na
DVD společně s filmem Morálka paní Dulské, více
info na str. 18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

Komedie o generačních rozdílech a různých
přístupech k životu, natočená Miroslavem Ciká
nem. Babička Růžena Bártlová je zaujata proti
moderním životním názorům. Podle toho také
vypadá výchova vnučky Jarmily. Na prázdniny
k ní přijíždí i druhá vnučka, vysokoškolačka Ji
řina. Babička však brzy bude muset svůj postoj
změnit.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1944, 92 min., čb

ČR, 1939, 85 min., čb

PŘED MATURITOU

PŘÍTELKYNĚ
PANA MINISTRA

ČR, 1932, 92 min., čb

Život středoškolských studentů ovlivňuje pe
dantský profesor Kleč, který s nimi jede na škol
ní výlet, kde vznikne konflikt. Drama V. Vančury
a S. Innemanna v hlavní roli s J. Plachtou. Vyšlo
na DVD společně s filmem U nás v Kocourkově,
více info na str. 30.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Vladislav Van
čura a film

ČR, 1940, 87 min., čb

Nepravdivé pomluvy pomohou úřednici Julince
získat lepší místo ve firmě i vyšší plat. Stačilo
jen jednou jet ve výtahu s panem ministrem…
Adina Mandlová a Oldřich Nový v komedii Vladi
míra Slavínského.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

PŘEDNOSTA STANICE

PSOHLAVCI

Svérázný nosič reklam Ťopka se ve vleku událos
tí ocitá v uniformě přednosty železniční stanice
a statečně čelí nejen generální inspekci drah, ale
dokonce aspiruje na povýšení… Komedie Jana
Svitáka s V. Burianem a Z. Kabátovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Zity
Kabátové

„Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě
Lomikare na Boží súd.“ Barevný film podle stej
nojmenného románu Aloise Jiráska zpracovává
známou historii vzpoury statečných Chodů,
vedených Janem Sladkým Kozinou a Matějem
Přibkem, proti násilnickému tyranství cizáckého
šlechtice Wolfa Maxmiliána Lamingena z Alben
reuthu. Hrají – V. Ráž, J. Dítětová, F. Kovářík, J.
Kurandová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1941, 89 min., čb

ČR, 1955, 88 min., barevný

PŘEDTUCHA

PUDR A BENZIN

Drama podle stejnojmenné novely spisovatelky
Marie Pujmanové v režii Otakara Vávry. Rodina
profesora Jelínka tráví prázdniny na letním bytě
s dospívající dcerou Jarmilou. Její rodiče odjíždějí
pryč a dívka se chystá navštívit jednoho chlap
ce v jeho chatě. Tam ji však najednou zachvá
tí předtucha, že se rodičům stalo něco zlého
a z chaty uteče. Večer se z rádia dozví, že došlo
k nehodě vlaku, ve kterém jeli její rodiče…
TITULKY: české pro neslyšící

Jiří Voskovec a Jan Werich v komedii Jindřicha
Honzla o nešikovném strážníkovi a nešikovném
řidiči, kteří se seznámí při autonehodě s krás
nou herečkou Martou. Ve filmu uslyšíte Ježkovy
skladby – Buggatti step, Ezop a brabenec a Ni
kdy nic nikdo nemá.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ČR, 1947, 86 min., čb

ČR, 1931, 89 min., čb

Zlatý fond české kinematografie

w w w.f ilmexpor t.cz

25

PUNŤA A ČTYŘLÍSTEK

ROMEO, JULIE A TMA

Dobrodružný příběh o ztraceném pejskovi a de
tektivním pátrání dětských hrdinů v režii Jiřího
Weisse. Tonda potká na ulici osamělého foxterié
ra Asťu a dá mu kus housky. Pes ho pak následu
je a Tonda se rozhodne, že si psa ponechá. Ten
to film poskytl první větší příležitost pozdějším
hvězdám Václavu Postráneckému a Vladimíru
Pucholtovi. Kromě milého příběhu divákovi nabí
zí i pohled na život v 50. letech minulého století.
TITULKY: české pro neslyšící

Několika mezinárodními cenami ověnčené dra
ma podle knižní předlohy Jana Otčenáška vy
práví příběh studenta Pavla Rumlera (I. Mistrík),
který v době po atentátu na Heydricha ukryje
židovskou dívku (D. Smutná) na půdě a tím ohro
zí život celé rodiny i sousedů…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1955, 90 min., barevný

ČR, 1959, 93 min., čb

PYŠNÁ PRINCEZNA

ROZINA SEBRANEC

V Půlnočním království vládne starý král, který
má špatné rádce a také pyšnou dceru. O její ruku
se uchází šlechetný král Miroslav, který se vydá
vá za zahradníka. V pohádce Bořivoje Zemana
uvidíte V. Ráže, A. Vránovou a M. Kopeckého.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, FF, „Po
hádka z lásky“

Historické drama o nelehkém osudu tempera
mentní dívky Roziny režírované Otakarem Váv
rou. Příběh se odehrává v Praze na začátku 17.
století. Rozina se dozví od své matky, že je ve
skutečnosti nalezencem. Citově strádající dív
ka se upne ke své první lásce – italskému skláři
Nikolovi. Ten ji opustí, ačkoli jí přísahal věrnost.
Rozina se proto provdá bez lásky za starého
a bohatého zednického cechmistra Karfa…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1952, 88 min., čb

ČR, 1945, 88 min., čb

PYTLÁKOVA
SCHOVANKA
ANEB ŠLECHETNÝ MILIONÁŘ

ČR, 1949, 116 min., čb / barevné finále
Parodie Martina Friče s O. Novým a H. Vítovou
o mladičké Ellen, která odchází do velkoměsta.
Na své cestě se zamiluje do laskavého milioná
ře, ale osud jim nepřeje a oba prožijí dramatické
chvíle…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ROZKOŠNÝ PŘÍBĚH
ČR, 1936, 107 min., čb

Vskutku rozkošná komedie o chudé prodavačce (
V. Ferbasová) a milionáři (F. Krištof-Veselý), který
se do ní zakouká. Klasická love story Vladimíra
Slavínského, ve které kromě zamilovaných hrd
liček uvidíte také Z. Kabátovou, R. Šlemrovou,
O. Nového, A. Mandlovou, J. Pivce, L. Peška či
T. Pištěka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

REVIZOR

ROZTOMILÝ ČLOVĚK

Do ruského provinčního městečka přijíždí
úředník Chlestakov, kterého místní považují za
revizora. Klasická komedie Martina Friče podle
předlohy N. V. Gogola, v níž hrají V. Burian a J.
Marvan. Vyšlo na DVD společně s filmem Dva
náct křesel, více info na str. 8.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

Redaktor Bláha je muž plný fantazie a s radostí
čeří poklidnou hladinu společenských vztahů
výmysly, které pouští do světa, a potěšeně pak
sleduje, jak se jeho mistrné lži šíří mezi důvěřivci.
Komedie Martina Friče s O. Novým, N. Gollovou,
L. Peškem a J. Marvanem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 1933, 70 min., čb

ČR, 1941, 86 min., čb

ROBINSONKA

RUSALKA

O letních prázdninách se Bláža Borová (J. Tvrzní
ková) dozví, že se jí narodil bratříček. Její mamin
ka však při porodu zemřela, a proto musí Bláža
převzít chod domácnosti. Adaptace románu
Marie Majerové v režii Jaromíra Pleskota.
TITULKY: české pro neslyšící

Filmový přepis opery Antonína Dvořáka oceněný
Zlatou cenou v kategorii dlouhých filmů na MF
přehlídce v Teheránu. Víla Rusalka se zamiluje
do mladého prince. Její otec vodník ji před touto
láskou varuje, ale zároveň jí poradí, aby hleda
la pomoc u ježibaby. Její podmínky jsou velmi
kruté. Aby mohla žít ve světě lidí, musí něco
obětovat. Hrají – Jana Andrsová, Vladimír Ráž,
Jiřina Šejbalová a další. Zpívají – M. Šubrtová, Z.
Švehla, V. Soukupová aj.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

ČR, 1956, 74 min., čb

ČR, 1962, 105 min., barevný

DVD BOX
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RYBA NA SUCHU

SLEPICE A KOSTELNÍK

Vlasta Burian v komedii Vladimíra Slavínského
o majiteli půjčovny loděk, který má na svém
kontě 99 zachráněných tonoucích. Rád by do
sáhl kulatého čísla, ale naději mu ubírá blížící se
nucená regulace řeky. Podaří se mu dosáhnout
svého snu?
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Marie
Štrosové-Steinerové

Komedie O. Lipského a J. Strejčka o radostné
práci družstevníků, jež nelahodí zarputilému
kulakovi Voznicovi – spřádá nekalé plány a k zá
škodnickým akcím donutí i místního kostelníka
Kodýtka. Hrají – O. Korbelář, J. Štěpničková, V.
Burian a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1942, 86 min., čb

ČR, 1950, 88 min., čb

ŘEKA

SMRT SI ŘÍKÁ
ENGELCHEN

ČR, 1933, 85 min., čb
Lyrický příběh Josefa Rovenského z překrásné
ho Posázaví nás seznámí s mladým Pavlem (V.
Jalovec), který miluje les, řeku i svou spolužačku
Pepičku (J. Beránková). Jeho snem je ulovit šti
ku, na kterou je vypsána odměna, a koupit své
milé boty.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

ČR, 1963, 129 min., čb
Český film režisérské dvojice Ján Kadár-Elmar
Klos je adaptací stejnojmenného románu spiso
vatele Ladislava Mňačka. Námětově se vrací do
doby na sklonku II. světové války, kde zachycuje
život a boje partyzánů na moravsko-slovenském
pomezí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ŘEKA ČARUJE

SMRT V SEDLE

Kvůli panovačné manželce ztrácí stárnoucí muž
chuť do života. Návrat do rodného kraje ho změ
ní. Zázračně omládne a začne si užívat radostí
života. Komedie V. Kršky s F. Hanusem a R. Šlem
rovou. Vyšlo na DVD společně s filmem Mladá
léta, více info na str. 18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou v re
žii Jindřicha Poláka. Děj se odehrává v hřebčíně
a vypráví o partě mladých lidí. Jedním z nich je
sedmnáctiletý Tomáš, jehož největší láskou jsou
koně, staré kovbojky a rodokapsy. Hrají – Rudolf
Jelínek, Eduard Dubský, Radovan Lukavský, Jiří
Sovák a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČR, 1945, 90 min., čb

ČR, 1958, 82 min., barevný

SIRÉNA

SNY NA NEDĚLI

Skvěle natočená revoluční legenda podle romá
nu Marie Majerové. Siréna je ojedinělé dílo, které
vůbec nezestárlo. Jeho předností je podmanivé
vizuální ztvárnění dělnického prostředí a pohnu
tek lidí, které beznadějná situace žene k pudo
vému jednání. Film právem získal v roce 1947 na
VIII. MFF v Benátkách Velkou cenu a cenu za fil
movou hudbu, zároveň v tomtéž roce byli státní
cenou odměněni Marie Majerová, Karel Steklý,
Jaroslav Tuzar, E. F. Burian a Marie Vášová.
TITULKY: české pro neslyšící
DVD BOX, DGP

Psychologický film z prostředí plicního sanato
ria protkaný příběhy pacientů, kteří sní o jiném
životě, než je pobyt v léčebně. Ve snímku tvůrci
skvěle zachytili tíživou atmosféru sanatoria,
nechybí zde ani poetika všedního dne a další
přidanou hodnotou filmu jsou herecké výkony
hlavních i vedlejších rolí, zejména Aleny Vráno
vé, Eduarda Cupáka, Martina Růžka, Václava
Lohniského, Miloše Kopeckého a dalších.
TITULKY: české pro neslyšící

SKLENĚNÁ OBLAKA

SOBOTA

Filmová báseň o lásce k létání vypráví o malém
chlapci, jeho otci a dědečkovi. Všichni tři sdílí
lásku k letadlům. Chlapcův otec právě startu
je z letištní dráhy a stoupá vzhůru k nebesům.
Přihodí se mu ovšem nehoda. Chlapec však ne
přestává být okouzlený výšinami, do kterých smí
jen ptáci a piloti, a nadále sní, že se jednou také
vznese do oblak. Vyšlo společně s filmy Konec
jasnovidce (info str. 13) a Věštec (info str. 32).
TITULKY: české pro neslyšící

Drama o manželské nevěře s Hanou Vítovou
a Oldřichem Novým v režii Václava Wasserma
na. Heleně se zdá její život nudný a tak začne
vypomáhat v květinářství, kde se seznámí s Ri
chardem. Zamiluje se do něho, odejde od man
žela, ale zanedlouho zjistí, že Richard je ženatý.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ČR, 1947, 75 min., čb

ČR, 1959, 79 min., čb

ČR, 1958, 18 min., barevný

DVD BOX, DGP

ČR, 1944, 89 min., čb

Speciály

w w w.f ilmexpor t.cz

ČR, 1931, 93 min., čb
Rivalita dvou fanoušků fotbalových
klubů skončí roztržkou a pořádkovou
pokutou, ale současně nečekaně propojí osudy několika lidí. Když fotbal
zůstane na trávníku, nadejde čas
vzájemného pochopení i pomoci potřebnému v nesnázích…
Snímek Svatopluka Innemanna natočený podle románu
Karla Poláčka.

ČR, 1956, 80 min., čb
Film zachycuje atmosféru 18. stol.
za vlády Marie Terezie v době prusko-rakouské války. Přiblíží osudy tří
tereziánských vojáků – tří ztracenců
– a odsuzuje válečné vraždění a podstatu samotné války.
Předlohou ﬁlmu, který režíroval Miloš Makovec, byla povídka Aloise Jiráska.

Samurajský luk: Stvořen k zabíjení

VB, 2008, 50 min.
Samurajský luk je spojen s dlouhou tradicí a těší se hluboké úctě. V dnešní době slouží výhradně
k obřadním a předváděcím účelům, přesto byl v minulosti smrtící zbraní samurajů. Tento výjimečný dokument nás zavede k mistrům lukařům, kteří dokážou vytvarovat bambusový prut tak,
že se stane mistrovským dílem, ale i k mistrům bojových umění, kteří stále pokračují v učení
svých předchůdců.

DÁLE VYCHÁZÍ:

Filmy k maturitě 6.

Obrazový formát
Aspect Ratio

Doktor*ologie – 4 DVD
VB, 2006, 299 min.
Zábavný pořad, který vám přiblíží různé lékařské obory – od dermatologie přes
kardiologii, hematologii, pneumologii až po urgentní medicínu. Pořadem provází
oblíbený komik Leslie Nielsen.

4:3

2.0

Zvukový formát
Audio
Region

4× DVD 5

Jazyková verze: česká  Language version: Czech

4 DVD

Interaktivní menu: český jazyk 
Interactive Moving Menu: Czech Language
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Rozsah práv: home video
© Národní ﬁlmový archiv
© 2015 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
Vydavatel si vyhrazuje právo
TYTO FILMY JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM.
na změnu titulu.
Tyto ﬁlmy byly vydány na DVD ve spolupráci s Národním ﬁlmovým archivem (www.nfa.
cz, e-mail: nfa@nfa.cz)
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu
je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování, televizní šíření a šíření tohoto
díla prostřednictvím internetu zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 213 664, video@ﬁlmexport.cz, www.ﬁlmexport.cz

DVD BOX, DGP

Titulky: české pro neslyšící  Subtitles: Czech for captioned
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Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií,
pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla nebo jeho částí zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00
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USA, 1998, 52 min.
Tento dokument vás provede celým
procesem od startu až do přistání.
Postupně odkryjeme jednotlivé vrstvy
tohoto legendárního vesmírného dopravního prostředku, abychom zjistili,
jak funguje a jakých úspěchů dosáhl
za svou existenci.

Keltové 1, 2

VB, 2000, 309 min.
Keltové byli prvními Evropany na sever od Alp, kteří vyrostli z anonymity.
Byli to divoši, zuřivci a pijáci, ale také romantici a mystikové. Sdíleli skupinu
jazyků, jež se stala prazákladem nejstarších a dodnes živých jazyků Evropy.
Poznejte jejich skutečný příběh!

Egypt 2 – 4 DVD

USA, 1999-2007, 332 min.
Set 4 DVD o egyptské kultuře obsahující ﬁlmy Deset největších objevů Egypta,
Kleopatřin palác, Tajemství ztracené egyptské královny a Vzkříšená Nefertiti, který vám připomene několik důležitých kapitol z historie starověkého
Egypta.

Křížové výpravy 1, 2

USA, 2005, 188 min.
Dokument vyráží po stopách křižáků, díky nejmodernější digitální technologii budeme svědky válečné vřavy klíčových bitev křižáků. Dozvíte se, jak se
křižákům dařilo dobývat jedno město za druhým takřka bez jakýchkoli zásob.

Indiánské války – 3 DVD

Divá Bára
podle
Boženy Němcové

Měsíc nad řekou
podle
Fráni Šrámka

Muži v offsidu
podle
Karla Poláčka

Ztracenci
podle
Aloise Jiráska

4 DVD

PREMIÉRA: 10. 5. 1957

PREMIÉRA: 11. 9. 1931
VYROBIL: 1931 AB
KAMERA: Václav Vích

ARCHITEKT: Karel Škvor

HUDBA: Eman Fiala

KAMERA: Ferdinand Pečenka

SCÉNÁŘ: Josef Neuberg, František Tichý, Vladimír Rýpar
REŽIE: Svatopluk Innemann

SCÉNÁŘ A REŽIE: Václav Krška
HUDBA: Jiří Srnka

PŘEDLOHA: Karel Poláček (stejnojmenný román)

PŘEDLOHA: Fráňa Šrámek (podle stejnojmenné divadelní hry)

VYROBIL: 1956 Filmové studio Barrandov
ARCHITEKT: Oldřich Bosák

HRAJÍ: Gustáv Valach, Stanislav Fišer, Vladimír Hlavatý, Alena Vránová, Radovan Lukavský, Karel Enzmann, Jan Maška,
Vladimír Huber, Ladislav Gzela, Vladimír Klemens, Eva Očenášová, Ivana Fišerová
PŘEDLOHA: Alois Jirásek (stejnojmenná povídka )
SCÉNÁŘ: Jiří Brdečka, Miloš Makovec, Jiří Kolář, Otomar Krejča
REŽIE: Miloš Makovec
HUDBA: Jan Rychlík
KAMERA: Vladimír Novotný

HRAJÍ: Hugo Haas, Jožka Vanerová, Felix Kühne, Jindřich Plachta, Eman Fiala, Betty Kysilková, Theodor Pištěk,
Ella Nollová, Jiřina Štěpničková, Růžena Šlemrová , Jaroslav Marvan

(*22. března 1892 – † 21. ledna 1945)

(*23. srpna 1851 – † 12. března 1930)

Muži v offsidu
Karel Poláček

Ztracenci
Alois Jirásek

4 DVD

Uvnitř raketoplánu

Rusko, 2008, 73 min.
Mocná Byzantská říše existovala 1120
let. Po tisíciletí odolávalo její hlavní
město Konstantinopol náporu sousedních barbarských kmenů. Co způsobilo pád této vzkvétající říše? Co zlomilo
ducha velkého byzantského lidu? Co
oslabilo tak rozsáhlou velmoc rozkládající se mezi Evropou a Asií?

© 2007 VIDEO ORDNANCE, Inc.

DGS
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Pád impéria:
Byzantská říše

P

VYROBIL: 1953 Studio uměleckého filmu

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Advent (ČR, 1956, 74 min., barevný)
Fidlovačka (ČR, 1930, 90 min., čb)
Klapzubova XI. (ČR, 1938, 89 min., čb)
Krakatit (ČR, 1948, 97 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Divá Bára (ČR, 1949, 79 min., čb)
Měsíc nad řekou (ČR, 1953, 100 min., barevný)
Muži v offsidu (ČR, 1931, 93 min., čb)
Ztracenci (ČR, 1956, 80 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící
© 2000 S4C

PREMIÉRA: 28. 8. 1953

ČR, 1930-1956, 350 min., čb

5.
FILMY K MATURITĚ 5.

Německo, 1979, 104 min.
Film popisuje několik pokusů o atentát
na Hitlera: od bomby nastražené v mnichovské pivnici Bürgerbräukeller až po
Stauffenbergův bombový atentát ve
Vlčím doupěti. Hlavní hnací silou ﬁlmu
zůstává teatrální soudní proces před
Lidovým soudem, tichá důstojnost obžalovaných, nervy drásající výkřiky soudce
Freislera.

Měsíc nad řekou
Fráňa Šrámek

Přísně tajný proces Třetí
říše – Operace Valkýra

Německo, 2008, 52 min.
Heinrich Himmler je považován za vtělení masového vraha. Vytvořil pseudonáboženský řád a jeho SS působila jako
velmi obávaný nástroj teroru. Díky vzácným a dosud nepublikovaným archivním
materiálům, fotograﬁím historických
míst a záznamům rozhovorů s vybranými osobami tento ﬁlmový životopis ukazuje jak a zejména proč se z Himmlera
stala zrůda lidských dějin.

FILMOVÁ ZPRACOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH DĚL
ČESKÉ LITERATURY

(*19. ledna 1877 – † 1. července 1952)

Heinrich Himmler:
Proﬁl masového vraha

Filmy k maturite

USA, 1998, 103 min.
Dvě hodiny historie nejvýznamnějších bitevních lodí světa nás
provedou vývojem těchto symbolů
absolutní moci. Dozvíme se, jak se
válečné lodě staly ultimátní zbraní
od bombardování Pearl Harboru až
po jejich opětovné nasazení ve válce
v Koreji, Vietnamu i Perském zálivu.

USA, 2006, 218 min.
Jedinečná třídisková edice, která se věnuje historii vzestupu a pádu válečnické kultury
v letech 1540-1890. Film se věnuje nejvýznamnějším střetům, jež vedly k poslednímu
masakru – bitvě u potoka Wounded Knee, která navždy změnila Ameriku.
Bonusy: jedinečná interaktivní časová osa nejvýznamnějších historických událostí,
životopisy význačných důstojníků kavalérie i indiánských náčelníků.

FILMY K MATURITĚ 6.
ČR, 1941-1956, 301 min., čb

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Divotvorný klobouk (ČR. 1952, 70 min., čb)
Jan Cimbura (ČR, 1941, 82 min., čb)
Robinsonka (ČR, 1956, 74 min., čb)
Siréna (ČR, 1947, 75 min., barevný)
TITULKY: české pro neslyšící

9.2.2015 23:17:59

FILMY K MATURITĚ 2.

ČR, 1934-1942, 66 min., čb

Sestřih 29 písní z pětadvaceti českých filmů.
Zaposlouchejte se do líbivých melodií, které se
ve 30. a 40. letech minulého století linuly z gramofonových desek, např. Mě to tady nebaví (Ať
žije nebožtík), Jen pro ten dnešní den (Kristian),
Slunečnice (Hotel Modrá hvězda), Noční motýl
(Noční motýl), Vyznání (Muži nestárnou) aj.
BONUSY: tištěná brožura o historii Orchestru
F. O. K.
DGP LUX

DGS

944

F I L M E X P O R T

H O M E

4 DVD

Doporučujeme vám
z naší nabídky
tyto populárně naučné ﬁlmy,
které doplní a rozšíří
vaše všeobecné znalosti!

reda Technika Mlýn na

ZÍ:
25. 2.
12. 3.
12. 3.

H O M E

Král komunismu:
Okázalost a pompa
Nikolae Ceauşescu

V I D E O

VB, 2002, 59 min.
Poutavý dokumentární ﬁlm Bena Lewise se zaměřuje na život rolníka, který se stal politikem a který po dvacet
let žil v absurdním přepychu a těšil se
absolutní moci až do své smrti před
popravčí četou v roce 1989.

4:3

BEN LEWIS
TELEVISION

2.0

Král komunismu
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DVD 5

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Babička (ČR, 1940, 92 min., čb)
Ďáblova past (ČR, 1961, 86 min., čb)
Filosofská historie (ČR, 1937, 86 min., čb)
Nezbedný bakalář (ČR, 1946, 92 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící
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se Stephenem Hawkingem
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Cestování êasem

INTO THE UNIVERSE
WITH STEPHEN HAWKING

DISK

1.

INTO THE UNIVERSE WITH
STEPHEN© HAWKING
2010 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.
2.0 16: 9
ALL RIGHTS RESERVED

2010 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
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Distribuováno na základě licence společnosti Little Bird Rights Limited. Všechna práva výrobce a vlastníků
autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování
a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00
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USA, 2010, 155 min.
Hawkingovýma očima se podíváte
na počátky vesmíru, budete hloubat
o životě v jiných galaxiích a prozkoumáte skutečné možnosti cestování
v čase. Pořad obsahuje digitálně
zvětšené záběry z archivů NASA.

se Stephenem Hawkingem

MimozemšĹané
ané
néé
Cestování êasem
assem
Pįíbøh o pŃvodu
voodduu všeho
všeho

Okázalost a pompa
omppa
pa Nikolae
N
Niiko
iko
kolae
k
Ceauşescu
Okázalost
a pompa Nikolae Ceauşescu

Do vesmíru
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99 Kč

SR:
3,90 EUR

FILMOVÁ ZPRACOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH DĚL
ČESKÉ LITERATURY
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Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce,
vývoz, dovoz, rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění)
jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00

www.ﬁlmexport.cz

Mimozemské bouře

99 Kč

SR:
3,90 EUR
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USA, 2009, 44 min.
Astronomové využívají kosmické sondy
a infračervené dalekohledy, aby zjistili,
jaké je počasí na jiných planetách, na
našem Slunci a dokonce i ve vzdálených galaxiích. Bouře na Marsu, Neptunu, Titanu, Jupiteru, Venuši, Saturnu
jsou větší, horší a zvláštnější, než jejich
protějšky na Zemi. Proč tomu tak je? Co
pohání jejich běsnění?

ALIEN STORMS

ALIEN STORMS
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Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce,
vývoz, dovoz, rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění)
jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00

www.ﬁlmexport.cz

Egypt: Nové objevy, pradávné záhady 1, 2 a 3

Itálie, 2007, 437 min.
S věhlasným egyptologem Dr. Zahi Hawassem se vydáme na neuvěřitelný
výlet na dosud nikým nespatřená místa vykopávek z období starověkého
Egypta. Dokument nabízí záběry nejnovějších nálezů, které jsou klíčem k rozluštění pradávných egyptských záhad, a to vše v dokonalém HD rozlišení.

FILMY K MATURITĚ 3.

Kč
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Pravda o dinosaurech 1, 2

2.

1.

II.

c Pravda o dinosaurech
dinossaureech
Pravda o dinosaurech

I.

PRAVDA O DINOSAURECH

Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce, vývoz, dovoz,
voz,
rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění) jsou právně zakázány.
Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
ÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.

Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce, vývoz, dovoz,
rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění) jsou právně zakázány.
Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU
w w w . y o u r dORGANIZACE
i s c o v e r y . cAFMA,
o m USA.
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čeká mnoho nepříjemovnických měšťanů.
dvou povídek Zikmun-
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F I L M E X P O R T

ČR, 1937-1961, 356 min., čb

Filmy k maturite

vždy dokázala využít ku
o se však nezamlouvalo
síly, aby nepohodlného

3 DVD

FILMY K MATURITĚ 3.

V I D E O

slavných literárních
s u maturity neminou,

O

14 2 2012 16:23:13

USA, 2011, 94 min.
Nejnovější vědecké poznatky přesvědčivě dokazují, že do dějin naší planety je
třeba vepsat podstatnou změnu a upravit tak nejednu kapitolu z prehistorie.
Převrat v současné paleontologii a nové postupy zkoumání nálezů nás posouvají dál. Poslední objevy potvrzují hypotézy probleskující vědeckými kruhy
posledních 15 let – dnes je shrňme!

3 DVD

SPECIÁLNÍ KOLEKCE

za 149

Kč

3x válečný dokument 1. – 3 DVD
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T
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Německo, USA, Rusko, 1993-2008, 167 min.
Set 3 DVD s ﬁlmy Smrt v bunkru – Skutečný příběh Adolfa Hitlera, Hitlerovy válečné
stroje a Ženy ve Velké vlastenecké válce vám přiblíží důležité kapitoly 2. světové války.
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USA, 2006, 218 min.
Jedinečná třídisková edice, která se věnuje historii vzestupu a pádu válečnické kultury
v letech 1540-1890. Film se věnuje nejvýznamnějším střetům, jež vedly k poslednímu
masakru – bitvě u potoka Wounded Knee, která navždy změnila Ameriku.
Bonusy: jedinečná interaktivní časová osa nejvýznamnějších historických událostí,
životopisy význačných důstojníků kavalérie i indiánských náčelníků.
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Filosofská historie Nezbedný bakalář
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FILMY POD TAKTOVKOU
ORCHESTRU FOK

ČR, 1933-1960, 376 min., čb

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Hostinec ,,U kamenného stolu“ (ČR, 1948,
95 min., čb)
Paklíč (ČR, 1944, 88 min., čb)
U snědeného krámu (ČR, 1933, 91 min., čb)
Vyšší princip (ČR, 1960, 102 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

o jazyka a literatury?
si rozšířit své obzory?

DGS

Divá Bára
Božena Němcová

ČR, 1953, 100 min., barevný
Mimořádná adaptace divadelní hry
Fráni Šrámka s vynikajícími hereckými výkony je příběhem z malého
městečka. Líčí tichou rezignaci Jana
Hlubiny, kdysi nejlepšího studenta
místního gymnázia, který však podlehl tlaku vnějších okolností, zklamal naděje v sebe kladené a uvízl v městečku jako
papírník.
Divadelní hru Fráni Šrámka do ﬁlmové podoby převedl Václav Krška.

Historie bitevních lodí

ČR, 1931-1956, 352 min., čb

(*4. února 1820 – † 21. ledna 1862)

ČR, 1949, 79 min., čb
Bára je svou povahou odlišná od zaostalých a pověrčivých vesničanů, kteří ji nemají rádi, a tak se Bára přátelí
pouze s Eliškou, farářovou schovankou. Jednoho dne vystraší Eliščina
nápadníka u hřbitova a je za to lidmi pronásledována až do
márnice, kde ji zavřou. V zápětí však márnice začne hořet…
Film natočil Vladimír Čech podle stejnojmenné povídky Boženy Němcové

HRAJÍ: Zdeněk Štěpánek, Zdeňka Baldová, Dana Medřická, Jiří Plachý, Eduard Cupák, Blanka Waleská, Václav Vydra,
Eman Fiala, Helena Krtičková, Světla Svozilová, Marie Rosůlková

USA, 2008, 44 min.
Ponořte se za vysoce inteligentním
tvorem křižujícím moře a oceány,
který nás nepřestává fascinovat svými schopnostmi, mezi něž patří precizní lovecká technika, promyšlená
strategie, ale také dokonalá vzájemná komunikace, pevné společenské
vazby a fungující rodinné zázemí.

FILMY K MATURITĚ 5.

Doporučujeme vám
z naší nabídky
tyto populárně naučné ﬁlmy,
které doplní a rozšíří
vaše všeobecné znalosti!

HRAJÍ: Vlasta Fialová, Robert Vrchota, Jana Dítětová, Jaroslav Vojta, Marie Brožová, Antonín Rýdl, Jan Pivec, Josef Kemr,
Gustav Hilmar, Josef Maršálek, Marie Blažková, Jiřina Vávrová, Stanislava Strobachová

Kosatka

V I D E O

PŘEDLOHA: Božena Němcová (povídka Divá Bára)

Měsíc nad řekou

H O M E

SCÉNÁŘ: Vladimír Čech, Dalibor C. Faltys, Miroslava Přikrylová
REŽIE: Vladimír Čech

Divá Bára

Nepřekonatelný Pavel Landovský a skvělý Josef
Abrhám v absurdní hře Václava Havla o spisovateli Vaňkovi, kterého si nadřízený pozve, aby mu
nabídl povýšení, když bude
na oplátkuZtracenci
donášet
Muži v offsidu
sám na sebe pro hlášení StB. Záznam představení v režii Jiřího Menzela je doplněný dokumentem o setkání samotného Václava Havla s tvůrci
po skončení unikátního divadelního představení.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

Podivuhodný svět rostlin

Německo, 2009, 50 min.
Vědci i odborníci vám odhalí dovednosti i triky, které rostliny používají
k přežití. Masožravé rostliny využívají
k přilákání potravy veškerý dostupný
arzenál. S dokumentem prozkoumáte
i obranné mechanismy, které rostliny
využívají k ochraně před nebezpečím.

F I L M E X P O R T

HUDBA: Dalibor C. Vačkář

ČR, 1990, 79 min., barevný

4 DVD

946

Sestavili jsme pro vás kolekci ﬁlmů, které vznikly podle slavných literárních
předloh. Představuje základní díla české literatury, která vás u maturity neminou,
a jistě bude skvělým pomocníkem k maturitní zkoušce.

KAMERA: Václav Hanuš

Čeká vás brzy maturita z českého jazyka a literatury?
Potřebujete si rozšířit své obzory?

169 Kč

ARCHITEKT: Jan Zázvorka, František Tröster

6,90 EUR

ČESKÁ REPUBLIKA

Rusko, USA, 2001-2005, 133 min.
Set tří DVD se věnuje důležitým kapitolám 2. světové války. Najdete v něm ﬁlmy Praha
1945: Poslední bitva s Třetí říší, Tanky vítězství a Tank T-34.

VYROBIL: 1949 Československý státní film

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

3x válečný dokument 3 – 3 DVD

PREMIÉRA: 29. 4. 1949

AUDIENCE

27

DGS

POD ZNAČKOU BAŤA

ČR, 1935-1948, 240 min., čb
V roce 1935 začala skupina mladých filmových
tvůrců ve Zlíně natáčet nápadité reklamní a instrukční filmy, které pro potřebu podniku vznikaly ve vlastních filmových ateliérech firmy Baťa.
V těchto snímcích se objevují hvězdy jako V. Burian, H. Vítová, V. Trégl, R. Schránil, T. Pištěk a další
před kamerou Alexandra Hackenschmieda či Jana
Lukase, v režii Elmara Klose nebo Otakara Vávry.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: tištěná brožura o historii ateliéru
a firmy Baťa
DGP LUX

.cz

4 DVD
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Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4

www.ﬁlmexport.cz

Rusko, 2004, 140 min
DVD obsahuje dva dokumentární
ﬁlmy – Smrt básníka a Francouzský
sen. První podrobně rekapituluje
události, k nimž došlo od 1. ledna
do 25. července 1980, druhý se zaměřuje na jeho bouřlivý románek
s francouzskou ﬁlmovou divou Marinou Vlady.

ČR, 1930-1954, 53 min., čb

Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literárních předloh určená nejen pro budoucí maturanty obsahuje filmy:
Maryša (ČR, 1935, 100 min., čb)
Načeradec, král kibiců (ČR, 1932, 97 min., čb)
Týden v tichém domě (ČR, 1947, 91 min., čb)
Vlčí jáma (ČR, 1946, 92 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

PREMIÉRA: 20. 4. 1962
ARCHITEKT: Karel Škvor
VYROBIL: 1961 Filmové studio Barrandov
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Trója bohů a válečníků

O

USA, 2006, 45 min.
Homérova Iliada bezpochyby patří
k nejvěhlasnějším literárním dílům
všech dob. Je však tento epos založen na pravdě? Opravdu došlo k Trojské válce? Pátrejte spolu s Joshem
Bernsteinem!

SCÉNÁŘ A REŽIE:
HUDBA: Jan Bra
HRAJÍ: Jan Pive
Anna Steimaro
PŘEDLOHA: Alois

HRAJÍ: Vítězslav Vejražka, Miroslav Macháček, Čestmír Řanda, Vlastimil Hašek, Vít Olmer, Karla Chadimová, František Kovářík, Bedřich
Karen, Zdeněk Kutil

(*6. srpna 1913 – † 17. prosince 1986)

(*23. srpna 185

Ďáblova past
Alfred Technik

BOHŮ
Ů A VÁLEČNÍKŮ
Á Č Í Ů

BOHŮ
HŮ A VÁLEČNÍKŮ

Troy: of Gods and Warriors
Troy: of Gods and Warriors

SR: 3,90 EUR

99 Kč

2.0

4:3

© 2006 A&E Television Networks, LLC.
All Rights Reserved.
HISTORY and the "H" logo are trademarks
of A&E Television Networks, LLC.
All Rights Reserved. Distributed under license
from A&E Home Entertainment.
P 2011 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
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NEFERTITI: MUMMY QUEEN MYSTERY

NEFERTITI

Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce,
vývoz, dovoz, rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění)
jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.

Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce,
vývoz, dovoz, rozmnožování, provozování nebo veřejné předvádění)
jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací
a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího. TENTO FILM JE REGISTROVÁN
V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00
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Nefertiti:
Záhada královniny mumie

99 Kč

SR:
3,90 EUR

Babička
Božena Němcová

KAMERA: Otto H
ARCHITEKT: Štěp

PŘEDLOHA: Alfred Technik (román Mlýn na ponorné řece)
SCÉNÁŘ: František A. Dvořák, Miloš V. Kratochvíl
REŽIE: František Vláčil

HRAJÍ: Terezie Brzková, Světla Svozilová, Karel Třešňák, Nataša Tanská, Marie Glázrová, Nora Cífková, Jiřina Štěpničková, Božena
Šustrová, Jiří Papež, Jan Krchňavý, Theodor Pištěk, Gustav Nezval

I

(*4. února 1820 – † 21. ledna 1862)

VYROBIL: 1937
PREMIÉRA: 5. 11

HUDBA: Zdeněk Liška
KAMERA: Rudolf Milič

F

FILMOVÁ ZPRACOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH DĚL
ČESKÉ LITERATURY

4.

I

ČR, 1932-1947, 380 min., čb

Filmy k maturite

zastupováni svými
ují pouze advokacii…
u novelu Karla Po-

archivů
F

ZPÍVÁ VLASTA BURIAN

Vladimir Vysockij

z ruských

PŘEDLOHA: Božena Němcová (stejnojmenný román)
SCÉNÁŘ: František Čáp, Karel Hašler, Václav Wasserman
REŽIE: František Čáp

H O M E

HUDBA: Jiří Fiala
KAMERA: Karel Degl

F I L M E X P O R T

ARCHITEKT: Ferdinand Fiala, Jiří Dušek
VYROBIL: 1940 Lucernafilm

945

avných literárních
maturity neminou,

PREMIÉRA: 15. 11. 1940

azyka a literatury?
ozšířit své obzory?
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USA, 2011, 44 min.
Zahi Hawass, Bettany Hughes a další
odborníci skládají střípky ze života
vznosné královny, která už nadále nebude jen manželkou kacířského faraona Achnatona. Královna Nefertiti odchází, přichází král Neferneferuaten.

Vzestup a pád Sparťanů 1, 2

USA, 2002, 182 min.
Ve své době vzbuzovali obdiv i strach. Tito starověcí válečníci vynalezli kromě výcvikových táborů, frontálního útoku a systému bezplatného vzdělávání
i životní styl a výchovu, které se podle nich nazývají dodnes.

SR: 3,90 EUR
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Zvláštní zbraně 2. světové války
Bitva u Kurska

MEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplic
Ka
ická
káá 14,
14 Pra
Pr
aha 4,
4, 140
14
140 00
FILMEXPORT
Kaplická
Praha

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplic
Ka
cká 14,
14 Pra
P
rahha 4, 140 00
Kaplická
Praha

www.ﬁlmexport.c
lmexport.cz
rt.cz
czz

www.ﬁlmexport.
lmexport.cz
rt.cz
cz

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4

Rusko, VB, Německo, 2003-2008, 230 min.
Set tří DVD se věnuje důležitým kapitolám 2. světové války. Najdete v něm
ﬁlmy Heinrich Himmler: Proﬁl masového vraha, Zvláštní zbraně 2. světové
války a Bitva u Kurska.
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Sestřih 26 filmových písniček z osmnácti filmů
krále komiků. Zazpívejte si společně s Vlastou
Burianem C. a k. polního maršálka, Hadimršku, Antona Špelce, Přednostu stanice a další
nestárnoucí šlágry a potěšte se zároveň jeho
geniálním projevem, který dělá jeho pěvecká
vystoupení nezapomenutelnými.
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Dobývání nebe: Historie letectví

HISTORIE LETECTVÍ

HISTORIE LETECTVÍ

CONQUEST OF THE SKY:
THE HISTORY OF AVIATION

HISTORIE LETECTVÍ

2.0
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Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce, vývoz, dovoz, rozmnožování, pprovozování
nebo veřejné předvádění) jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných
policejních organizací a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo obojího.
TENTO FILM JE REGISTROVÁN V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA.
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USA, 2008, 100 min.
Staňte se svědky ohromujícího rozvoje létání. Prostřednictvím vzácných archivních materiálů a strhujících, nejnovějších videozáznamů se s námi vydejte na cestu, na níž se setkáte
s létajícími stroji Leonarda da Vinciho, bratrů Wrightových i nejnovějším hypersonickým
letounem X-43.

CONQUEST OF THE SKY: THE HISTORY OF AVIATION
nejednu říši!

Rozsah práv: home video
Národní ﬁlmový archiv
PORT HOME VIDEO s.r.o.
U CHRÁNĚNY ZÁKONEM.
ým archivem (www.nfa.
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Banderovci: Válka bez pravidel

V I D E O

Týden v tichém domě
Vlčí jáma
podle
podle
Jana Nerudy
Jarmily Glazarové

Бандеровцы.
Война без правил
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BANDEROVCI

© VGTRK, 2005
ALL RIGHTS RESERVED
© 2012 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
UNITED MEDIA ALLIANCES

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba
kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
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Rusko, 2005, 44 min.
Ačkoli druhá světová válka v Evropě skončila v květnu 1945, uběhlo ještě hodně času, než
zazněly opravdu poslední výstřely. Po skončení války pokračovaly střety na území západní
Ukrajiny, kde Rudá armáda společně s agenty ministerstva vnitra sváděla boj s banderovskými jednotkami ještě dalších deset let.
3.2.2015 10:35:46

VÁ L K A B E Z P R A V I D E L

DGS

DGP

REŽIE: Josef Rovenský
HUDBA: Josef Dobeš, Jiří Fiala
KAMERA: Karel Degl
ARCHITEKT: Ferdinand Fiala
VYROBIL: 1935 Monopol
PREMIÉRA: 29. 11. 1935

REŽIE: Gustav Machatý
HUDBA: Josef Kumok
KAMERA: Václav Vích
ARCHITEKT: Hanuš Gödert
VYROBIL: 1932 AB
PREMIÉRA: 12. 2. 1932

SCÉNÁŘ: Jiří
REŽIE: Jiří K
HUDBA: Jiří
KAMERA: Vá
ARCHITEKT:
VYROBIL: 19
PREMIÉRA: 2

dárkové kolekce
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Zlatý fond české kinematografie

Filmexport Home Video

ADINA MANDLOVÁ

HUGO HAAS 2.

5 českých filmů v jednom balení!
Děvčata nedejte se! (1937, 85 min.)
Panenství (1937, 83 min.)
Život je pes (1933, 84 min.)
Přítelkyně pana ministra (1940, 87 min.)
Šťastnou cestu (1943, 92 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

5 českých filmů v jednom balení!
Mazlíček (1934, 77 min.)
Muži v offsidu (1931, 93 min.)
Načeradec, král kibiců (1932, 97 min.)
Poslední muž (1934, 88 min.)
Velbloud uchem jehly (1936, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1933-1943, 431 min., čb

ČR, 1931-1936, 443 min., čb

ŠUBR

ADINA MANDLOVÁ 2.

ŠUBR

HUSITÉ

ČR, 1938-1940, 390 min., čb

ČR, 1947-1957, 409 min.,
barevný

4 české filmy v jednom balení!
Bílá vrána (1938, 109 min., čb)
Dva týdny štěstí (1940, 96 min., čb)
Holka nebo kluk? (1938, 100 min., čb)
Pacientka dr. Hegla (1940, 85 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

4 české filmy v jednom balení!
Jan Hus (1954, 115 min.)
Jan Žižka (1955, 102 min.)
Proti všem (1957, 109 min.)
Jan Roháč z Dubé (1947, 83 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ŠUBR

ŠUBR

ČESKÉ DETEKTIVKY

JAN WERICH

4 české filmy v jednom balení!
13. revír (1946, 95 min.)
105 % alibi (1959, 89 min.)
Kde alibi nestačí (1961, 92 min.)
Vražda v Ostrovní ulici (1933, 72 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

4 české filmy v jednom balení!
Až přijde kocour (1963, 100 min., barevný)
Byl jednou jeden král (1954, 98 min., barevný)
Císařův pekař – Pekařův císař
(1951, 80+64 min., barevný)
U nás v Kocourkově (1934, 86 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1933-1961, 348 min., čb

ČR, 1934-1963, 428 min.

ŠUBR

ŠUBR

HANA VÍTOVÁ

JANA BREJCHOVÁ

4 české filmy v jednom balení!
Milování zakázáno (1938, 82 min., čb)
Noční motýl (1941, 84 min., čb)
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný
milionář (1949, 116 min., čb/barevný)
Sobota (1944, 89 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

4 české filmy v jednom balení!
Májové hvězdy (1959, 90 min.)
Probuzení (1959, 97 min.)
Vlčí jáma (1957, 92 min.)
Vyšší princip (1960, 102 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1938-1949, 371 min.

ČR, 1957-1960, 381 min., čb

ŠUBR

ŠUBR

HUGO HAAS 1.

JAROSLAV MARVAN

4 české filmy v jednom balení!
Ať žije nebožtík (1935, 84 min.)
Jedenácté přikázání (1935, 77 min.)
Tři muži ve sněhu (1936, 100 min.)
Ulička v ráji (1936, 86 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

4 české filmy v jednom balení!
Anděl na horách (1955, 85 min., barevný)
Dovolená s Andělem (1952, 76 min., barevný)
Hudba z Marsu (1955, 106 min., barevný)
Nikdo nic neví (1947, 70 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1935-1936, 347 min., čb

ČR, 1947-1955, 337 min.

ŠUBR

ŠUBR

dárkové kolekce

Zlatý fond české kinematografie
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JINDŘICH PLACHTA

NATAŠA GOLLOVÁ

4 české filmy v jednom balení!
Cesta do hlubin študákovy duše
(1939, 88 min.)
Nebe a dudy (1941, 92 min.)
Pelikán má alibi (1940, 77 min.)
Z českých mlýnů (1941, 78 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

4 české filmy v jednom balení!
Eva tropí hlouposti (1939, 86 min.)
Hotel Modrá hvězda (1941, 89 min.)
Okouzlená (1942, 94 min.)
Pohádka máje (1940, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

ČR, 1939-1941, 335 min., čb

ČR, 1939-1942, 357 min.,
čb

ŠUBR

KAREL ČAPEK

ŠUBR

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 1.

ČR, 1937-1958, 400 min.,
čb
4 české filmy v jednom balení!
Bílá nemoc (1937, 102 min.)
Čapkovy povídky (1947, 97 min.)
Krakatit (1948, 97 min.)
O věcech nadpřirozených (1958, 104 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

ČR, 1954-1959, 345 min.
5 českých filmů v jednom balení!
Byl jednou jeden král… (1954, 98 min., barevný)
Dařbuján a Pandrhola (1959, 79 min., barevný)
O medvědu Ondřejovi (1959, 49 min., barevný)
Jak se Franta naučil bát (1959, 39 min., barevný)
Princezna se zlatou hvězdou (1959, 80 min.,
barevný)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

ŠUBR

LADISLAV PEŠEK

ŠUBR

NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY 2.

ČR, 1941-1958, 342 min.
4 české filmy v jednom balení!
Kasaři (1958, 82 min., čb)
O věcech nadpřirozených (1958, 104 min., čb)
Obušku, z pytle ven! (1955, 71 min., barevný)
Těžký život dobrodruha (1941, 85 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

ČR/Bulharsko, 1952-1956, 418 min.
5 českých filmů v jednom balení!
Hrátky s čertem (1956, 95 min., barevný)
Labakan (1956, 72 min., barevný)
Legenda o lásce (1956, 92 min., barevný)
Obušku, z pytle ven! (1955, 71 min., barevný)
Pyšná princezna (1952, 88 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

ŠUBR

ŠUBR

LÍDA BAAROVÁ

OLDŘICH NOVÝ 1.

5 českých filmů v jednom balení!
Dívka v modrém (1939, 85 min.)
Turbina (1941, 98 min.)
Pokušení paní Antonie (1934, 98 min.)
Ohnivé léto (1939, 88 min.)
Život je krásný (1940, 99 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

4 české filmy v jednom balení!
Advokátka Věra (1937, 78 min.)
Kristian (1939, 95 min.)
Roztomilý člověk (1941, 86 min.)
Sobota (1944, 89 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1934-1941, 468 min., čb

ČR, 1937-1944, 348 min., čb

ŠUBR

ŠUBR

LÍDA BAAROVÁ 2.

OLDŘICH NOVÝ 2.

4 české filmy v jednom balení!
Jsem děvče s čertem v těle (1933, 92 min.)
Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa
(1932, 88 min.)
Maskovaná milenka (1940, 91 min.)
Paličova dcera (1941, 86 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

5 českých filmů v jednom balení!
Hudba z Marsu (1955, 106 min., barevný)
Paklíč (1944, 88 min., čb)
Parohy (1947, 77 min., čb)
Valentin Dobrotivý (1942, 98 min., čb)
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný
milionář (1949, 116 min., čb/barevný)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1932-1941, 357 min., čb

ČR, 1944-1955, 485 min.

ŠUBR

ŠUBR

dárkové kolekce
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ROLF WANKA

VLASTA BURIAN 3.

ČR, 1934-1938, 381 min., čb

ČR, 1938-1941, 626 min.,
čb

4 české filmy v jednom balení!
Irčin románek (1936, 89 min.)
Krok do tmy (1938, 83 min.)
Lízin let do nebe (1937, 101 min.)
Matka Kráčmerka (1934, 108 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

7 českých filmů v jednom balení!
Ducháček to zařídí (1938, 89 min.)
U pokladny stál… (1939, 101 min.)
Ulice zpívá (1939, 90 min.)
Katakomby (1940, 80 min.)
Když Burian prášil (1940, 96 min.)
Přednosta stanice (1941, 89 min.)
Provdám svou ženu (1941, 81 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
ŠUBR

ŠUBR

VĚRA FERBASOVÁ

VLASTA BURIAN 4.

4 české filmy v jednom balení!
Andula vyhrála (1938, 83 min.)
Falešná kočička (1937, 107 min.)
Mravnost nade vše (1937, 77 min.)
Tři muži ve sněhu (1936, 100 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

7 českých filmů v jednom balení!
Ryba na suchu (1942, 86 min., čb)
Zlaté dno (1942, 88 min., čb)
Slepice a kostelník (1950, 88 min., čb)
Byl jednou jeden král… (1954, 98 min.,
barevný)
Nejlepší člověk (1954, 98 min., čb)
Zaostřit prosím! (1956, 80 min., čb)
Král komiků (1963, 83 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1936-1938, 367 min., čb

ČR, 1942-1963, 621 min.

ŠUBR

VLASTA BURIAN –
KOMPLETNÍ
KOLEKCE

ŠUBR

VOSKOVEC A WERICH
ČR, 1931-1937, 376 min., čb

ČR, 1926-1963, 2666 min.
Tato filmografie Vlasty Buriana z let 1926-1963
obsahuje všechny filmy, které doposud vyšly na
DVD nosičích. Na osmadvaceti discích najdete
31 filmů, z nichž dva jsou němé, osmadvacet
zvukových a jeden střihový.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé

Čtyři filmy s Voskovcem a Werichem – Pudr
a benzin, Peníze nebo život, Hej-Rup! a Svět
patří nám – v luxusním dárkovém balení!
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

ŠUBR

ŠUBR

VLASTA BURIAN 1.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

9 českých filmů v jednom balení!
Falešná kočička (1926, 63 min., němý film)
Lásky Kačenky Strnadové (1926, 98 min.,
němý film) C. a k. polní maršálek (1930, 88
min.) On a jeho sestra (1931, 89 min.)
To neznáte Hadimršku (1931, 91 min.)
Anton Špelec, ostrostřelec (1932, 78 min.)
Hrdina jedné noci (1935, 90 min.)
Funebrák (1932, 89 min.)
Muž v povětří (1955, 83 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
ŠUBR

4 české filmy v jednom balení!
Cesta do hlubin študákovy duše (1939,
88 min.)
Děvčata nedejte se! (1937, 85 min.)
Kantor Ideál (1932, 90 min.)
Škola základ života (1938, 91 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

VLASTA BURIAN 2.

ZITA KABÁTOVÁ

8 českých filmů v jednom balení! Lelíček ve
službách Sherlocka Holmesa (1932, 88 min.)
Dvanáct křesel (1933, 63 min.) Revizor (1933,
70 min.) Pobočník Jeho Výsosti (1933, 78 min.)
U snědeného krámu (1933, 91 min.) Hrdinný
kapitán Korkorán (1934, 90 min.) Nezlobte
dědečka (1934, 85 min.) Tři vejce do skla
(1934, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

4 české filmy v jednom balení!
Lízin let do nebe (1937, 101 min.)
Muži nestárnou (1942, 97 min.)
Pantáta Bezoušek (1941, 89 min.)
Zlaté dno (1942, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1926-1955, 769 min., čb

ČR, 1932-1939, 354 min., čb

ČR, 1932-1934, 650 min., čb

ŠUBR

ŠUBR

ČR, 1937-1942, 375 min., čb

ŠUBR

dárkové kolekce

Zlatý
fond české
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ZITA KABÁTOVÁ 100 LET
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EGYPT: NOVÉ OBJEVY,
PRADÁVNÉ ZÁHADY

ČR, 1936-1939, 350 min., čb

Itálie, 2007, 437 min., barevný

4 české filmy v jednom balení!
Světlo jeho očí (1936, 85 min.)
Manželství na úvěr (1936, 83 min.)
Žena na rozcestí (1937, 95 min.)
Její hřích (1939, 87 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

3 filmy v jednom balení!
Desetidílný seriál Egypt: Nové objevy, pradávné
záhady, kterým vás provede Dr. Zahi Hawass,
vám přiblíží stavitele pyramid, Údolí králů,
Sakkáru, Karnak a Luxor, panovníky Ramese II.,
Achnatona, Tutanchamona a mnoho dalšího.
S filmem Egyptománie objevíte úžasné artefakty, které se skrývají v muzeu v Káhiře.
ŠUBR

ŠUBR

BIBLICKÝ SVÁR

OKNO DO VESMÍRU

4 filmy v jednom balení!
Antikrist (2005, 92 min.)
Bůh versus Satan (2008, 87 min.)
Satan: Vládce temnot (1998, 44 min.)
Svatý grál (2005, 45 min.)

4 filmy v jednom balení!
Hubbleův teleskop: Poslední mise
(2008, 45 min.)
Jsme ve vesmíru sami? (2009, 88 min.)
Mimozemské bouře (2009, 44 min.)
Slunce (2009, 44 min.)

USA, 1998-2008, 268 min.,
barevný

USA, 2008-2009, 221 min.,
barevný

ŠUBR

ŠUBR

BOJOVNÝ STAROVĚK

PRAVĚK JAKO NA DLANI

4 filmy v jednom balení!
Amazonky (1999, 43 min.)
Trója bohů a válečníků (2006, 45 min.)
Vzestup a pád Sparťanů: Kodex cti (2002,
91 min.)
Vzstup a pád Sparťanů: Zničující válka
(2002, 91 min.)

4 filmy v jednom balení!
Pravda o dinosaurech 1. (2011, 94 min.)
Pravda o dinosaurech 2. (2011, 94 min.)
Tyranosaurus sex (2010, 44 min.)
Žraloci pravěku (1998, 51 min.)

USA, 1999-2006, 272 min.,
barevný

USA, 1998-2011, 283 min.,
barevný

ŠUBR

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

ŠUBR

SEDM SMRTELNÝCH
HŘÍCHŮ

Čína, 2007, 205 min., barevný
4 filmy v jednom balení!
Instruktážní filmy, ve kterých vás věhlasní
čínští lékaři naučí techniku čínské masáže! Bolesti hlavy, ztuhlá páteř, nespavost, to všechno
bude minulostí. Stačí se pozorně dívat. Poznáte důležité tlakové body a pochopíte, v čem
spočívá tajemství tradiční čínské masáže.

USA, 2008, 313 min., barevný
3 filmy v jednom balení!
Tento dokumentární seriál vám přiblíží sedm
smrtelných hříchů – Pýcha, Závist, Obžerství,
Smilstvo, Hněv, Lakomství a Lenost.

ŠUBR

DAN BROWN:
FAKTA A FIKCE

ŠUBR

STŘET BOHŮ

USA, 2009, 453 min., barevný

USA, 2004-2008, 400 min., barevný
4 filmy v jednom balení!
Osvícení andělů a démonů (2005, 90 min.)
Prolomení šifry mistra Leonarda (2004, 88 min.)
Hledání ztraceného symbolu (2009, 88 min.)
Bible: Odhalená tajemství (2008, 134 min.)

5 filmů v jednom balení!
Seriál pojednává o dávných bozích, jejich síle
a smyslu. Na pěti discích najdete legendu o Béowulfovi, Herkulovi, Hádovi, Diovi, Meduse, Minotaurovi, Odysseovi, Thorovi a o tvorech podle
Tolkiena.

ŠUBR

ŠUBR

dárkové kolekce
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TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU

USA, 2010, 296 min., barevný
5 filmů v jednom balení!
Na pěti disích vás uznávaní sexkoučové naučí
lepším prožitkům. Tato DVD jsou určená pro
dvojice, které touží po lepším sexuálním zážitku. Poskytnou vám tipy a triky, které oceníte vy
i váš partner.

ŠUBR

VLÁDCI EGYPTA

USA, 2009-2011, 264 min.,
barevný
4 filmy v jednom balení!
Nefertiti (2011, 44 min.)
Ramese III. (2011, 44 min.)
Tutanchamon 1 (2009, 88 min.)
Tutanchamon 2 (2009, 88 min.)

ŠUBR

ZÁHADY MINULOSTI

USA, 1995-2010, 180 min.,
barevný
4 filmy v jednom balení!
Atlantida: Ztracená civilizace (1995, 47 min.)
Boží hněv (2010, 44 min.)
Hledání archy úmluvy (2005, 45 min.)
Noemova archa (2009, 44 min.)

ŠUBR

Kterého máte nejraději?
Saša Rašilov
Dobrý voják
Švejk (1931)

Expedice Lambarene byla výprava osmi studentů a absolventů
pražských vysokých škol, která ve stříbřité Tatře 138 transportovala přes pět evropských a třináct afrických zemí léčiva a zdravotnickýmateriáldověhlasnénemocnicedr.AlbertaSchweitzera
vLambarénévGabonu.Odstartovala1.ledna1968zeStaroměstského náměstí a oblouk, který Tatra urazila za 256 dní své cesty, je dlouhý přes 35 000 km. Expedice se na své cestě setkala
s mnoha úskalími, se kterými se musela pohotově vyrovnat. Nejtěžším úsekem se pro ni stala cesta z Etiopie do Konga, rovněž
nezapomenutelnou se stala i náročná jízda Saharou. Ve všech
zemích, kterými výprava do Lambaréné projížděla, vzbudila pozornost.V místních novinách se objevil nejeden článek, který vyprávělosmysluexpedice.Členovévýpravyvystupovaliivtelevizních programech, a to nejen v Súdánu, Etiopii, Keni, ale i Zambii,
Nigérii či Konžské demokratické republice.Výprava během cesty natočila 10 000 metrů filmového materiálu.

3 DVD

v jednom
balení
Karel Noll
Osudy dobrého
vojáka Švejka (1930)
Info o všech DVD
na str. 7, 20 a 23
Rudolf Hrušínský
Dobrý voják Švejk (1956)
Poslušně hlásím (1957)

Pro děti
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KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY 4

Jižní Korea, 2005, 85 min.,
barevný
Elysium je dobrodružstvím nabitý příběh odehrávající se v daleké budoucnosti, v níž lidstvo
čelí bezuzdné síle ukrutného zla. Jediné, co stojí
v cestě zániku naší planety, je pětice ke všemu
odhodlaných hrdinů.

Čína, Singapur, 2008, 88 min., barevný
DVD 4 obsahuje:
13. Cesta do Nebeského města
14. Nečekané události
15. Nejtemnější den
16. Očekávané nebezpečí
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická

DGP

KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY

KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY 5

Krásná dívenka jménem Vlnka vyrůstá bez matky a otce. Netuší, že její minulost je spojena s vílou Maureen, lodí plnou zlotřilých pirátů a zlým
čarodějem. Když čaroděj objeví na mořském dně
křišťálovou kouli, Vlnka bude muset proti jeho
ničivé síle zasáhnout, všem obyvatelům ostrova
totiž hrozí záhuba.
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická
PP

DVD 5 obsahuje:
17. Bludiště
18. Malcolm – velké dítě
19. Záhadný příkop
20. Světlo ve tmě
21. Malcolm a démon
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická
PP

Čína, Singapur, 2008, 110 min., barevný

30.8.2012 8:59:38

Čína, Singapur, 2008, 572 min., barevný

DALŠÍ KOLEKCE:
Hugo Haas
Nejkrásnější české pohádky 2
Pravěk jako na dlani
Vlasta Burian
Lída Baarová

(Special Mention) v kategorii
„Tricks For Kids“, 18. Internationale
Trickfilm-Festival Stuttgart –
Festival of Animated Film, Německo,
květen 2011

v kategorii „TV Series For Tween“,
15. Cartoons on the Bay – Pulcinella
Awards, Itálie, duben 2011

KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY 1

• Hlavní cena dětské poroty
za animovaný seriál

DVD 6
22. Zlá znamení
23. Zahrada zmizelých
24. Past na werloga
25. Řeka minulosti
26. Skryté údolí

• Nominace na cenu Pulcinella

za zvlášť úspěšnou produkci pro děti,
17. TV Spielfilm, Hamburg, Německo,
březen 2011

• Prestižní cena Emil

OCENĚNÍ

DVD 5
17. Argolové
18. Vareni
19. Ghalové
20. Věž
21. Rostliny života

Čína, Singapur, 2008, 88 min., barevný

Závisí na něm osud celého kmene... Ve vzdáleném světě se kočovný kmen Doodjiů vydává na
dalekou cestu. S nimi putuje
osiřelý chlapec jménem Enyo,
jehož lidé z kmene přijali mezi
sebe. Jediným chlapcovým přáním je stát se udatným lovcem.
Osud mu však předurčil jiné poslání: musí se stát šamanem
a musí nalézt cestu do bájného
Skrytého údolí, aby zachránil
nejenom svůj kmen. Na své
strastiplné pouti zažívají Enyo
a jeho lid nebývalá dobrodružství, která jim nachystal sám
život.

DVD 4
13. Vzpomínky
14. Dokonalé údolí
15. Kwahgum
16. Uvnitř větrného víru

DVD 1 obsahuje:
1. Zrození magické koule
2. Vítěz rybího závodu
3. Kouzelný amulet
4. Piráti
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická

DVD 3
9. Na samém vrcholu
10. Loď
11. Ta druhá cesta
12. Létající ostrovy
DVD 2
5. Mlha
6. Dar
7. Neviditelný nepřítel
8. Volba
DVD 1
1. Nový směr
2. Velké otřesy
3. Bestie
4. Jaký otec, takový syn

624 minut

KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY 6

Čína, Singapur, 2008, 110 min., barevný
DVD 6 obsahuje:
22. Zbloudilý drak
23. Šnečí pole
24. Brána do středu Země
25. Silný protivník
26. Kouzelná země
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická

PP

PP
FILMEXPORT HOME VIDEO
www.filmexpor t.cz

KOUZELNÝ
SVĚT
MALÉ VLNKY 2

Čína, Singapur, 2008, 88 min., barevný

6 DVD

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

26

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

příběhů
na 6 DVD

DVD 2 obsahuje:
5. Únik
6. Stopy malé Vlnky
7. Skryté nebezpečí
8. Život na pirátské lodi
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická

dědictví šamanů

1.

F I L M E X P O R T

H O M E
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26

dědictví šamanů

2.
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příběhů
na 6 DVD

26
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příběhů
na 6 DVD

příběhů
na 6 DVD

dědictví šamanů
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26

dědictví šamanů
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H O M E

V I D E O

příběhů
na 6 DVD

dědictví šamanů
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26

příběhů
na 6 DVD

5.

26

příběhů
na 6 DVD

LEGENDA O ENYOVI

Austrálie, 2009, 624 min.,
barevný
Animovaný fantasy seriál o statečném hrdinovi Enyovi, který musí nalézt cestu do Skrytého
údolí, aby zachránil svůj kmen. Seriál získal
v roce 2011 ocenění na festivalech v Německu
a byl nominován na italskou cenu Pulcinella.

dědictví šamanů
6.

S P E C I Á L N Í KO L E KC E

dědictví šamanů

ŠUBR

S P E C I Á L N Í KO L E KC E

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky.
© 2010 Funkhauser Film, Avrill Stark Entertainment, Flying Bark. All Rights Reserved.
© 2011 STUDIO100 MEDIA
© 2012 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

KOUZELNÝ
SVĚT MALÉ
VLNKY 3

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je
výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, W W W . F I L M E X P O R T . C Z
Obrazový formát
Aspect Ratio

16:9

Čína, Singapur, 2008, 88 min., barevný
DVD 3 obsahuje:
9. Tajný plán
10. Útěk
11. Rozloučení
12. Nebezpečí
JAZYKOVÉ VERZE: česká, slovenská, čínská
a anglická
PP

Zvukový formát
Audio

2.0

Oblast

Formát

Jazyková verze
Language version

Interaktivní menu
Interactive Moving Menu

4× DVD 5, 2× DVD 9

česká, anglická
Czech, English

český jazyk
Czech Language

Médium

LEGENDA O ENYOVI 1
Austrálie, 2009, 96 min.,
barevný

1875 FEX_Legenda o Enyovi_ŠUBR_08_2012.indd 1

6 DVD

PP

DVD 1 obsahuje:
1. Nový směr
2. Velké otřesy
3. Bestie
4. Jaký otec, takový syn

DGP
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LEGENDA O ENYOVI 2

NEJMENŠÍ SVĚTÝLKO

DVD 2 obsahuje:
5. Mlha
6. Dar
7. Neviditelný nepřítel
8. Volba

Nadčasový příběh o síle zázraků a víry v sebe
sama a druhé. Je to kouzelný příběh o opuštěné a vystrašené vánoční žárovce, kterou někdo
vyhodil, a o osmiletém chlapci, který ji najde
a vezme si ji domů. Je rozbitá, ale moc si přeje
znovu se rozzářit.

Austrálie, 2009, 96 min.,
barevný

USA, 2004, 44 min., barevný

Pekelnej
závod

PP

DGP

LEGENDA O ENYOVI 399 Kč
Slovenská republika:
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Když už nemáte co ztratit,
je pro vás vítězství vším.

Když už nemáte co ztratit, je pro vás vítězství
vším! Blíží se vesmírný závod Star Car a ničím
nespoutaný nováček Trance Caldron se chce
blýsknout před svými soupeři. Mistrovství vesmírných plavidel se ale promění ve smrtelně nebezpečnou kosmickou honičku!

Můžete se těšit:
JAZYKOVÁ VERZE
LANGUAGE VERSION

ZVUKOVÝ FORMÁT
AUDIO

česká, anglická
Czech, English

2.0

INTERAKTIVNÍ MENU
INTERACTIVE MOVING MENU

český jazyk
Czech Language

OBLAST

FORMÁT

MÉDIUM

www.cheersmedia.com
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DVD 5

Rozsah práv: home video ▪ Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. ▪
2011 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o. ▪ TENTO FILM
JE CHRÁNĚN ZÁKONEM ▪ Veškeré neoprávněné úkony (kopírování, nájem, půjčování, distribuce, vývoz, dovoz, rozmnožování, provozování nebo veřejné
předvádění) jsou právně zakázány. Narušitel bude subjektem postihu FBI, Interpolu, a jiných policejních organizací a trestní jurisdikce, civilního postihu nebo
obojího. ▪ TENTO FILM JE REGISTROVÁN V PROTIPIRÁTSKÉM PROGRAMU ORGANIZACE AFMA, USA. ▪ FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00
Praha 4, e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664, www.filmexport.cz
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Ramesse III.:
Záhada královy mumie

9. 11. 2011
Legenda o Enyovi 6
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16. 11. 2011
Nefertiti:
Záhada královniny mumie
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Pekelnej závod

PEKELNEJ ZÁVOD (RACE):
USA, 2006, 99 min.,
český dabing
SCÉNÁŘ: Rhonda Smiley
REŽIE: Robert Brousseau
VÝROBA: Robert Brousseau,
Rhonda Smiley
© 2006 Hyper Image, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED
© 2011 Licensed by
www.cheersmedia.com
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGN OBALU: signatura.cz

Blíží se vesmírný závod Star Car a ničím
nespoutaný nováček Trance Caldron
z týmu Země se chce blýsknout před
svými soupeři. Jakmile ovšem zjistí, že
jejich úhlavní soupeř, tým z Tagmalie, se
chystá svrhnout mírovou vládu Aliance,
prestižní mistrovství vesmírných plavidel se promění ve smrtelně nebezpečnou
kosmickou honičku, při níž osud celého
vesmíru visí na vlásku. Trance, jeho závodní stroj i jeho tým musejí zajít až za
hranici svých možností. V závodě dobra
a zla je totiž vítězství vším.

16:9

USA, 2006, 99 min., barevný

race

DVD 3 obsahuje:
9. Na samém vrcholu
10. Loď
11. Ta druhá cesta
12. Létající ostrovy

OBRAZOVÝ FORMÁT
ASPECT RATIO

PEKELNEJ ZÁVOD

FILMEXPORT HOME VIDEO

Austrálie, 2009, 96 min.,
barevný

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu titulu.
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DGP
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LEGENDA O ENYOVI 4

RYTÍŘ SKŘÍPEK

DVD 4 obsahuje:
13. Vzpomínky
14. Dokonalé údolí
15. Kwahgum
16. Uvnitř větrného víru

Když dobrý král oznámí svým rytířům, že odmění
ty, kteří prožijí dokonalé Vánoce, Skřípek náhle
stojí před nejtěžším úkolem svého života. Přičiněním své panovačné tety Gity se pak ocitá
tváří v tvář hrozivému neštěstí. Podaří se plechovému hrdinovi nakonec zvítězit? Vyšlo na
DVD společně s pohádkou Vánoce v Gaudínii,
více info na str. 43.

Austrálie, 2009, 96 min.,
barevný

Německo, 2004, 28 min.,
barevný

DGP

PP

6 DVD

LEGENDA O ENYOVI 5
Austrálie, 2009, 120 min.,
barevný

SANDOKAN

Španělsko, 1991, 676 min., barevný
Známý španělský výtvarník Jose Guardia natočil
tuto 26dílnou sérii po světovém úspěchu předchozího kresleného seriálu o Willy Fogovi „Cesta
kolem světa za 80 dní“. Příběhy vyprávějí o pirátech z Mompracemu, které vede statečný
a neohrožený Sandokan.

DVD 5 obsahuje:
17. Argolové
18. Vareni
19. Ghalové
20. Věž
21. Rostliny života

PP

DGP

LEGENDA O ENYOVI 6

SANDOKAN 1

Austrálie, 2009, 120 min.,
barevný

Španělsko, 1991, 104 min., barevný
DVD 1 obsahuje:
1. Piráti z Mompracemu
2. Rozcestí
3. Mariana
4. Honba za pirátem

DVD 6 obsahuje:
22. Zlá znamení
23. Zahrada zmizelých
24. Past na werloga
25. Řeka minulosti
26. Skryté údolí

DGP

PP

Pro děti
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SANDOKAN 2

SPIKE

DVD 2 obsahuje:
5. Zpátky v Mompracemu
6. Vzpoura na Dayakosu
7. Pobřeží Labuanu
8. Do jámy lvové

Spike, čerstvý absolvent školy pro elfy, se vydává na severní pól, kde by měl pracovat v Santově
dílně. Po příjezdu se ho ujímá starý a zkušený
elf Raymond, ale Spikeovi se příliš nedaří, a tak
jedna šlamastyka střídá druhou.
BONUSY: V zemi Santa Clause (24 min.), film
o filmu (12 min.), rozhovor s tvůrci (9 min.)

Španělsko, 1991, 104 min., barevný

Francie, 2008, 36 min., barevný

PP

PP

3 DVD SVĚT PETRA KRÁLÍČKA
A JEHO PŘÁTEL

SANDOKAN 3

Španělsko, 1991, 104 min., barevný

VB , 2001, 226 min., barevný

DVD 3 obsahuje:
9. Yanezův plán
10. Únos Mariany
11. Mompracem v nebezpečí
12. Osvobození

Příběhy Petra Králíčka a jeho přátel vyprávějí
o zvířecích a lidských charakterech. Odehrávají
se v přírodě a napsala je Helen Beatrix Potterová. V krátkých pohádkách děti proniknou
do života zajíčka Benjamína, paní Bodlinkové,
Johnyho Měšťáka, paní Myšičkové, Samuela
Fouskáčka, kocourka Toma a dalších.

PP

SANDOKAN 4

ŠUBR, PP

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA
A JEHO PŘÁTEL I

Španělsko, 1991, 104 min., barevný

VB , 2001, 75 min., barevný

DVD 4 obsahuje:
13. Únos Shaminy
14. Pátrání
15. Raja ze Sarawaku
16. Bitva v bažinách

DVD 1 obsahuje:
1. Pohádka o králíčkovi Péťovi a zajíčkovi Benjamínovi
2. Pohádka o kocourkovi Tomovi a Jémině, kachně domácí
3. Pohádka o Samuelu Fouskáčkovi a nadívané
roládě

PP

SANDOKAN 5

DVD BOX SLIM, PP

Španělsko, 1991, 130 min., barevný

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA
A JEHO PŘÁTEL II

DVD 5 obsahuje:
17. V pasti
18. Útěk
19. Nemilé překvapení
20. Báječný nápad
21. Únos Mariany

DVD 2 obsahuje:
4. O krejčím z Gloucesteru
5. Pohádka o paní Bodlince a panu Jeremym
Rybářovi
6. Pohádka o prasátku Mírovi

VB , 2001, 76 min., barevný

PP

SANDOKAN 6

DVD BOX SLIM, PP

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA
A JEHO PŘÁTEL III

Španělsko, 1991, 130 min., barevný

VB , 2001, 75 min., barevný

DVD 6 obsahuje:
22. Sandokan uvězněn
23. Spánek smrti
24. Opět pohromadě
25. Lord James zachráněn
26. Dvojitá svatba

DVD 3 obsahuje:
7. Pohádka o Hoplinčiných zajíčcích a paní Myšičkové
8. Pohádka o panu Todovi
9. Pohádka o dvou darebných myškách
a Johnym Měšťákovi

PP

DVD BOX SLIM, PP

Pro děti
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Filmexport Home Video
VÁNOCE V GAUDÍNII
VB, Španělsko, Hong Kong,
2002, 22 min., barevný

Když rádoby čarodějnice se svým poťouchlým
pomocníkem ukradnou z oblohy vánoční hvězdu, vše závisí na třech odvážných skřítcích,
kteří musí proniknout do hradu Nepořádníku
převlečeni za tři krále. Čeká je spousta trampot,
dobrodružných honiček a legrace. Vyšlo na DVD
společně s pohádkou Rytíř Skřípek, více info na
str. 41.

Hrané

české pohádky,
ve kterých nechybí

PP

VÁNOCE V NEW YORKU
USA, 2008, 42 min., barevný

Tento kouzelný příběh vypráví o chlapci jménem
Leo, jenž se musel přestěhovat i se svojí rodinou
do New Yorku, a o jeho rozkošné a uličnické fence Ramoně. Když se Ramona Leovi ztratí, vydává se ji sám hledat do nočního velkoměsta. Leovi
v hledání pomůže kouzelný skřítek.

humor a št´astný konec!
HRDINOVÉ TĚCHTO PŘÍBĚHŮ VÁM UKÁŽÍ:

TITULKY: anglické a české pro neslyšící
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI, ČR, 1959, 49 min., barevný
HRAJÍ: Jaroslav Marvan, Aglaia Morávková, Jiří Papež, Miloš
Nedbal, Jiřina Bohdalová, Vladimír Huber, Heda Marková,
Soběslav Sejk, Eman Fiala, Miloš Nesvadba  NÁMĚT A
SCÉNÁŘ: J. Z. Novák (podle lidové pohádky)  REŽIE:
Jaroslav Mach  HUDBA: František Belfín  KAMERA:
Václav Huňka  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL:
1959 Filmové studio Barrandov  PREMIÉRA: 29. 10. 1960
Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky.
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv
P 2006 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
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Obrazový formát
Aspect Ratio

ABOUT ANDREW THE BEAR

2× Jaroslav Mach

2.0

DVD 9
Titulky: anglické, české pro neslyšící
Subtitles: English, Czech for captioned
Jazyková verze: česká  Language version: Czech
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F O N D

Č E S K É

K I N E M A T O G R A F I E

15.11.2006 12:22:49

… jak ztrestat chamtivého
a nepřejícího souseda.
Je spravedlivější čert, Pánbůh, nebo Smrťák?

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, rozhovory
TITULKY: anglické a české pro neslyšící

F I L M E X P O R T

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.
Obrazový formát
Aspect Ratio

E

X

P

O

R

T

H

O

M

E

5 DVD VÁNOČNÍ POHÁDKY
V

I

D

E

Vánoční
pohádky

O

5 DVD

M

bal a Curious Pictures pro-

ání, distribuce, vývoz, dovoz,
ou právně zakázány. Narušitel
organizací a trestní jurisdikce,
ROVÁN V PROTIPIRÁTSKÉM

aha 4, tel. a fax: +420 261

MÁT

2.0

INTERAKTIVNÍ MENU /
INTERACTIVE MOVING
MENU
český jazyk
Czech Language

o vesmíru
own: Fakta a ﬁkce
y minulosti

VÁNOČNÍ POHÁDKY

e video.
é republiky.

VÁNOČNÍ POHÁDKY

RESERVED

S P E C I Á L N Í KO L E KC E

USA, Francie, VB, Španělsko,
Hong Kong, Německo, 2000-2008,
238 min., barevný

DVD 9
Titulky: anglické, německé a české pro neslyšící
Subtitles: English, German and Czech for captioned

HRÁTKY S ČERTEM, ČR, 1956, 95 MIN., BAREVNÝ
HRAJÍ: Josef Bek, Eva Klepáčová, Alena Vránová, František
Smolík, Jaroslav Vojta, Bohumil Záhorský, Stanislav Neumann,
František Filipovský, Josef Vinklář, Ladislav Pešek, Vladimír
Ráž, Rudolf Deyl  NÁMĚT: divadelní hra Jana Drdy  SCÉNÁŘ:
Jan Drda, Josef Mach  REŽIE: Josef Mach  HUDBA:
Jiří Srnka  KAMERA: Jan Stallich  VÝTVARNÍK: Josef
Lada  ARCHITEKT: Karel Škvor, Milan Nejedlý  VYROBIL: 1956
Studio hraných filmů  PREMIÉRA: 26. 4. 1957

V I D E O

Hrátky
s čertem

Obrazový formát
Aspect Ratio

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena.
Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování
a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Titulky: české pro neslyšící, anglické
Subtitles: Czech for captioned, English

4 :3
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Zvukový formát
Audio

DVD 5

Jazyková verze: česká  Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

DARBUJAN AND PANDRHOLA

Dařbuján a Pandrhola_ŽAKETKA_11_2010.indd 1

4.11.2010 10:35:44

…jakzachránitdvěnevinnédívkyzpekla.
F I L M E X P O R T

5

ZL AT Ý FOND ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

V I D E O

Dařbuján
a Pandrhola

Dařbuján
a Pandrhola
Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky.
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv
P 2007 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

H O M E

Hrátky s čertem
Byl jednou jeden král a ten si Ģíkal Já První. Chtďl odevzdat vládu té ze tĢí dcer, která ho má nejradďji.
Drahomíra ho má ráda jako zlato, Zpďvanka jako zlato v hrdle a nejmladší Maruška jako sĪl. Krále pĢirovnání k obyĀejné soli rozhnďvá, vyžene Marušku ze zámku a rozkáže všechnu sĪl v království zniĀit. Brzy
však zjistí, že bez soli se nedá žít, a uzná, že Maruška mďla pravdu. Všechny princezny si mezitím najdou
ty pravé ženichy – zahradníka, dudáka a rybáĢe. A protože i král pozná, že se mu bude lépe žít ve dvou,
vezme si vdovu Kubátovou. A tak pohádka konĀí velikou spoleĀnou svatbou.

FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz

Jazyková verze: česká
Language version: Czech
Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

PLAYING WITH THE DEVIL
SPIELEN MIT DEM TEUFEL

H O M E

V I D E O

9196

ZL AT Ý FOND ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

1840 FEX_Hrátky s čertem_ZAKETKA_06_2012.indd 1

23.7.2012 15:31:05

… že bez soli se vařit nedá!

Byl jednou
jeden král…
Podle lidové pohádky „Sůl nad zlato“

Šest krásných vánočních pohádek pro nejmenší
na pěti DVD nosičích. Sada obsahuje filmy:
Nejmenší světýlko (USA, 2004, 44 min.)
Spike (Francie, 2008, 95 min.)
Vánoční dobrodružství (USA, 2000, 49 min.)
Vánoce v Gaudínii/Rytíř Skřípek (VB/Španělsko/Hong Kong, 2002, 22 min. / Německo, 2004,
28 min.)
Vánoce v New Yorku (USA, 2008, 42 min.) PP
Podle známé pohádky Karla
Jaromíra Erbena „KOUZELNÉ
DARY“. Muzikantova písnička
„Já s písničkou jdu jako
ptáček“ je známá dodnes.

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

© Národní filmový archiv
© 2004 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských
práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování,
televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím
internetu zakázáno.
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DVD 5

Titulky: anglické, německé a české pro neslyšící
Subtitles: English, German and Czech for captioned

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, rozhovory
TITULKY: anglické a české pro neslyšící
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL…, ČR, 1954, 98 min., barevný

HRAJÍ: Jan Werich, Vlasta Burian, Irena Kačírková, Stella Májová, Milena Dvorská, Terezie Brzková, Marie Glázrová, František Černý,
Miroslav Horníček, Lubomír Lipský, Miloš Kopecký, Zdeněk Dítě, Josef Pehr  PŘEDLOHA: Božena Němcová (pohádka Sůl nad zlato)
 NÁMĚT: Jiří Brdečka, Jan Werich, Bořivoj Zeman, Oldřich Kautský  SCÉNÁŘ: Jiří Brdečka, Jan Werich, Bořivoj Zeman  REŽIE:
Bořivoj Zeman  HUDBA: Václav Trojan  KAMERA: Jan Roth  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL: 1954 Studio uměleckého
filmu  PREMIÉRA: 11. 2. 1955

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky.
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv
P 2003 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou
vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování,
veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00,
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz
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Obrazový formát
Aspect Ratio
Zvukový formát
Audio
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DVD 9

ONCE UPON A TIME THERE WAS A KING …

Titulky: anglické, české pro neslyšící
Subtitles: English, Czech for captioned
Jazyková verze: česká  Language version: Czech

8 595052 291961

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

FEX_Byl jednou jeden král_ŽAKETKA_12_2010.indd 1

Pohádka je o chudém muzikantovi, který má doma kupu
hladových dětí. Rozhodne se, že půjde do světa za výdělkem. Po dlouhé cestě dojde do hospody, ve které je
posvícení. Zahraje hostům a za vystoupení mu lakomý
hostinský dá jen kousek suchého chleba. Muzikant potká
kouzelného stařečka, který mu daruje ubrousek, který se
sám prostírá a oslíka, z něhož padají dukáty. Muzikant se
s dary vydá domů. Cestou se zastaví v hospodě a ukáže
je hostinskému. Vychytralý hostinský mu je však vymění.
Doma muzikant ukazuje rodině dary, ale žádná kouzla
se nedějí. Chuďas si uvědomí, kdo ho okradl a vydá se
k hostinskému. Třetí stařečkův dar byl obušek, který
ztrestá nepoctivce. Muzikant se konečně vrací domů
s pravými dary a uspořádá hostinu pro celou vesnici.

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografia
a filmografie, soudobá dokumentace
OBUŠKU, Z PYTLE VEN!, ČR, 1955, 71 MIN., BAREVNÝ
HRAJÍ: Ladislav Pešek, Josef Beyvl, František Smolík, Renata
Borová, Miroslav Fišák, Aleš Košnar, Irena Pejšková, Petra Pleskotová, D. Strudlová, Věra Motyčková, Šárka Smetanová, Eman
Fiala, Josef Hlinomaz  NÁMĚT: pohádka K. J. Erbena „Kouzelné
dary“  SCÉNÁŘ: Jiří Brdečka, Jaromír Pleskot  REŽIE: Jaromír
Pleskot HUDBA: Jan F. Fischer  KAMERA: Josef Střecha, Jiří
Tarantík  ARCHITEKT: Alois Mecera  VYROBIL: 1955 Studio
uměleckého filmu  PREMIÉRA: 7. 9. 1956

Obušku, z pytle ven!

ko/Hong Kong, 2002,

mecko, 2004, 28 min., český

L
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BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie
a filmografie, soudobá dokumentace, rozhovory
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Jazyková verze: česká
Language version: Czech

10

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

ZL AT Ý FOND ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

Obušku,
z pytle ven!
STICK, START BEATING!
KNÜPPEL, AUS DEM SACK!
ZL AT Ý FOND ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

1841 FEX_Obušku z pytle ven_ZAKETKA_06_2012.indd 1

6.12.2010 16:01:02

… že i mírumilovný člověk musí někdy
užít tvrdších metod.

Obušku, z pytle ven!

Starý král Hostivín má krásnou dceru Ladu, kterou zdobí zlatá hvězda na čele. Jednoho dne za ní na námluvy přijíždí zlý a bohatý král Kazisvět VI. Lada se za něj nechce provdat a na radu chůvy uprchne. Jako
chudá dívka v myším kožíšku získá místo kuchtičky na zámku prince Radovana. Na zámku se chystá
slavnost, na které by si princ měl vybrat nevěstu. Lada je zvědavá a tak se na slavnosti vmísí mezi hosty.
Svůj myší kožíšek však na sobě nemá a princ Radovan na ní může oči nechat. Na první pohled se do sebe
oba zamilují. Lada ho však odmítne, protože nechce ohrozit svou ani jeho zemi. Poté, co si vymění prsteny, Lada uteče. Ráno je opět v kuchyni ve svém převleku. Když připravuje polévku, spadne jí darovaný
prsten do hrnce. Když ho princ prsten najde, je mu jasné, kde má svou milou hledat…

23.7.2012 15:25:17

4.10.2012 13:38:00

…kdoseskrývávmyšímkožíšku.

Princezna
se zlatou hvězdou
Pobočník prince Radovana byl posledním filmovým vystoupením Theodora Pištěka

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, rozhovory
TITULKY: anglické, německé a české pro neslyšící

Legenda o lásce

F I L M E X P O R T

Labakan

H O M E

V I D E O

Vládkyně orientálního města Arzenu obětuje krásu
své tváře za záchranu života svojí nemocné sestry.
Poté propadne žárlivosti, když se uzdravená Širín
zamiluje do Ferchada a uloží mu téměř nesplnitelný
úkol.

Orientální
l pohádka
h dk o kkrejčíku
k Labakanovi,
b k
toužícím po bohatství a přepychu. Zmocní se dýky sultánova syna Omara a vydává se za následníka trůnu. Sultán podrobí oba mladíky zkoušce, aby zjistil,
který je jeho syn.

TITULKY: české pro neslyšící

TITULKY: české pro neslyšící

LEGENDA O LÁSCE, ČR – Bulharsko, 1956, 92 min., barevný
HRAJÍ: Vlasta Fialová, Jana Rybářová, Apostol Karamitev (mluví
Václav Voska), František Smolík, Otylie Beníšková, Přemysl Kočí,
František Kovářík, Josef Katapiš, Gustav Nezval, Stefan Petrov, Libuše
Zemková, Miloš Kopecký, Rudolf Deyl ml., Veličko Bonev, Alexandr
Milkovski  PŘEDLOHA: Nazim Hikmet (stejnojmenná divadelní hra)
 SCÉNÁŘ: Nazim Hikmet, Václav Krška  REŽIE: Václav Krška 
HUDBA: Veselin Stojanov, Jarmil Burghauser  KAMERA: Ferdinand
Pečenka  ARCHITEKT: Bohuslav Kulič, Asen Samokovlijski 
VYROBIL: 1956 Filmové studio Barrandov / Studija za igralni filmi
Sofija  PREMIÉRA: 9. 8. 1957

LABAKAN, ČR – Bulharsko, 1956, 72 min., barevný
HRAJÍ: Eduard Cupák, Karel Fiala, Jana Rybářová, Vladimír Leraus,
Dana Medřická, Zdeňka Baldová, Otýlie Beníšková, Eman Fiala, Aleš
Košnar, Alexandr Milkovski, František Kovářík, Zdeněk Hodr, Kiril
Ilinčev  PŘEDLOHA: Wilhelm Hauffa (pohádka Princ-krejčí) 
SCÉNÁŘ: Václav Krška, Jaroslav Beránek  REŽIE: Václav Krška
 HUDBA: Jarmil Burghauser  KAMERA: Ferdinand Pečenka
 ARCHITEKT: Bohuslav Kulič  VYROBIL: 1956 Filmové studio
Barrandov / Studija za igralni filmi Sofija  PREMIÉRA: 12. 4. 1957

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

se zlatou hvězdou
THE PRINCESS WITH THE GOLDEN STAR
DIE PRINZESSIN MIT DEM DOLDENEN STERN

Princezna se zlatou hvezdou_ZAKETKA.indd 1

8 595052 294733

Legenda o lasce_Labakan_DVD_02_2009.indd 1

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU, ČR, 1959, 80 min., barevný
HRAJÍ: Marie Kyselková, Josef Zíma, František Smolík, Martin Růžek, Stanislav Neumann, Josef Vinklář  SCÉNÁŘ: Martin Frič,
K. M. Walló  REŽIE: M. Frič  HUDBA: Bohuslav Sedláček  KAMERA: Jan Roth  ARCHITEKT: Bohuslav Kulič  VYROBIL: 1959
Filmové studio Barrandov  PREMIÉRA: 18. 12. 1959
Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky.
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv
P 2003 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
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Legenda o lásce
Labakan

ežie: David Alaux, Eric Tosti

000, 49 min., český dabing

I

SPECIÁLNÍ KOLEKCE

), USA, 2004, 44 min., český

SPECIÁLNÍ KOLEKCE

ěsta. Obavy ovšem
Leovi se brzy přidá
průvodcem při jeho

5 DVD

F

4 :3

Zvukový formát
Audio

Úsměvná pohádková komedie o vysloužilém vojákovi
Martinu Kabátovi, který nezná bázně. Nelekne se loupežníka Sarky Farky, nelekne se ani čertů v Čertově mlýně,
a i mladý čert Lucius se marně snaží získat jeho duši.
Dá se sice ošálit chytrým úskokem čerta Dr. Solferna,
ale svou odvahou toto nedopatření napraví. Pro záchranu
dvou nevinných dívčích duší se pustí do boje s celým
peklem, ve kterém nakonec s pomocí anděla Theofila
zvítězí. Zachrání vdavek chtivou princeznu Dišperandu
a její po ženichovi posedlou služebnou Káču, spravedlivě
potrestá loupežníka Sarku Farku i zpyšnělého poustevníka Školastyka, jen jeho samotného nakonec od Káči
nikdo nezachrání.

H O M E

Hrátky s čertem

PP

© Národní filmový archiv
© 2008 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM

F I L M E X P O R T
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DAŘBUJÁN A PANDRHOLA, ČR, 1959, 79 min., barevný
HRAJÍ: Jiří Sovák, Běla Jurdová, Rudolf Hrušínský, Pavla Maršálková, Bohumil Švarc, Květa Fialová, Václav Lohniský, Bohuš Záhorský, Otakar
Brousek, Stanislav Neumann, Josef Hlinomaz, Ilona Kubásková, Karel Fiala, Eman Fiala, Václav Trégl, Jarmila Kurandová, Vladimír Menšík,
Věra Ferbasová, Oleg Reif  PŘEDLOHA: Jan Drda (podle stejnojmenné pohádky z knihy České pohádky)  SCÉNÁŘ: Jan Drda, Martin Frič
 REŽIE: Martin Frič  HUDBA: Jiří Srnka  KAMERA: Jan Novák  ARCHITEKT: Milan Nejedlý  VYROBIL: 1959 Filmové studio Barrandov
 PREMIÉRA: 10. 6. 1960

9530

Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky
a Slovenské republiky. Tento film byl vydán na DVD
ve spolupráci s Národním filmovým archivem
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).

Jak se Franta naučil bát /
O medvědu Ondřejovi

HOW FRANK MET WITH FEAR

K I N E M A T O G R A F I E

medvìd ondøej+franta_DVD.indd 1

Pohádkovou atmosféru
filmu vytváří
originální výprava
Josefa Lady

… co je to strach
a jak najít dobře ukrytou princeznu.

Havíři Kubovi a jeho ženě Markýtce přinesla vrána dvanácté dítě. Havířina nenese a proto jde Kuba
poprosit bohatého sládka Pandrholu o trochu jídla pro hladové děti, ale ten ho odmítne. Kuba hledá
kmotra pro své dítě. Odmítne Pánaboha i čerta, protože je považuje za nespravedlivé vůči chudým
lidem a vybere Smrťáka. S jeho pomocí se Kuba stane zázračným doktorem. Od bohatých si nechá
platit a chudé léčí zdarma. Když onemocní Pandrhola, Kuba ho nechce léčit. Vymyslí si nesmyslné
úkoly a když je sládek splní, vyléčí ho i přes Smrťákův zákaz. Sládek nechá Smrťáka zavřít do sudu
a lidé, ani zvířata nemohou zemřít…

Jak se
Franta naučil bát

4 :3

Zvukový formát
Audio

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Lenguage
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O medvědu Ondřejovi

JAK SE FRANTA NAUČIL BÁT, ČR, 1959, 39 min., barevný
HRAJÍ: Josef Kemr, František Filipovský, Ladislav Trojan,
Jana Andrsová, Oldřich Velen, Miluše Zoubková, Jaroslav
Vojta, Josef Beyvl  NÁMĚT A SCÉNÁŘ: J. Z. Novák  REŽIE:
Jaroslav Mach  HUDBA: František Belfín  KAMERA: Václav
Huňka  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL: 1959 Filmové
studio Barrandov  PREMIÉRA: 29. 10. 1960

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba
kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00, e-mail: video@filmexport.cz,
tel: +420 261 213 664, www.filmexport.cz

Na Štědrý den přinutí Santu běsnící bouře
nouzově přistát v lese a jeho vyplašení sobi se
rozutíkají do všech stran. Sova a její přátelé se
rozhodnou Santovi pomoci soby najít a znovu je
zapřáhnout. Podaří se jim to? Bude moci Santa
pokračovat ve své cestě?

V I D E O

Princezna se zlatou hvězdou

USA, 2000, 49 min., barevný

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, rozhovory

H O M E
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Dařbuján a Pandrhola

Neohrožený chasník
Franta se nebál dřevorubců, kteří z dlouhé
chvíle straší pocestné.
Přiznal se jim, že neví,
co je to strach. Ti chasníka poslali do mlýna,
ze kterého se kvůli strašidlům vystěhoval mlynář s dcerou Verunkou.
Franta přespí ve mlýně
a zbaví duchy kletby.
Sám ale odchází, neboť
poprvé pociťuje strach,
že ho Verunka nebude
chtít…

Princezna Blanka se
tajně schází s myslivcem Ondřejem a odmítá všechny urozené nápadníky, které král na
zámek pozval. Král už
má rozmarů své dcery
dost a zavře ji do věže. Pro nápadníky král
vymyslí úkol – najít
vchod do věže. Když
Ondra potká medvědáře, napadne ho převléci
se za medvěda…

VÁNOČNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ

F I L M E X P O R T

Jak se Franta naučil bát

PP

O medvědu Ondřejovi
Jak se Franta naučil bát

O medvědu Ondřejovi

29.9.2010 15:24:28

… proč by se krejčík neměl vydávat
za následníka trůnu a jak zvládnout žárlivost
na sestru, pro kterou jste se obětovali.

Labakan / Legenda o lásce

dokumenty

Historie a tradice

w w w.f ilmexpor t.cz
ADVENT A VÁNOCE
ČR, 2008, 86 min.

Vyprávění historika a spisovatele Vlastimila
Vondrušky o kalendářních zvycích a obyčejích
českého lidu v dávné i nedávné minulosti. V přehledných historických kapitolách jsou zpracovány obyčeje vánočního času.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: archiv dok. filmů (7 filmů a ukázek),
fotoarchiv, archiv historických textů, liturgický
slovník, kalendáře

EGYPT: NOVÉ OBJEVY,
PRADÁVNÉ ZÁHADY 3 /
EGYPTOMÁNIE
Itálie, 2006-2007, 164 min.

DVD 3 obsahuje:
9. Karnak a Luxor – cesta k dokonalosti
10. Mladičký král Tutanchamon
Egyptománie – Poklady Egyptského muzea
v Káhiře

DGP

AMAZONKY
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DGP

EGYPT: SKANDÁLY
STAROVĚKÉHO EGYPTA

USA, 1999, 43 min.
Amazonky byly ženy, které bojovaly proti útlaku
za použití násilí. Donedávna mnoho vědců věřilo,
že jsou jen mýtus. Ale tým archeologů objevil
v Kazachstánu důkazy potvrzující, že válečnice
skutečně existovaly.

USA, 2008, 44 min.

Film je zajímavým nahlédnutím do málo známých událostí, které ve své době jistě způsobily
skandál v celé egyptské společnosti. Dozvíte se
o pravděpodobném mileneckém vztahu královny
Hatšepsut s jejím hlavním architektem Senenmutem nebo o harémovém spiknutí organizovaném jednou z manželek Ramesse III.

DGP

PP

BIBLE:
ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

KDO SKUTEČNĚ
OBJEVIL AMERIKU

Největší záhady Bible: potopa, Sodoma a Gomora, přechod Rudého moře. Příběhy zázračné
i znepokojující. Nové objevy v geologii, archeologii, astronomii a klimatologii však naznačují, že
tyto události se mohly ve skutečnosti stát.

Mezi prvními objeviteli byli Japonci, Číňani,
Velšani, Britové, Hebrejci, Keltové, Skandinávci
a Polynésané. Zdá se, že Amerika byla objevena
a posléze znovu objevována podstatně dříve,
než k jejím břehům doplul Kryštof Kolumbus.

DGP

DGP

USA, 2008, 134 min.

USA, 2010, 88 min.

EGYPT: NOVÉ OBJEVY,
PRADÁVNÉ ZÁHADY 1

KOUZLO MEČE

USA, 2009, 74 min.

Itálie, 2007, 121 min.

Pořadem provází věhlasný egyptolog Dr. Zahi
Hawass. DVD 1 obsahuje:
1. Gíza, ztracené město stavitelů pyramid
2. Ztracené hrobky z Théb
3. Tajemství Údolí králů
4. Skrytá tajemství káhirského muzea

V dokumentu se setkáte s Viggem Mortensenem a Karlem Urbanem. Tento pořad vám otevře
jedinečný pohled do historie boje a umění meče
i divadelního šermu. Je obohacený o rozhovory
s předními hollywoodskými choreografy bojových scén i světově uznávanými historiky.

DGP

PP

EGYPT: NOVÉ OBJEVY,
PRADÁVNÉ ZÁHADY 2

KREML: TAJEMSTVÍ
PODZEMNÍ KRYPTY

DVD 2 obsahuje:
5. Sakkára – kult zemřelých
6. Heliopolis – kolébka bohů
7. Ramesse II. – hledání dokonalosti
8. Achnaton, kacířský král

V podzemí Archandělského chrámu v moskevském Kremlu se nachází krypta, jež je mimořádná tím, že byla vyhrazena pouze ženám. Jsou
v ní pohřbeny ostatky padesáti význačných
žen z období středověké Rusi. Jména mnohých
z nich byla dávno zapomenuta, jiná si lidé pamatují dodnes.

Itálie, 2007, 152 min.

Rusko, 2006, 43 min.

DGP

DGP

dokumenty
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Filmexport Home Video

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 1

NEFERTITI: ZÁHADA
KRÁLOVNINY MUMIE

USA, 2005, 94 min.

S dokumentem se společně vydáme po stopách
dvou vln první křížové výpravy. Díky nejmodernější digitální technologii budeme svědky válečné vřavy klíčových bitev křižáků, obléhání měst
Antiochie, Maarat an-Numan a Jeruzaléma.

USA, 2011, 44 min.

Přestože stále nenalezena, nejnovější poznatky
z jejího života jsou převratné, překvapivé, nečekané. Nebyla jen krásná a záhadná, ale velmi významná postava egyptských dějin. Zahi Hawass
a Bettany Hughes skládají střípky ze života
vznosné královny.

DGP

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY 2

ODTAJNĚNÝ VATIKÁN

Tento díl dokumentu o křižáckých výpravách
odhalí dávno zapomenutý příběh o Saladinovi,
Richardovi a třetí křižácké výpravě. Také nám
přiblíží poslední okamžiky Svaté říše očima Mongolů, Mamlúků i obléhaných křižáků.

Film shrnuje poslání, činnost a postavení Vatikánu v současném světě s připomínkou jeho
nedávné minulosti i dávnější historie. Divák má
tak prostřednictvím objektivu možnost podívat
se tam, kam jeho nohy nebudou mít nikdy šanci
vstoupit.

DGP

DGP

USA, 2005, 94 min.

4 DVD
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USA, 2011, 85 min.

LIDOVÝ ROK

ČR, 2008, 712 min.
Vyprávění historika a spisovatele Vlastimila
Vondrušky o kalendářních zvycích a obyčejích
českého lidu v dávné i nedávné minulosti. Film
je doplněný řadou unikátních filmových dokumentů ze sbírek předních českých a moravských
muzeí a obsahuje i četné bonusy.
TITULKY: anglické, české pro neslyšící
BONUSY: archiv dok. filmů (39 filmů a ukázek),
fotoarchiv, archiv historických textů, liturgický
slovník, kalendáře

PÁD IMPÉRIA:
BYZANTSKÁ ŘÍŠE
Rusko, 2008, 73 min.

Mocná Byzantská říše existovala 1120 let. Po tisíciletí odolávalo její hlavní město Konstantinopol náporu sousedních barbarských kmenů. Co
způsobilo pád této vzkvétající říše? Co zlomilo
ducha velkého byzantského lidu?

DGP LUX

DGP

MEČ: HISTORIE
SYMBOLU MOCI A SÍLY

PONORKA K-19:
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

Dokument nabitý akčními scénami vás provede
od doby bronzové až do časů Hollywoodu. Sledujte vývoj meče, který se z pouhé zbraně stal
symbolem boje proti zlu a útlaku. Mečíři, kteří
byli uctíváni pro svůj kouzelný um, dokázali vytvořit překrásné zbraně, jež sloužily k ochraně
i k přežití.

Základem tohoto dokumentu o ponorce K-19
jsou dosud nezveřejněné výpovědi svědků o havárii. K tragédii došlo v roce 1972 následkem
požáru. Pětadvacet mužů zahynulo okamžitě
a dalších patnáct bylo uvězněno v desátém
úseku dlouhých 26 dní. Všechny se nakonec podařilo zachránit.

PP

PP

VB, 2009, 118 min.

Rusko, 2004, 44 min.

MOSKEVSKÉ METRO
Rusko, 2009, 44 min.

Plán na vybudování metra v Moskvě se zrodil
na počátku 30. let minulého století. Výstavba si
vyžádala nejen obrovské množství lidské práce,
ale i speciální techniky a materiálu. Moskevské
metro se právem pyšní velkolepým architektonickým ztvárněním a výzdobou.

DGP

PRAŽSKÝ
STAROMĚSTSKÝ
ORLOJ
ČR, 2007, 27 min.

DVD je ve třech verzích – české, anglické a německé. Seznamte se s historií orloje od vzniku
v roce 1410 až po dnešek, včetně originálních
záběrů na požár radnice s orlojem v květnu
1945 a opravy z let 1945-1947. Zavedeme vás
do jeho útrob a zjistíte, co ukazuje kalendářní
a astronomický ciferník.
DVD BOX

dokumenty

Historie a tradice

w w w.f ilmexpor t.cz
RAMESSE III.: ZÁHADA
KRÁLOVY MUMIE

39

SEDM DIVŮ SVĚTA 2
USA, 1995, 50 min.

USA, 2011, 44 min.

Zahi Hawass odhaluje tajemno na pozadí smrti
Ramesse III., posledního z velkých faraonů-válečníků. Současná věda napomáhá pojmenovat
události, jež vedly k završení éry jedné z nejvýznamnějších dynastií. Mocná říše od té doby již
nikdy nebyla tím, čím bývala.

John Romer zkoumá dějiny starověkých divů –
majáku na ostrově Faros u Alexandrie a mauzolea v Halikarnasu. Popisuje význam majáku pro
starověké mořeplavce a ve starověkém Halikarnasu navštíví původní místo, kde mauzoleum
stálo.

PP

SAMURAJSKÝ LUK

PP

SEDM DIVŮ SVĚTA 3

VB, 2008, 50 min.

USA, 1995, 50 min.

Samurajský luk je oknem do japonských dějin
a kultury a jeho historie patří ke strhujícímu putování od dávné krvavé minulosti až do dnešních
časů, kdy se stal uctívaným symbolem. Dnes
slouží výhradně k obřadním a předváděcím účelům, přesto byl v minulosti smrtící zbraní.

John Romer se věnuje dějinám starověkých
visutých zahrad babylonských a Artemidina
chrámu v Efesu. Seznámí vás s mýty, jež obestírají visuté zahrady a v Efesu odhalí pozadí kultu
velké bohyně Artemis.

PP

PP

SAMURAJSKÝ MEČ

SEDM DIVŮ SVĚTA 4

VB, 2006, 50 min.

USA, 1995, 50 min.

Samurajové požadovali kvalitní zbraň, která by
dostála jejich hrůzostrašné pověsti. Zrodil se
samurajský meč, jenž vládl japonským bojištím
po více než tisíc let. V nepřátelích budil strach
i hrůzu a dal vzniknout novému duchovnímu
stylu života, jenž přetrval až do současnosti.

John Romer prozkoumává egyptské pyramidy.
Pyramidy v Gíze jsou jediným ze sedmi divů
antiky, který se dochoval do našich dnů, a jsou
také bezesporu nejstarším divem světa. Jak byly
postaveny a proč. John se zaměřuje na jejich
složitou matematickou stránku.

PP

PP

3 DVD STAROVĚKÉ OBJEVY

4 DVD SEDM DIVŮ SVĚTA
USA, 1995, 201 min.

Dokumentární seriál, který vám odhalí taje starověkých sedmi divů světa. Vaším průvodcem
bude John Romer a spolu s ním se také zamyslíte nad tím, proč odkaz starověkých divů světa
přetrval staletí.

VB, 2002-2005, 300 min.

Minisérie o starověkých objevech, které mohly
započít průmyslovou revoluci o dva tisíce let
dříve.

PP

PP

SEDM DIVŮ SVĚTA 1

STAROVĚKÉ OBJEVY 1

Průvodce John Romer pátrá po významu pojmu
sedmi divů světa i po samotném pojetí divu jako
takového. Pouští se do zkoumání sochy Dia
a Rhodského kolosu. Kde socha v Rhodu skutečně stála? John Romer se zamýšlí nejen nad
touto záhadou.

Tento dokumentární seriál zkoumá udivující vyspělé technologie antického světa a ptá se, proč
se všemi těmito úžasnými vynálezy nezapočala
průmyslová revoluce již o dva tisíce let dříve.
1. Počítače
2. Lékařství

PP

PP

VB, 2002, 100 min.

USA, 1995, 51 min.
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STAROVĚKÉ OBJEVY 2

TUTANCHAMON 2

Prozkoumejte udivující technologie antického
světa, kterými se mohla započít průmyslová
revoluce již v době antiky.
3. Robotika
4. Válečnictví

Mumifikace krále Tutanchamona je jiná než
všechny ostatní. Jeho hrobka byla naplněna
předměty, nad kterými vědci bádají již skoro
celé století. V této epizodě je výzkum zaměřen
k rozluštění okolností jeho smrti.

PP

DGP

USA, 2009, 88 min.

VB, 2002-2005, 100 min.

STAROVĚKÉ OBJEVY 3
VB, 2005, 100 min.

VZESTUP A PÁD
SPARŤANŮ 1: KODEX CTI

Vydejte se zpět časem a odkryjte neuvěřitelně
sofistikované vynálezy, které sestrojili starověcí
géniové a položili tak základy technologií, jak je
známe dnes.
5. Lodě
6. Přírodní síly

Ve své době vzbuzovali obdiv i strach. Tito starověcí válečníci vynalezli kromě výcvikových
táborů, frontálního útoku a systému bezplatného vzdělávání i životní styl a výchovu, které se
podle nich nazývají dodnes.

USA, 2002, 91 min.

DGP

PP

STÁTNÍ SYMBOLY ČR
ČR, 2006, 77 min.

Film o historii českých státních symbolů zachycuje vývoj státního znaku, vlajky a hymny v průběhu dvou tisíciletí. Dokument si všímá také
pečetí i historie vojenské symboliky.
TITULKY: anglické, české pro neslyšící
BONUSY: nahrávky písní a hymny, notový záznam písně Kde domov můj?

VZESTUP A PÁD
SPARŤANŮ 2:
ZNIČUJÍCÍ VÁLKA
USA, 2002, 91 min.

Zatímco Athéňané ovládli moře, na souši byli
neporazitelní Sparťané. Mezi oběma městskými
státy se schylovalo k válce. Peloponéská válka
trvala dlouhých 27 let a změnila prapodstatu
demokracie.

DVD BOX

DGP

TRÓJA BOHŮ
A VÁLEČNÍKŮ

ČINGISCHÁN
A JEHO TAJEMSTVÍ

Antickou Tróju se Josh Bernstein vydává hledat
do Řecka a Turecka. Při svém putování se dozví, jak těžký byl život u břehů Egejského moře
v pozdní době bronzové. Vyzkouší si zbraně
trojských válečníků a ukáže nám pozůstatky
starobylého města v severním Turecku.

Portrét udatného válečníka, který si dokázal
podrobit nejednu říši. Podle legendy – největší
válečník, jaký kdy žil – pohřben na utajeném
místě i se svou bohatou válečnou kořistí. Amatérský historik se domnívá, že ví kde. Určuje
místo a začíná kopat.

DGP

PP

USA, 2006, 45 min.

USA, 2004, 94 min.

TUTANCHAMON 1
USA, 2009, 88 min.

EL CHE:
IKONA REVOLUCE

Král Tutanchamon je jednou z největších světových ikon. Co ale skutečně o něm víme? Měl
sourozence? Jaké bylo jeho dětství? Dr. Zahi
Hawas a jeho vědecký tým použijí ty nejvyspělejší technologie, aby tato tajemství odhalili.

Poznejte skutečnou tvář známého revolucionáře, který se angažoval v masových popravách,
a i přesto je dnes populární ikonou po celé Latinské Americe, a dokonce i za jejími hranicemi.

DGP

Francie, 2008, 52 min.

DGP
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KRÁL KOMUNISMU:
OKÁZALOST A POMPA
NICOLAE CEAUŞESCU
VB, 2002, 59 min.

USA, 2011, 92 min.

Obsáhlý dokument o mužích, které osud postavil proti sobě v době, kdy se rozhodovalo o budoucnosti národa a státu, kdy neslučitelné ideály dvou světů vyústily v americkou občanskou
válku. Dokument provází diváka celým životem
obou mužů – obdobím krvavého konfliktu mezi
Severem a Jihem přes období poválečné
až do jejich smrti.
DGP

Ceauşescův režim se vyznačoval zálibou ve zpívajících a tančících masových manifestacích, při
nichž rumunský lid předváděl pečlivě secvičené
choreografické kreace. Poznejte život politika,
který po dvacet let žil v absolutním přepychu
a těšil se absolutní moci až do své smrti před
popravčí četou v roce 1989.
PP

IAN FLEMING:
TVŮRCE JAMESE BONDA

NEJSLAVNĚJŠÍ
PRINCEZNY SVĚTA

Ian Fleming, stvořitel Jamese Bonda, byl stejný
jako jeho románová postava – špion a známý
sukničkář. A stejně jako Bond i on měl rád své
martini „protřepat, nemíchat“. Dokument vám
odhalí, kým byl „otec“ Jamese Bonda.

Tento dokument přináší fascinující portréty
nejkrásnějších a nejmilovanějších žen královské
krve za posledních 50 let. Společenské tlaky
i velká očekávání královských rodin činí život
soudobých princezen daleko odlišnější a náročnější než jakákoli pohádka.

PP

DGP

USA, 2004, 45 min.

Austrálie, 2009, 90 min.

JOSEF GOEBBELS:
GÉNIUS PROPAGANDY

SVATÝ VÁCLAV:
OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ

Snil o kariéře v armádě, v níž mu však zabránil tělesný handicap. Pokoušel se o dráhu dramatika, ale jeho hry nechtěl nikdo vydat. Stal
se tedy tvůrcem fašistických ideálů, géniem
propagandy a říšským ministrem nacistického
Německa. Tento pořad přináší dosud neznámá
fakta z Goebbelsova života, dosud nezveřejněné
dokumenty a vzácné záběry z jeho soukromého
archivu, které byly po dlouhá léta uloženy v tajných trezorech KGB.
DGP

K poctě jedenáctistého výročí narození světce
a patrona našeho národa sv. Václava uspořádalo Arcibiskupství pražské výstavu v prostorách
Anežského kláštera.
BONUSY: Historická postava sv. Václava, Ikonografie sv. Václava ve výtvarném umění a Legendy o sv. Václavu a jejich historická výpověď

KAPITÁN COOK 1

VELKÝ DETEKTIV
SHERLOCK HOLMES

Rusko, 2011, 45 min.

ČR, 2009, 55 min.

Austrálie, 2007, 103 min.
James Cook dokázal během tří neuvěřitelných
plaveb popsat větší kus naší zeměkoule než kdokoliv jiný. Staňte se svědky objevení Havajských
ostrovů Jamesem Cookem. Je to příběh o posedlosti a objevování, o úctě i brutalitě, o odvaze
i šílenství.

DVD BOX

USA, 1995, 48 min.

Conan Doyle zemřel v roce 1930. Jeho největší
výtvor však žije dál. Tento excentrický Angličan
z jiného věku se stal nesmrtelným. Jeho slabosti
ho činí lidským. Sherlock Holmes byl největším
strojem na dedukci, nadějí ztracených případů
i šampiónem spravedlnosti.

PP

KAPITÁN COOK 2

Austrálie, 2007, 106 min.
Po stopách životního příběhu Jamese Cooka,
který je zčásti biografický a zčásti cestopisný, nás provede britská autorka bestsellerů
Vanessa Collingridgeová, která je odbornicí na
Jamese Cooka.

PP

DGP

VLADIMIR VYSOCKIJ:
SMRT BÁSNÍKA,
FRANCOUZSKÝ SEN
Rusko, 2004, 100 min.

Hned dva dokumenty o významném ruském
básníkovi Vladimiru Vysockém. První rekapituluje události, k nimž došlo od 1. ledna do 25.
června 1980. Druhý se zaměřuje na jeho vztah
s francouzskou filmovou divou Marinou Vlady.

PP

dokumenty
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APOKALYPSA –
KDY A JAK

USA, 1998, 53 min.

USA, 2008, 88 min.

4 DVD

Dokument „Apokalypsa – kdy a jak“ nabízí důkladný rozbor celé řady možných „nejhorších“
scénářů konce světa. Kdy a jak přijde zkáza –
z vesmíru anebo z naší vlastní modré planety?

Oblast středního východu a její neustálý politický neklid se stala nenasytným odbytištěm všech
zbraňových systémů. Proto moderní útočné síly
musejí zvládnout i náročné terény a klimatické
podmínky.

DGP

PP

ARSENAL

BOJ O NADZVUKOVÉ
LETADLO TU-144

USA, 1996 – 1998, 211 min.
Arsenal – Valící se síla/*/ (USA, 1996, 53 min.)
Arsenal – Těžká zbroj (USA, 1996, 52 min.)
Arsenal – Okřídlená kavalerie (USA, 1996,
53 min.)
Arsenal – Souboj v poušti (USA, 1998, 53 min.)

Rusko, 2005, 44 min.

Nebývalý pokrok v oblasti vojenské techniky
a technologií na konci 50. let minulého století
umožnil západním konstruktérům navrhnout
nadzvukový dopravní letoun. Když v roce 1962
Velká Británie a Francie podepsaly dohodu, jejímž výsledkem byl legendární Concorde, rozhodl
se Sovětský svaz zkonstruovat vlastní nadzvukový letoun Tu-144.

PP

DGP

2 DVD

ARSENAL 1

USA, 1996, 53 min.
První epizoda série ARSENAL je zaměřena na
klíčové bojové složky divize – tanky, pěchotu,
dělostřelectvo, a jejich vzájemné působení.
Ukazuje organizaci dnešní armády a efektivní
využití její síly.

DO VESMÍRU
SE STEPHENEM
HAWKINGEM

USA, 2010, 155 min.
Zásadní, provokativní a neuvěřitelně nádherný,
takový je pohled na vesmír v tomto pořadu.
Hawkingovýma očima se podíváte na počátky
vesmíru, budete hloubat o životě v jiných galaxiích a prozkoumáte skutečné možnosti cestování
v čase.

PP

ARSENAL 2

DGP

DOBÝVÁNÍ NEBE:
HISTORIE LETECTVÍ

USA, 1996, 52 min.
V dnešní době vysoké techniky s přesně naváděnými střelami evokuje tank představu minulosti,
ovšem pancéřované tanky současnosti skrývají
balistické computery, laserové zaměřovače a rafinovanou elektroniku.

USA, 2008, 100 min.

Staňte se svědky ohromujícího rozvoje létání.
Zažijte vzrušující okamžiky a úspěchy s okřídlenými kluzáky minulosti i nejvyspělejšími letouny současnosti, jež neustále posouvají hranice
letectví.

PP

ARSENAL 3

PP

EINSTEIN
PRO KAŽDÝ DEN

USA, 1996, 53 min.
Mobilita a rychlost jsou jedním ze základních
úkolů při moderním vedení války. Historie
a vývoj tradiční kavalerie ukazuje, že nejde jen
o přepravu bojových jednotek na místo určení,
ale i o schopnost zapojit se vlastní silou do boje.

PP

Kanada, 2006, 43 min.
Vydejte se na strhující výlet do světa nejšpičkovějších technologií, u jejichž zrodu stály právě revoluční myšlenky tohoto génia, a odhalte
pravdu o tom, jak výrazně se jeho novátorské
názory podílely na formování moderního myšlení.

DGP
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FIREPOWER 2000 – 2
USA, 2007, 53 min.

USA, 2009, 90 min.

Najde lidstvo domov na jiné planetě?
Titan – Basil Singer zjišťuje, že s pomocí některých technologií, nutných k přežití, by život
na Titanu nemusel být fikcí.
Venuše – Povrch Venuše není místem pro život. Není tam voda, obklopují ji oblaka kyseliny
sírové, v nichž se rozpouštějí kovy.

Druhá epizoda předkládá to nejlepší v designu
stíhaček včetně americké F-22 Raptor, ruského
stroje Su-35, evropských Rafale, Gripen a Eurofighter 2000.

PP

EXODUS
Z PLANETY ZEMĚ 2

PP

FIREPOWER 2000 – 3
USA, 2007, 52 min.

USA, 2009, 90 min.

Najde lidstvo domov na jiné planetě?
Mars – Basil Singer stojí před náročným
úkolem – učinit z Marsu místo, kde bychom se
mohli usadit trvale.
Jupiterovy měsíce – Cílem Basila jsou tentokrát Jupiterovy měsíce Callisto a Europa. Aby
nebyl vystaven smrtícím dávkám záření během
dlouhé cesty k Jupiteru, použije nový jaderný
raketový motor.

Třetí epizoda se zabývá podobou nejnovějších
válečných lodí a zbraní námořnictva: tajné lodě
jako je Sea Shadow, konvenčnější americká
DDG-51 a evropská Tri-Partite Frigate.

PP

EXODUS
Z PLANETY ZEMĚ 3

PP

FIREPOWER 2000 – 4
USA, 2007, 52 min.

USA, 2009, 90 min.

Najde lidstvo domov na jiné planetě?
Merkur – V blízkosti Merkurových pólů by se
mohla v hlubokých kráterech nacházet voda,
důležitá pro přežití.
Exoplaneta – Exoplaneta Gliese 581c sice
obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce, ale podobá
se Zemi více než kterákoli jiná planeta naší
sluneční soustavy.

Čtvrtá epizoda nás seznámí s vedením moderní
vojenské akce, která vyžaduje koordinované úsilí
tisíců vojáků jištěných masivní silou podpůrných
služeb a systémů.

PP

4 DVD FIREPOWER 2000
USA, 2007, 210 min.

Špičkové technologie na bojišti (USA, 2007,
53 min.)
Digitální vzdušný souboj (USA, 2007, 53 min.)
Špičková technika u námořnictva (USA,
2007, 52 min.)
Rychlý úder (USA, 2007, 52 min.)

PP

HASIČSKÉ AUTOMOBILY
A TECHNIKA
USA, 2006, 48 min.

Hasiči mají speciální výbavu a multifunkční
hasicí vozy. Právě díky nim zvládají boj s tímto
živlem i v extrémních situacích. Ukážeme vám,
co vše ke své práci potřebují a jak jednotlivé pomůcky a stroje fungují.

PP

PP

USA, 2007, 53 min.

HISTORIE
VESMÍRU 1

Program FIREPOWER 2000® sestává ze čtyř
epizod a zaměřuje se na vývoj válečné strategie, taktiky a technologie v rozmezí od konce
studené války k novému 21. století. Štáb tvůrců
procestoval celý svět, aby nashromáždil ojedinělý filmový materiál.

Historie vesmíru je dokumentární seriál o dvanácti dílech. Paul Pissanos, řecký spisovatel
a režisér, v něm shrnuje svoje myšlenky a teorie
týkající se vztahu člověka, duše a vesmíru. Došlo
k Velkému třesku? Proč se vesmír rozpíná?

FIREPOWER 2000 – 1

PP

Řecko, 2006, 112 min.

PP
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HISTORIE
VESMÍRU 2

JSME VE VESMÍRU
SAMI?

Historie vesmíru je dokumentární seriál o dvanácti dílech. Paul Pissanos, řecký spisovatel
a režisér, v něm shrnuje svoje myšlenky a teorie
týkající se vztahu člověka, duše a vesmíru. Kam
nás vede kvantová mechanika?

Jaké jsou formy života na Marsu, Enceladu, Titanu či Europě? Jak by mohly organismy získávat
potřebnou energii pro život? Život v drsných
mimozemských podmínkách se nezdá být nereálný. A co v jiných slunečných soustavách
v hlubokém vesmíru?

PP

DGP

Řecko, 2006, 112 min.

USA, 2009, 88 min.

HISTORIE
VESMÍRU 3

KALAŠNIKOV AK-47
USA, 1998, 46 min.

Řecko, 2006, 112 min.
Historie vesmíru je dokumentární seriál o dvanácti dílech. Paul Pissanos, řecký spisovatel
a režisér, v něm shrnuje svoje myšlenky a teorie
týkající se vztahu člověka, duše a vesmíru. Jak
funguje příroda a mají zvířata či rostliny duši?

Automat Kalašnikov byl vyvinut v utajení v roce
1947. Původní zákluzový mechanismus samopalů byl nahrazen plynuleji fungující konstrukcí
s rotujícím šroubem. Jeho legendární spolehlivost a smrtící účinnost z něj udělaly nejvýznamnější pěchotní zbraň 20. století.

PP

PP

5 DVD

HUBBLEŮV TELESKOP:
POSLEDNÍ MISE

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE
USA, 2008, 529 min.

USA, 2008, 45 min.

Nebezpečná a impozantní mise s cílem oživit
nejúžasnější vědecký přístroj dnešní doby byla
zahájena a Hubble, spolu s nejtalentovanějšími
vědci a astronauty, znovu vstupuje do dějin.

Vojenské operace slavné letadlové lodi od počátku války v Pacifiku až do porážky Japonského
císařství v září 1945.

DGP

PP

HUBBLEŮV TELESKOP:
ÚŽASNÝ VESMÍR

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE 1

VB, 2008, 50 min.

USA, 2008, 107 min.

Vydejte se s námi na výlet k dalekým hranicím
vesmíru. Stanete se svědky toho, jak Hubbleův
dalekohled zkoumal zrození hvězd a planet,
věhlas supernov, vznik nebývale masivních černých děr, mapoval temnou hmotu a navždy tak
změnil naše chápání reality.

Pomocí nejmodernější počítačové animace
můžete sledovat na 5 DVD nosičích vojenské
operace slavné letadlové lodi od počátku války
v Pacifiku až do porážky Japonského císařství
v září 1945. DVD obsahuje díly:
1. Pearl Harbor
2. Midway

PP

PP

JAMES BOND
A JEHO HRAČKY

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE 2

USA, 2002, 44 min.

USA, 2008, 105 min.

Jeho filmy jsou legendární. Jeho ženy jsou nádherné. A jeho hračky jsou nejlepší na světě.
Prozkoumejte ty nejlepší, nejšílenější a nejkreativnější hračky britského tajného agenta 007,
které se kdy na plátně objevily.

DVD obsahuje díly:
3. Ve spárech nepřítele
4. Krvavé ostrovy Santa Cruz

PP

PP
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LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE 3

NASA 2 –
ZÁVOD S RYCHLOSTÍ

DVD obsahuje díly:
5. Sama proti Japonsku
6. Šedý přízrak

Zažijte nebezpečné dobrodružství s průkopnickými zkušebními piloty posunující letové hranice na samotný okraj vesmírného prostoru a dál.
Inženýři NASA se vydávají cestou do velkého
neznáma, jež započala raketovým letounem
typu X-15 a pokračuje supermoderní vesmírnou
lodí Orion.

USA, 2007, 49 min.

USA, 2008, 105 min.

PP

PP

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE 4

NASA 3 –
NOVÉ HRANICE

USA, 2008, 105 min.

USA, 2007, 47 min.

DVD obsahuje díly:
7. Pekelné kladivo
8. Den „D“ v Tichomoří

I přes rozčarování z neúspěchu prvního letu
X-43 se inženýři NASA snaží zjistit příčinu jeho
nehody a plánují start dalšího výzkumného
hyper-X stroje. Sledujte inženýry, jak připravují
druhý letoun X-43 na jeho pokus dosáhnout
rychlosti 11 200 km/hod.

PP

PP

LETADLOVÁ LOĎ
ENTERPRISE 5

NASA 4 –
PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC

USA, 2008, 107 min.

USA, 2007, 47 min.

DVD obsahuje díly:
9. Bitva v Leytském zálivu
10. Kamikaze

Inženýři NASA věnovali více než 45 let úsilí
tomu, aby zkonstruovali nejdokonalejší stroj: letoun, který by byl schopen vzlétnout z ranveje
přímo do vesmíru. Sledujte pokusy konstruktérů
vytvořit technologii, jež by mohla změnit způsob
našeho cestování.

PP

PP

MIMOZEMSKÉ BOUŘE

NASA 5 – PŘEKONÁVÁNÍ
BUDOUCÍCH HRANIC

USA, 2009, 44 min.

Objevte relativně novou, fascinující oblast vědy:
vesmírné počasí. Astronomové využívají kosmické sondy a infračervené dalekohledy, které byly
teprve nedávno vypuštěny do vesmíru, aby zjistili, jaké je počasí na jiných planetách, na našem
Slunci i ve vzdálených galaxiích.

USA, 2007, 47 min.

Staňte se svědky toho, jak letci překonávají
bariéry s nejrychlejšími stroji světa od prvního
nadzvukového letounu typu X-1 až po futuristický stroj SR-71, který posunuje rychlostní limity.

PP

DGP

NASA 1 – OBJEVNÉ LETY
USA, 2007, 48 min.

NÁSLEDOVNÍCI
JULESE VERNEA

Počítačové technologie změnily způsob našeho
létání. Radikálně vyhlížející stíhací letoun typu
X-29 nebo neuvěřitelný stíhací letoun X-31
schopný vychylování tahu či stroj F-23 vám pomohou odhalit, jak počítače zvýšily bezpečnost
a přinesly nepředstavitelnou výkonnost.

Vydejte se s Jamesem Cameronem a Buzzem Aldrinem na neuvěřitelnou výpravu, která vás zavede do hluboké propasti oceánu, na jejímž dně
leží potopený Titanic, a poté vzhůru ke hvězdám
na nejnebezpečnější misi – cestu na Měsíc.

PP

USA, 2006, 94 min.

PP
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NOVÉ TECHNOLOGIE
VÁLKY 1

PAPRSKY SMRTI
INŽENÝRA FILIPPOVA

Laserové vzdušné zbraně, které mohou zasáhnout cíl okamžitě. Plášť letadla, který je navržen
tak, aby se sám opravil. Vesmírné zbraně kroužící kolem Země. To vše jsou technologie, které
jsou součástí vzdušného prostoru 21. století!

V poslední dekádě 19. století pracoval profesor
Filippov v Petrohradě s rentgenovým zářením.
V pokusech se mu povedlo pokročit dál než
ostatním vědcům. V roce 1903 však Filippov
zemřel za velmi záhadných okolností…

DGP

PP

USA, 2006, 51 min.

Rusko, 2004, 44 min.

NOVÉ TECHNOLOGIE
VÁLKY 2

PŘÍBĚHY ZBRANÍ: M-16
USA, 1998, 47 min.

USA, 2006, 51 min.

Radary či roboti, skenery či senzory s „rentgenovým zrakem“, vzdušné zobrazovací systémy
či radiologické portály schopné zachytit jaderné
zbraně, bezpilotní vzdušné prostředky v podobě
výzvědných letadel – to vše patří k nejmodernějším bojovým technologiím.

Dokument sleduje vývoj M-16, spletitou a kontroverzní ságu válečných strategií, politických
šarvátek i dobře míněných, ale katastrofálních
snah o její vylepšení.

DGP

NOVÉ TECHNOLOGIE
VÁLKY 3

DGP

SEAL TEAM SIX
USA, 2011, 44 min.

USA, 2006, 51 min.

Armády tlačí technologie až na hranice možností, aby získaly převahu. Pro své vojáky na zemi
využívají satelitní sledování, superrychlé informační systémy a další neuvěřitelné vynálezy,
které máte možnost spatřit v tomto jedinečném
dokumentu!

Po tři dekády byly mise Teamu Six i jeho samotná existence přísně chráněny před okolním světem a spíše jen tušeny. Bezpečnostní bariéra se
prolomila až po úspěšné akci Operation Neptune
Spear, jejímž výsledkem byla likvidace nejhledanějšího muže planety.

DGP

NOVÉ TECHNOLOGIE
VÁLKY 4

DGP

SLUNCE

USA, 2009, 44 min.

USA, 2006, 51 min.

V dokumentu uvidíte nové a vyvíjené technologie, které umožňují vojenskému námořnictvu
a námořní pěchotě plně integrovat námořní
operace s pozemními, vzdušnými, vesmírnými
i kyberprostorovými operacemi pomocí nejrychlejších počítačů a vyspělých strategií.

Každá žijící bytost na zemi získává svou energii
z paprsků Slunce. Naše existence je závislá na
jeho velikosti, teplotě a poloze. Pokroky v astronomii, dokonalé počítačové animace (CGI)
a experti na Slunce se v tomto pořadu sejdou,
aby odhalili záhady nejbližší hvězdy naší planety.

DGP

DGP

NOVÉ TECHNOLOGIE
VÁLKY 5

STEPHEN HAWKING
A JEHO GRAND DESIGN

Zavedeme vás do světa nejnovějších, šokujících
technologií, z nichž některé jsou již využívány
a některé jsou stále ještě ve fázi vývoje, a ukážeme vám způsob jejich použití v budoucích
válkách.

Stephen Hawking nás provází svými nekonvenčními myšlenkami, které zdařile vizualizuje na
příkladech z naší každodennosti. Rekapituluje
převratné teorie a fenomenální vědecké objevy;
zlomové okamžiky a získané poznatky názorně
demonstruje lehce srozumitelnou formou.

DGP

DGP

USA, 2006, 51 min.

USA, 2011, 132 min.
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VESMÍR:
UTAJENÁ HISTORIE

USA, 2006, 49 min.

První jednotka SWAT vznikla před více než čtyřiceti lety. U jejího zrodu stál důstojník John
Nelson a inspektor Daryl Gates. Policejní oddíly
SWAT mají pravomoc řešit celou řadu rizikových
situací. Jakou mají výzbroj a co musí umět, aby
mohly podávat více než stoprocentní výkon?

USA, 2005, 106 min.

Dokument odhaluje, že prvním mužem ve vesmíru nebyl Jurij Gagarin, a mluví o skutečnostech,
které přinutily sovětskou vládu o tomto faktu
lhát. Druhá část dokumentu se pak zabývá tragickými událostmi spojenými s dobýváním vesmíru, o kterých tisk nikdy neinformoval.

PP

UVNITŘ PLANETY ZEMĚ
USA, 2009, 88 min.

Dokument „Uvnitř planety Země“ zve diváky na
úžasnou expedici do nitra naší planety tak, jak
by si to představil pouze Jules Verne.

PP

ZBRANĚ RUSKA:
NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH
A RUSKÉ STRATEGICKÉ LETECTVO
Rusko, 2003, 2004, 88 min.

Ukážeme vám strategické vzdušné zbraně moderní jaderné triády. Ve filmu se navíc dozvíte
řadu zajímavostí o přísně tajných strategických bombardérech Tu-95, Tu-22M3 a Tu-160
a o tankovacím letounu Il-78.

DGP

DGP

ZBRANĚ RUSKA:
POTOMCI SAMOPALU
AK-47 KALAŠNIKOV

V ZAJETÍ LEDU:
KRASIN SE VRACÍ
Rusko, 2005, 44 min.

Dokumentární film líčí příběh moderního ledoborce i jeho slavného stejnojmenného předchůdce. Byť datum v lodních denících obou
lodí dělí desítky let, jejich příběhy se v lecčems
podobají a i jejich konec je stejný. Obě úspěšně
dokončily svoji misi.

Rusko, 2004, 44 min.

Dokument, obohacený o vzácné filmové záznamy z ruských i zahraničních archivů, vás
seznámí s poměrně neznámými střelnými zbraněmi: s novými armádními pistolemi, samopaly,
jedinečnými poloautomatickými zbraněmi, ale
i s těmi, které se používají při protiteroristických
zásazích.

DGP

DGP

Film bez hudby? To je vyloučené!

Přesvědčí vás o tom i tyto dvě kompilace věnované filmovým písním!
ZPÍVÁ VLASTA BURIAN
Výběr nejlepších filmových písniček krále komiků!
Vlasta Burian ztvárnil více než třicet převážně
komických filmových rolí, ve kterých oslnil nejen
úžasným hereckým projevem, ale i zpěvem. Zpíval rád, celým srdcem a velmi dobře. Dokládá to
i těchto 26 písniček, které jsme vybrali z osmnácti
chronologicky řazených snímků. Projevuje se tu
zřetelně Burianova zkušenost z pražských kabaretů, kde začínal svoji kariéru.
Zazpívejte si společně s Vlastou Burianem
C. a k. polního maršálka, Hadimršku, Antona Špelce, Přednostu stanice a další nestárnoucí šlágry
a potěšte se zároveň jeho geniálním projevem,
který dělá z jeho pěveckých vystoupení nezapomenutelné scény archivního českého filmu.

FILMY POD TAKTOVKOU
ORCHESTRU FOK
29 písniček z 25 filmů!
Orchestr F.O.K. nahrával pro film
hlavně scénickou hudbu. Na svém
kontě jich má přes dvě stovky! Na
tomto DVD najdete písničky z 25
filmů, které byly natočeny ve spolupráci s tímto orchestrem, a v některých záběrech jsou členové
FOK zachyceni také obrazem. Poslechnout si budete moci písničky z filmů Ať žije nebožtík, Dívka
v modrém, Kristian, Lízino štěstí,
Hotel Modrá hvězda, Muži nestárnou a mnoho dalších.
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4 DVD ARMAGEDON
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE

CESTA
K ZEMSKÉMU JÁDRU

VB, 2009, 384 min.
Seriál zachycuje hromadné vyhynutí dinosaurů
i dalších živočišných druhů, jež kdysi dávno obývaly naši planetu. Tyto dokumenty odpočítávají
čas, který zbývá do katastrofy a kladou ústřední
a nejzásadnější otázku: Kdo přežije a kdo zahyne?

USA, 2011, 85 min.

Dokument poutavým způsobem provází diváka
útrobami naší planety, a to od půdy těsně pod
našima nohama, přes zónu pohřbívání a základy výškových budov až k hlubinným jeskyním
a gigantickým propastem. Divák pozná nejhlubší
kořenové systémy, nejhlouběji zbudovaný hotel,
pořádaný maratón či provozovanou laboratoř.

PP

DGP

DINOSAUŘI 1

ARMAGEDON
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 1

USA, 2009, 88 min.

VB, 2009, 96 min.

Dinosauři byli nejdokonalejšími prehistorickými
stroji na přežití, kteří vládli na zemi dlouhých
120 milionů let. Jejich těla skrývají anatomická
tajemství, díky nimž dokázali přežít v prostředí
pravěké planety Země.

Tento osmidílný seriál na 4 DVD vám nabízí
nevídaný pohled na Zemi v dávných dobách.
DVD obsahuje díly:
1. Paprsky smrti
2. Peklo na Zemi

PP

PP

DINOSAUŘI 2

ARMAGEDON
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 2

USA, 2009, 88 min.

VB, 2009, 96 min.

S využitím realistické filmové 3D grafiky a nejmodernějších anatomických a paleontologických poznatků dokument odlupuje vrstvu po
vrstvě kůži i svaly a odkrývá mozky dinosaurů, aby odhalil skryté taje vnitřního fungování
těchto největších zvířat, která kdy naši planetu
obývala.

DVD obsahuje díly:
3. Velké vymírání
4. Udušení

PP

PP

HAVĚŤ KOLEM NÁS

ARMAGEDON
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 3

Francie, 2006, 50 min.

VB, 2009, 96 min.

Možná jste hrdí na to, jak čistý a uklizený je váš
domov, ale ve skutečnosti je zamořený malými
mikroskopickými neřády, kteří na první pohled
nejsou vidět. Za pomoci elektronového mikroskopu před vámi ožije svět, o kterém jste ani
netušili, že existuje.

DVD obsahuje díly:
5. Soudný den
6. Panika v oblacích

PP

DGP

ARMAGEDON
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 4

KOSATKA – NEJVĚTŠÍ
ZABIJÁK OCEÁNŮ

VB, 2009, 96 min.

USA, 2008, 44 min.

DVD obsahuje tyto díly:
7 .Oheň a led
8. Kdo bude na řadě příště?

Patagonie, jižní Afrika, severozápadní Pacifik,
Antarktida nebo Nový Zéland – tam všude je
možné pozorovat snad nejkrásnějšího predátora naší planety. Špičkový dokument předkládá
množství informací a úchvatných záběrů z pevniny i pod hladinou.

PP

DGP
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USA, 2001, 43 min.

SEDM SMRTONOSNÝCH
MOŘÍ

Nestvůry hlubin, mořské příšery! Samo pojmenování vyvolává strašlivé obrazy stvoření gargantuovských rozměrů, kterak se vynořují z hlubin,
aby na civilizaci vykonaly své dílo zkázy. Jsou
tyto příšery výplodem naší fantazie nebo jde
o žijící pozůstatky prehistorických dob?

Dokument mapuje sedm nejnebezpečnějších
vodních ploch naší planety, demonstruje a rozebírá příčiny i následky působení nezvladatelných
přírodních sil, kterým člověk přes veškerou snahu není schopen čelit.

USA, 2009, 91 min.

DGP

PRAVDA
O DINOSAURECH 1

Čtěte Film a video!
Nejnovější
nálezy ze severozápadu USA, Mončlánky
a informace
9,90 Kč Zajímavé
golska, Portugalska,
Madagaskaru,
Číny a Brazílie. Vše nasvědčuje tomu, že dinosauři jsou více
o novinkách
na
DVD!
ptáci než ještěři a také
jsouBD
nejdélea
žijící
masivní
USA, 2011, 94 min.

živočišný druh na naší planetě, který vlastně nikdy nevymřel.

DGP
Internetový časopis
Vše o archivních
TVOROVÉ
českých filmech,
MOŘSKÝCH HLUBIN

kultuře a módě
první republiky
Jaké příšerky a tvory ukrývají hlubiny našich
zpestřené
skvělými
oceánů? Vydejte se s námi
na vzrušující
výpravu
soutěžemi
a spatřete na vlastní oči úžasné
živočichy, které
o knihy a DVD!
jen tak neuvidíte.

USA, 2010, 44 min.

www.
film av id eo. cz

DGP

PRAVDA
O DINOSAURECH 2

DGP

TYRANOSAURUS SEX
USA, 2010, 44 min.

USA, 2011, 94 min.

Jaké byly jejich společenské a rodinné zvyklosti,
namlouvací rituály a životní podmínky? Jakou
měli základní stavbu těl? Dokument vám odhalí
vše, co jste kdy o dinosaurech chtěli vědět, a to
s humorem a nadhledem.

Nejen pro milovníky filmů pro pamětníky

www.filmavideo.cz

Dinosauři ovládali Zemi miliony let. Díky fosíliím
a stopám už víme, jak chodili, lovili, žili i umírali.
Jedné fascinující a intimní stránce dinosauřího
života teprve začínáme rozumět. Jak asi vypadal
sex dinosaurů? Proč se Titanosaurusové pářili
pod vodou?

Nejen pro milovníky filmů pro pamětníky

www.filmavideo.cz

DGP

PLANETA ZEMĚ
PO VYMŘENÍ LIDSTVA

Bavíme vás již 20 let!
USA, 2008, 89 min.

Dokument vychází při předvídání budoucnosti
z odborné znalosti a chápání historie. Odborníci na inženýrství, botaniku, ekologii, biologii,
klimatologii a archeologii vytvářejí obraz toho,
jak bude Země vypadat v průběhu dní, týdnů,
měsíců, let a milénií poté, co zmizí lidé.

www.filmexport.cz

DGP

ŽRALOCI PRAVĚKU
USA, 1998, 51 min.

Velký bílý žralok je nejnebezpečnějším a nejobávanějším druhem dnešních žraloků. Pravěkým
oceánům na Zemi však vládl jeho daleko hrozivější předchůdce přezdívaný Megazub – nejimpozantnější mořský predátor, jaký kdy mořské
hlubiny obýval.

PP

PODIVUHODNÝ
SVĚT ROSTLIN

Německo, 2009, 50 min.

Bavíme vás již 20 let!
Nahlédněte do udivující říše rostlin – rostlin
dlouho opomíjených, jež si nyní získávají zaslouženou pozornost, neboť tím, že „vnímají“, „slyší“,
„cítí“ a „ochutnávají“ okolní prostředí, dokážou
úspěšně přežívat v podrostu, kde zuří boj o holou existenci.

www.filmexport.cz
DGP
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Bavíme vás
již 20 let!
www.filmexport.cz
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AMERIČANÉ
V POLTAVĚ – 1944

FOTOKULOMET

USA, 1998, 46 min., čb

Rusko, 2004, 44 min.

Před slavným setkáním na ostrově Elba se Američané a Rusové ocitli poprvé tváří v tvář ukrajinské Poltavě. V roce 1944 totiž Američané nedaleko Poltavy vybudovali první a jedinou leteckou
základnu na území tehdejšího Sovětského svazu, která sloužila americkým bombardérům.

Tento dokument nabitý historickými obrazovými
záznamy divákovi zprostředkovává nefalšované hrůzy vzdušných bitev 2. světové války nad
Evropou a Tichomořím z jedinečné pespektivy
odvážných mužů v pilotní kabině. Zažijete vše
na vlastní kůži.

DGP

BANDEROVCI:
VÁLKA BEZ PRAVIDEL

HEINRICH HIMMLER:
PROFIL MASOVÉHO VRAHA

Ačkoli druhá světová válka v Evropě skončila
v květnu 1945, uběhlo ještě hodně času, než
zazněly poslední výstřely. Na území západní
Ukrajiny pokračovaly střety, kde Rudá armáda
společně s agenty ministerstva vnitra sváděla
boj s banderovskými jednotkami.

Himmler je považován za vtělení masového
vraha. Vytvořil pseudonáboženský řád a jeho
SS působila jako velmi obávaný nástroj teroru.
V dokumentu uvidíte vzácné a dosud nepublikované archivní materiály, fotografie a rozhovory
se zajímavými osobami.

DGP
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Rusko, 2005, 44 min.

Německo, 2008, 52 min.
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HITLEROVY VÁLEČNÉ
STROJE: TANKY

USA, 2011, 85 min.

Mistrovsky natočený dokument o významných
okamžicích amerických dějin, kdy svár mezi
Severem a Jihem nabývá na vrcholu a vítězství
Unie se zdá nedosažitelné. Bratři Scottovi a jejich výlučná filmařina se zasloužili o excelentní
zpracování krvavého konfliktu.

U GETTYSBURGU

USA, 1993, 45 min.

Hitlerovy elitní tankové jednotky tvořily ocelovou pěst jeho armády. Tanky – tato revoluční
obrněná zbraň se stala symbolem převahy
nejmodernějších německých technologií. Dokument z cyklu Zbraně ve válce přináší příběhy
mužů a strojů, mohutných Hitlerových tanků.

Velkolepá rekonstrukce
jedné z přelomových kapitol americké historie

775

SR: 3,90 EUR

99 Kč
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Gettysburg
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BITVA U KURSKA
Rusko, 2003, 88 min.

Bitva u Kurska je na seznamu událostí, jež změnily dějiny světa. Na toto téma byla napsána
řada knih a natočena řada filmů. Přesto bylo
téměř nemožné odhadnout skutečný rozsah
bitvy, neboť mnoho dokumentů leželo ukryto
v tajných archivech a byly zpřístupněny veřejnosti teprve v roce 60. výročí bitvy.

HONBA
ZA SAMURAJSKÝMI
PONORKAMI
USA, 2009, 50 min.

Tým vědců se rozhodl najít ztracenou flotilu japonského císařství. Terry Kerby a Max Cremer
se v ponorkách vydají do hloubky téměř jednoho
kilometru a budou se snažit najít největší a nejrychlejší ponorky 2. světové války a vyřešit tak
jednu z největších záhad.

PP
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3 DVD INDIÁNSKÉ VÁLKY

DRAHÝ STRÝČKU HITLERE

USA, 2006, 218 min.

Německo, 2010, 60 min.

Více než kterékoli jiné historické dokumenty
jsou to právě osobní dopisy psané lidmi „jejich“
diktátorovi, jež nabízejí nejintimnější pohled na
dějiny Třetí říše. Nedávno byl nalezen poklad obsahující na sto tisíc takových dopisů.

Rok 1540 přinesl osudový obrat v amerických
dějinách. Velké indiánské války rozpoutal Francisco Vázquez de Coronado. Během třistapadesáti
let se odehrála řada bitev, při nichž byla prolita
krev a ztraceny desítky tisíc životů.

DGP

DGP LUX
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KDE JE HITLER?

Německo, 2010, 48 min.
Dokument přináší dříve nezveřejněné zvukové
záznamy z výslechů, vzácné filmové materiály
i dobové fotografie a prostřednictvím dokonalých rekonstrukcí nabízí zcela nový pohled na
přísně utajovaný hon na Hitlera.

PŘÍSNĚ TAJNÝ PROCES
TŘETÍ ŘÍŠE:
OPERACE VALKÝRA
Německo, 1979, 104 min.

Film popisuje několik pokusů o atentát na Hitlera. Hlavní hnací silou filmu zůstává teatrální
soudní proces před Lidovým soudem, tichá důstojnost obžalovaných, nervy drásající výkřiky
soudce Freislera.

DGP

KRAV MAGA: BOJOVÉ
UMĚNÍ MOSADU

51
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USA, 2007, 45 min.

SMRT V BUNKRU:
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
ADOLFA HITLERA

Krav Maga je bojové umění představující oficiální soustavu technik pro sebeobranu a boj zblízka. Aby se naši průvodci stali skutečnými lidskými zbraněmi, učí se uniknout smrtícím chvatům,
zneškodnit zbraně nebo vypilovat bezohledné
protiútoky. Poznejte techniku boje Krav Maga!

Michael Kloft vyzpovídal poslední žijící pamětníky, analyzoval a zhodnotil nespočet rozhovorů
s očitými svědky. Vše konzultoval s odborníky
a na základě svých poznatků se pokusil zrekonstruovat posledních deset dní Adolfa Hitlera.

Německo, 2004, 79 min.

DGP

POSLEDNÍ
CUSTERŮV MUŽ

PP

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 1
USA, 2000, 90 min.

USA, 2011, 88 min.

Koncem června 1876 se do amerických dějin zapsala další z mnoha stěžejních událostí, jedna
z kapitol Velké siouxské války z let 1876-1877.
V zuřivém střetu proti sobě tehdy stanuli vojáci
americké armády a bojovníci sjednocených indiánských kmenů (Lakota, Cheyenne, Arapaho).
Pro armádu skončila bitva nečekaným fiaskem
a stala se mementem v paměti velkého národa.

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

DGP

PRAHA 1945: POSLEDNÍ
BOJ S TŘETÍ ŘÍŠÍ

PP

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 2
USA, 2000, 90 min.

Rusko, 2005, 44 min.

Dne 5. května v poledne vypuklo v Praze povstání. Českoslovenští povstalci postavili barikády a z města vyhnali německou posádku.
Na pomoc německé posádce však přispěchalo
nedaleké vojsko čítající jeden milion mužů a jalo
se povstání potlačit…

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Rommel proti Montgomerymu
Jamamoto proti Nimitzovi

PP

PROSLULÝ ŠPION
RICHARD SORGE
Rusko, 2011, 44 min.

V říjnu 1941 obdržela japonská kontrarozvědka informace o podvratné činnosti Richarda
Sorgeho. Pochopitelně to bylo podivné, neboť
Richard Sorge byl tiskový atašé německého velvyslanectví v Tokiu, nacistický pohlavár, jenž byl
pravidelným hostem v císařském paláci a přátelil
se s mnoha japonskými generály i se samotným
šéfem kontrarozvědky. Byl snad Richard Sorge
německým špionem anebo naopak pracoval pro
Sověty?
DGP
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SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 3
USA, 2000, 90 min.

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Paulus proti Čujkovovi
Vandegrift proti Hyakutakeovi

PP
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SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 4

TANKY V PRAZE

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Horton proti Dönitzovi
Von Manstein proti Vatutinovi

Události z 20. srpna 1968 šokovaly celý svět.
Té noci do Prahy vtrhlo šest tisíc sovětských
tanků. Na srpnové události zavzpomínají bývalí
sovětští a čeští diplomaté i velké ryby komunistické strany obou zemí.
1. Válka nervů
2. Operace Vltava

USA, 2000, 90 min.

Rusko, 2003, 87 min.

PP

PP

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 5

TANKY VÍTĚZSTVÍ

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Alexander proti von Arnimovi
Clark proti Kesselringovi

V tomto dokumentárním filmu odborníci společně s veterány z prvních linií divákům ukážou, jak
se T-34 stal nejlepším tankem 2. světové války.
Vítězství na východní frontě je v mnoha ohledech právě zásluhou tanků T-34 a těžkých tanků IS-2, těch, kteří tento legendární bitevní stroj
zkonstruovali, a těch, kteří ho v bojích ovládali.

USA, 2000, 90 min.

Rusko, 2003, 44 min.

PP
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SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 6

VÁLKA ŠPIONŮ 1

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Von Rundstedt proti Eisenhowerovi
Patton proti von Klugemu

SSSR versus Německo. Vztah mezi SSSR a Německem ve 20. století přecházel od jednoho
extrému k druhému: od vzájemné spolupráce
a úcty až k nepřátelství a otevřené válce. Tato
unikátní série vám přiblíží práci výzvědných služeb ze zcela nové perspektivy.

USA, 2000, 90 min.

Rusko, 2005, 132 min.

PP

DGP

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 7

VÁLKA ŠPIONŮ 2

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Bradley proti Modelovi
MacArthur proti Jamašitovi

SSSR versus Anglie. Ruské archivy odhalují svá
tajemství. Seznámíme vás se spisy, které mapují
napjaté vztahy mezi výzvědnými službami Ruska a Spojeného království.

USA, 2000, 2001, 90 min.

Rusko, 2005, 132 min.

PP
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SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 8

VÁLKA ŠPIONŮ 3

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Buckner proti Ušidžimovi
Schwarzkopf proti Saddamovi

SSSR versus USA. Prozkoumejte počátky antagonismu a následné zuřivé války zpravodajských
služeb dvou největších supervelmocí 20. století.
Nabídneme vás kaleidoskop dosud neznámých
operací tajných služeb obou mocností, opojné
úspěchy i skandální neúspěchy.

USA, 2000, 90 min.

Rusko, 2005, 132 min.

PP
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3X VÁLEČNÝ
DOKUMENT 1

Rusko, 2005, 88 min.

SSSR versus Japonsko. Špionážní válka mezi
oběma zeměmi dala vzniknout elitním tajným
agentům. Vše o tom, kdo byli tito lidé a jaká břemena museli nést, vám prozradí sami vysloužilí
agenti výzvědných služeb i historici.

USA, Rusko, Německo, 1993-2008, 167 min.

DGP
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3 dokumentární filmy o válce v jednom balení!
Smrt v bunkru – Skutečný příběh Adolfa
Hitlera (Německo, 2004, 79 min.)
Hitlerovy válečné stroje (USA, 1993, 45 min.)
Ženy ve Velké vlastenecké válce (Rusko,
2008, 43 min.)

VLASTENCI
ZAPADLÍ U TOBRÚKU

3X VÁLEČNÝ
DOKUMENT 2

V dějinách druhé světové války je jedna nepříliš
známá kapitola – osudy československé jednotky ze Středního východu, které velel legendární
generál Karel Klapálek.

3 dokumentární filmy o válce v jednom balení!
Heinrich Himmler: Profil masového vraha
(Německo, 2008, 52 min.)
Zvláštní zbraně 2. světové války (VB, 2005,
2x 45 min.)
Bitva u Kurska (Rusko, 2003, 2x 44 min.)

ČR, 2003, 57 min.

Německo, VB, Rusko, 2003-2008, 230 min.

DVD BOX

ZBRANĚ VE VÁLCE:
TANKY
A PROTITANKOVÉ ZBRANĚ

PP

3X VÁLEČNÝ
DOKUMENT 3

Rusko, USA, 2001-2005, 133 min.

USA, 1991/ 1992, 94 min.

První tanky, které se objevily během 1. světové války, dosahovaly rychlosti necelých šest
kilometrů v hodině. Dnešní tanky mají hmotnost přes šedesát tun a dokáží manévrovat
v jakémkoli terénu s obdivuhodnou rychlostí
a obratností.

3 dokumentární filmy v jednom balení!
Praha 1945: Poslední bitva s Třetí říší
(Rusko, 2005, 44 min.)
Tanky vítězství (Rusko, 2003, 44 min.)
Tank T-34 (USA, 2001, 45 min.)

DGP

ZVLÁŠTNÍ ZBRANĚ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Velká Británie, 2005, 90 min.
Tento dokument otevírá Pandořinu skříňku podivných, úžasných, ale také i strašidelných zbraní 2. světové války. Některé z nich byly natolik
neskutečné, že se nikdy nedostaly dále než do
fáze návrhu. U jiných byly vyrobeny a testovány
jejich prototypy.

PP

ŽENY VE VELKÉ
VLASTENECKÉ VÁLCE
Rusko, 2008, 43 min.

Během 2. světové války v Rudé armádě sloužilo
na osm set tisíc žen. Bohužel po skončení války
byli jako hrdinové oslavováni pouze muži a na
ženy se zapomnělo. Proč?

PP

AUDIENCE
Záznam divadelního představení
V roce 1975 pracoval Václav Havel v trutnovském pivovaře jako pomocný dělník;
nic jiného dělat nemohl. A právě tady vznikla jeho snad nejúspěšnější jednoaktovka Audience o spisovateli Ferdinandu
Vaňkovi (Václav Havel), kterého si jeho nadřízený pozve, aby
mu nabídl obchod – povýšení na skladníka, ale musí mu na
oplátku donášet sám na sebe pro hlášení StB. V gramofonové a posléze i divadelní verzi exceloval Pavel Landovský
a hra se rozlétla v tisíci exemplářích mezi lidem. Ještě před
pražskou premiérou v Činoherním klubu v lednu 1990 byla
Audience uvedena nejméně ve 13 zemích
světa. Záznam představení v režii Jiřího
Nepřekonat
Menzela je doplněn zajímavým dokuel
Pavel Lando ný
mentem o setkání samotného Václava
vský
a skvělý
Havla s tvůrci po skončení unikátního
Josef Abrh
ám
divadelního představení.
v absurd
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

PP

ní hře
Václava Hav
la
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ANDĚLÉ A DÉMONI:
FAKTA NEBO FIKCE?

LEGENDA JMÉNEM
MERLIN

Dokument nabízí nekompromisní, objektivní
a zcela otevřený pohled na skutečnosti z oblas
ti nejvyspělejších technologií i historických reálií,
jež stojí v pozadí bestselleru Andělé a démoni
románového předchůdce celosvětového knižní
ho i filmového hitu Šifra mistra Leonarda.

Pro celou řadu lidí Merlin stále zosobňuje mno
hé. Jedno je však jisté: jeho kulturní vliv byl ne
smírný, a to nejen v jeho rodném Walesu a na
Britských ostrovech, nýbrž po celém světě. Ne
být jeho, nedokázali bychom si nikdy představit
Gandalfa či Brumbála.

PP

PP

USA, 2009, 46 min.

VB, 2008, 58 min.

ANTIKRIST

NOEMOVA ARCHA

Jak poznáte nositele největšího zla na Zemi?
Hledejte oslnivou, tajemnou osobnost, která
se mohutně snaží přetvořit svět v lepší místo.
Bude to poslední člověk, kterého byste označili
za Satanova pozemského emisara.

Před tisíci lety se na Zemi odehrála přírodní ka
tastrofa, při které mělo vše živé zemřít. Byl tu
však jeden člověk, kterému se povedlo zachránit
nejen sebe, ale i naši budoucnost. Někteří věří,
že je tento příběh skutečný, jiní zpochybňují kaž
dé jeho slovo.

DGP

DGP

USA, 2005, 92 min.

Rusko, 2009, 44 min.

BOŽÍ HNĚV

OSVÍCENÍ ANDĚLŮ
A DÉMONŮ

USA, 2010, 44 min.
Dokument nabízí neotřelý a moderní pohled na
deset biblických morových ran. Věnuje se bib
lické potopě, invazi kobylek, zkažené vodě atd.
Nezůstává však u pouhého vylíčení biblických
projevů Božího hněvu, nýbrž je přenáší do mo
derního světa pomocí velmi zdařilých animací.

USA, 2005, 90 min.

Stejně jako v Brownově knize Šifra mistra
Leonarda, i tady nalezneme na pozadí příběhu
skutečná fakta a pozoruhodnou pravdu. Proč
Vatikán mlčí o své minulosti a událostech s ní
spojených? Existuje vůbec ve skutečnosti spo
lečenství Iluminátů?

DGP

BŮH VERSUS SATAN

DGP

PROLOMENÍ ŠIFRY
MISTRA LEONARDA

USA, 2008, 87 min.

Armagedon. Univerzální téma, které prochází po
staletí všemi kulturami. Někteří tvrdí, že jeho vý
znam se každým dnem zvyšuje. Tento dokument
provede diváky posledními dny a okamžiky, tak,
jak byly předpovězeny věřícími všech tří nábo
ženství, které pocházejí od Abrahama.

USA, 2004, 88 min.

Průvodcem tímto strhujícím dokumentem je
autor mezinárodního bestselleru Šifra mistra
Leonarda: Fakta Simon Cox, s nímž se vydáme
na neuvěřitelnou cestu za tajemstvími na poza
dí slavného románu Dana Browna The Da Vinci
Code.

DGP

HLEDÁNÍ
ARCHY ÚMLUVY

DGP

SATAN: VLÁDCE TEMNOT
USA, 1998, 44 min.

USA, 2005, 45 min.

Přes veškerou svou slávu, před staletími záhad
ně zmizela ze stránek historie. Jak mohlo něco
tak mocného a posvátného zmizet? To se snaží
Josh Bernstein zjistit. Josh jde po stopě, která
začíná na začátku příběhu o arše, na hoře Sinaj.

DGP

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Krátce poté
byl nucen stvořit i peklo jako domov padlých an
dělů, kteří si dovolili protivit se Mu. Tím andělem
byl Lucifer, nositel světla. Brzy se ale stal zná
mým pod hrozivějším jménem – Satan, ďábel.

DGP
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STŘET BOHŮ 3

USA, 2009, 91 min.

USA, 2008, 92 min.

Na 5 DVD uvádíme epizody: Béowulf, Herkules,
Hádes, Zeus, Medusa, Minotaurus, Odysseus,
Thor a Tvorové podle Tolkiena
DVD obsahuje:
5. díl – Medusa
6. díl – Minotaurus

Dokument vám představí 7 smrtelných hříchů.
DVD obsahuje tyto dva díly:
1. díl: Pýcha
2. díl: Závist

DGP

DGP

SEDM SMRTELNÝCH
HŘÍCHŮ 2

STŘET BOHŮ 4

USA, 2009, 90 min.

USA, 2008, 90 min.

Na 5 DVD uvádíme epizody: Béowulf, Herkules,
Hádes, Zeus, Medusa, Minotaurus, Odysseus,
Thor a Tvorové podle Tolkiena
DVD obsahuje:
7. díl – Odysseus
8. díl – Odysseus: Pomsta bojovníka

Dokument vám představí 7 smrtelných hříchů.
DVD obsahuje tyto dva díly:
3. díl: Obžerství
4. díl: Smilstvo

DGP

DGP

SEDM SMRTELNÝCH
HŘÍCHŮ 3

STŘET BOHŮ 5

USA, 2009, 91 min.

USA, 2008, 133 min.

Na 5 DVD uvádíme epizody: Béowulf, Herkules,
Hádes, Zeus, Medusa, Minotaurus, Odysseus,
Thor a Tvorové podle Tolkiena
DVD obsahuje:
9. díl – Thor
10. díl – Tvorové podle Tolkiena

Dokument vám představí 7 smrtelných hříchů.
DVD obsahuje tyto tři díly:
5. díl: Hněv
6. díl: Lakomství
7. díl: Lenost

DGP

DGP

STŘET BOHŮ 1

SVATÝ GRÁL

Na 5 DVD uvádíme epizody: Béowulf, Herkules,
Hádes, Zeus, Medusa, Minotaurus, Odysseus,
Thor a Tvorové podle Tolkiena
DVD obsahuje:
1. díl – Béowulf
2. díl – Herkules

Dokument Joshe Bernsteina sleduje stopy
svatého grálu ze Svaté země do středověkých
francouzských hradů. Odkrývá i temnou kapitolu
z období nacismu, kdy Hitler financoval hledání
svatého grálu, aby s jeho pomocí mohl stvořit
tajný rytířský řád.

DGP

DGP

USA, 2009, 91 min.

USA, 2005, 45 min.

7 DVD

STŘET BOHŮ 2

USA, 2009, 90 min.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
Německo, 1999, 395 min.

Na 5 DVD uvádíme epizody: Béowulf, Herkules,
Hádes, Zeus, Medusa, Minotaurus, Odysseus,
Thor a Tvorové podle Tolkiena
DVD obsahuje:
3. díl – Hádes
4. díl – Zeus

7 DVD v jednom balení! Unikátní seriál o světo
vých náboženstvích, kterým provází světozná
mý teolog a spisovatel Hans Küng.
BONUSY: slova odborných poradců – PhDr.
Jiřího Holby, Phd.; Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D.;
Phdr Dušana Zbavitele, DrSc.; Prof. PhDr. Lubo
še Kropáčka, CSc.; Mgr. Vladimíra Kelnara; Prof.
PhDr. Tomáše Halíka, Th.D.; Mgr. Kateřiny We
berové

DGP

PP
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SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
BUDDHISMUS

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
NÁBOŽENSTVÍ KMENŮ

Německo, 1999, 57 min.

Německo, 1999, 56 min.

Hans Küng vás zavede do světa Buddhy, ke Stro
mu probuzení v Indii i do zenových klášterů v Ja
ponsku. Buddhismus je v současné době čtvrté
největší náboženské sppolečenství na světě,
které stále láká mnoho nových stoupenců.
BONUSY: slovo odborného poradce PhDr. Jiřího
Holby, Ph.D.

Vydejte se spolu se světoznámým spisovatelem
a katolickým teologem Hansem Küngem do nitra
Austrálie a do Afriky – kolébky lidstva.
BONUSY: slovo odborného poradce Prof. PhDr.
Tomáše Halíka, Th.D.

PP

PP

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
ČÍNSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
ŽIDOVSTVÍ

Hans Küng vás v tomto díle zavede do Říše stře
du, která je v současné době oficiálně „zónou
bez náboženství“. Hledání elixíru věčného života
ve starověké Číně přineslo řadu objevů v oblasti
lékařství a chemie, jež nyní po mnoha staletích
triumfálně dobývají západní svět.
BONUSY: slovo odborného poradce Mgr. Jaku
ba Maršálka, Ph.D.

Z hlediska počtu je judaismus s přibližně 13 mi
liony věřících poměrně malým náboženstvím.
Avšak z duchovního hlediska je podle mínění
známého spisovatele Hanse Künga světem
moci, v němž se jako v zrcadle odrážejí všechny
náboženské problémy dneška.
BONUSY: slovo odborné poradkyně Mgr. Kate
řiny Weberové

PP

PP

Německo, 1999, 57 min.

Německo, 1999, 57 min.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
HINDUISMUS

TAJEMSTVÍ KABALY
USA, 2006, 46 min.

Německo, 1999, 55 min.

S odhadovaným počtem 750 milionů věřících
představuje hinduismus třetí největší nábo
ženské společenství na světě. Přesto je v rámci
mezináboženského dialogu zmiňován jen zříd
ka, neboť nemá pevné církevní uspořádání, ani
obecně závazné doktríny.
BONUSY: slovo odborného poradce PhDr. Duša
na Zbavitele, DrSc.

Od Ezechiela přes knihy Stvoření a Zohar až do
současnosti. Dokument poskytuje základní in
formace o kabale, židovské mystice, jedné z nej
tajemnějších mystických forem, která po staletí
přitahuje naši pozornost.

DGP

PP

Internetový časopis

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
ISLÁM

TAJEMSTVÍ KORÁNU

Vše o archivních
českých fiknih
lmech,
Korán je jednou z nejvýznamnějších
všech
kultuře
a módě
dob. Dokument Tajemství
koránu
odhaluje
první
republiky
roušku tajemství, vysvětluje
podstatu
tohoto
zpestřené
skvělými
posvátného textu, jeho původ
a smysl,
jeho ne
smírně spletitý básnický jazyksoutěžemi
i jeho názory na
mír, násilí a jiná vyznání. o knihy a DVD!

USA, 2006, 92 min.

Německo, 1999, 56 min.

Čtěte Film a video!
9,90 Kč Zajímavé články a informace
o novinkách na BD a DVD!
Vydejte se s Hansem Küngem po stopách islá
mu od jeho kořenů až do současnosti. Na DVD
najdete i příspěvek předního českého odborníka,
který doplňuje informace a seznamuje nás pře
hledně s hitorií a základy tohoto náboženství.
BONUSY: slovo odborného poradce Prof. PhDr.
Luboše Kropáčka, CSc.

www.
film av id eo. cz
DGP

PP

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ:
KŘESŤANSTVÍ
Německo, 1999, 57 min.

S cílem odhalit skutečnou podstatu křesťanství
nás Hans Küng přivádí do San Salvadoru, kde
v chudinské čtvrti La Chacra nalézá dva zá
kladní prvky křesťanství: oslavu víry a oddanost
společnosti. Nicméně právě tato oddanost byla
vykoupena krví.
BONUSY: slovo odborného poradce Mgr. Vladi
míra Kelnara

Nejen pro milovníky filmů pro pamětníky

www.filmavideo.cz

PP

Nejen pro milovníky filmů pro pamětníky

www.filmavideo.cz
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HISTORIE ŽELEZNIC:
ČMELÁCI

ČR, 2004, 66 min.

Pořad dokumentuje vznik a rozšiřování unikátní sbírky dopravních a speciálních prostředků
značky Praga od roku 1957 po dnešek, včetně
stěhování do současného sídla Automusea Praga rodiny Příhodových ve Zbuzanech.

ČR, 2004, 64 min.

Dokument z provozu lokomotiv řad 770 a 771
u ČD a ZSSK (ŽSR) v letech 1998 – 2003. Ohlédnutí za významným typem lokomotiv.

DVD BOX

DVD BOX

HARLEY DAVIDSON

HISTORIE ŽELEZNIC:
ELEKTRICKÉ JEDNOTKY

USA, 2005, 45 min.

V roce 1901, kamarádi z Milwaukee, William S.
Harley a Arthur Davidson začali podle Harleyových plánů stavět motorizované kolo. Tento
dokument vám přiblíží historii motocyklu, který
v roce 2003 oslavil už 100. výročí.

ČR, 2014, 65 min.

Elektrické jednotky řady 451 a 452 byly vyráběny od roku 1964 a v příměstské dopravě v okolí
Prahy slouží již 50 let. V pořadu uvidíme i krátký provoz prototypových „krakenů“ řady 470.
Setkáme se také s řadou 460 a chybět nebude
ani řada 560. Jako vždy se s kamerou podíváme
i do dílenského zázemí, stejně jako na stanoviště strojvedoucího.

DGP

DVD BOX

2 DVD HISTORIE ŽELEZNIC:
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

HISTORIE ŽELEZNIC:
BOBINY
ČR, 2009, 64 min.

ČR, 2014, 63 + 66 min.

Nejvýznamnějšími typy elektrických stejnosměrných lokomotiv 1. generace ze Škody Plzeň jsou univerzální řady 140 a 141, přezdívané
„bobiny“ a z nich odvozená nákladní řada 121.
Byly vyráběny od roku 1953. Některé z nich se
udržely v provozu přes 50 let.

První část pořadu se věnuje provozu rychlíkových lokomotiv řad 150 a 151, převážně na jejich
hlavním působišti mezi Prahou a Žilinou. Následuje představení dvousystémových „goril“ řady
350 z depa Bratislava. Druhá část pořadu se
vrací k legendárním „bobinám“ řady 140 a 141.

DVD BOX

DVD BOX

HISTORIE ŽELEZNIC:
BREJLOVCI

HISTORIE ŽELEZNIC:
HEKTOŘI

Dokument z provozu lokomotiv řad 750, 753
a 754 u ČD a ŽSR v letech 1998 – 2002. Putování po jednotlivých depech od Chomutova
po Prešov s výběrem nejzajímavějších stránek
provozního nasazení a údržby těchto strojů.

Dokument z provozu „malých“ a „velkých hektorů“ řad 720 a 721 u ČD a ZSSK (ŽSR) a u některých dalších dopravců. Autentické záběry z let
1997 – 2005. Navštívíme více než třicet míst,
kde působily tyto spolehlivé lokomotivy. Mnohé
z nich jsou v provozu již přes čtyřicet let.

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 2003, 65 min.

ČR, 2005, 68 min.

HISTORIE ŽELEZNIC:
BREJLOVCI PO 10 LETECH

HISTORIE ŽELEZNIC:
KARKULKY

10 let po vydání předchozího pořadu „Brejlovci“ je zpracován nový dokument o pokračování
provozu lokomotivních řad 750, 753 a 754 v jednotlivých oblastech Čech, Moravy a Slovenska.

Závěr provozu „Karkulek“ řad 725 a 726. Poslední stroje v traťové službě, na posunu a na
vlečkách. Na dokumentu z let 1996 až 2005 je
zachyceno více než 30 lokomotiv, z nichž mnohé
již dnes neexistují.

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 2012, 132 min.

ČR, 2006, 65 min.
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HISTORIE ŽELEZNIC:
MOTOROVÉ VOZY

HISTORIE ŽELEZNIC:
ROSNIČKY

Dokument z provozu nejstarších pravidelně
nasazovaných motorových vozů na kolejích ČD
a ŽSR (ZSSK) v letech 1997 – 2002. Postupně
se představí motorové vozy řad 820, 831, 850,
851, 852 a 853, vyjíždějící z dep Karlovy Vary,
Děčín, Liberec, Trutnov, Klatovy, Zdice, Kladno….

Lokomotiv řady 710 bylo v průběhu let 1961 –
1973 vyrobeno 595 kusů. Jsou zde zachyceny
jak nejstarší z vyrobených strojů včetně prototypu, tak i některé z lokomotiv původně exportovaných do zahraničí.

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 2003, 64 min.

ČR, 2009, 60 min.

2 DVD HISTORIE ŽELEZNIC:
PARNÍ NOSTALGIE

HISTORIE ŽELEZNIC:
ŘADA 735

ČR, 2011, 125 min.

ČR, 2007, 67 min.

Pořad představuje většinu normálněrozchodných parních lokomotiv, které v uplynulých
10ti letech sloužily v nostalgickém „muzejním“
provozu v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Ve dvou částech se postupně objeví více než 40
strojů, od nejstarší a nejmenší řady 310 až po
rychlíkové „albatrosy“ řad 498.0 a 498.1.

Licenční motor „Pielstick“ dal přezdívku této
řadě lokomotiv, které již zcela opustily běžný
provoz. Dokument zachycuje závěrečné období
jejich pravidelné služby od roku 1995 až k několika zbývajícím muzejním strojům.

DVD BOX

DVD BOX

2 DVD HISTORIE ŽELEZNIC:
PARNÍ ÚZKOSORZCHODKY

2 DVD HISTORIE ŽELEZNIC:
ŘADA 742

ČR, 2015, 68 + 62 min.

ČR, 2015, 64 + 65 min.

Pořad představuje většinu úzkorozchodných
tratí s nostalgickým provozem parních lokomotiv v České republice i na Slovensku. Navštívíme
muzejní tratě v Mladějově na Moravě, Zbýšově
u Brna, Kolíně, Lužné u Rakovníka, Jindřichově
Hradci, Osoblaze a Milovicích. Ve druhé části pak
uvidíme slovenské úzkorozchodky na Kysucích
a Oravě, v Čiernom Balogu, Nitře a Košicích.

Lokomotivy řady 742 byly vyráběny v letech
1977 – 1986. V ČKD Praha bylo vyrobeno téměř
500 strojů, určených pro nákladní dopravu.
V pořadu je zachyceno provozní nasazení těchto osvědčených lokomotiv v letech 2007 – 2014.
Druhá část pořadu se věnuje provozu v nákladní dopravě, ve které jsou tyto lokomotivy stále
nosnou řadou motorové trakce.

DVD BOX

DVD BOX

HISTORIE ŽELEZNIC:
PROMĚNY NA KOLEJÍCH

HISTORIE ŽELEZNIC:
ŘADY 749 A 751

10. díl cyklu železničních dokumentů nás provází
některými změnami v provozu starších řad vozidel v jednotlivých krajích ČR i na Slovensku.
Projedeme se na několika tratích, na kterých
vzápětí proběhla modernizace.

Provoz jedněch z nejosvědčenějších typů lokomotiv řad 749 a 751 na českých a slovenských
tratích. Na autentických záběrech z let 1999 –
2004 se představují stroje z řady dep Kralupy
nad Vltavou, Kladno, Chomutov, Praha, České
Budějovice.

DVD BOX

DVD BOX

ČR, 2008, 62 min.

ČR, 2004, 65 min.

2 DVD HISTORIE ŽELEZNIC:
ŘADY 749 A 751 ODCHÁZEJÍ

HISTORIE ŽELEZNIC:
PUTOVÁNÍ POD TROLEJÍ
ČR, 2003, 64 min.

ČR, 2011, 129 min.

Lokomotivy řad 100, 121, 140, 141 a 181 z končícího provozu první generace elektrických lokomotiv na kolejích ČD a ŽSR na záběrech z let
1997 – 2002. Krátce se objeví také řada 230
a závěrem i několik novějších typů lokomotiv.

Dokument zachycuje ve dvou samostatných
částech vrchol provozu a postupný útlum turnusového nasazování oblíbených „Zamračených“. První část (formát obrazu 4:3) se věnuje
období 1999 – 2007. Druhá část (formát obrazu
16:9) zachycuje provoz po rozdělení společnosti
na ČD a ČD Cargo v letech 2008 – 2010.

DVD BOX

DVD BOX
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ŘADY 830 A 831
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RALLYE DAKAR 2004
Francie, 2004, 68 min.

ČR, 2010, 60 min.

Ze všech typů motorových vozů, provozovaných na našem území, měly nejdelší provozní
uplatnění řady 830 a 831. Jako řada M 262.0
byly vyrobeny v letech 1949 – 1960 a sloužily
v pravidelném provozu v původním provedení až
do konce roku 2007.

Rok 2004 a Afrika vítají Dakar velkým vlhkem.
Množství vody bylo něco, na co jezdci a řidiči nebyli připraveni. Měsíc před tím postihly Maroko
silné deště, které se zde nevyskytly již přes třicet let. Vyschlé řeky byly plné vody a závodníci
se dostali do velkých problémů.

DVD BOX

HISTORIE ŽELEZNIC:
ŘADY 850 AŽ 854

PP

RALLYE DAKAR 2005
Francie, 2005, 77 min.

ČR, 2013, 134 min.

Rychlíkové motorové vozy řad 850, 851, 852
a 853 byly vyráběny v letech 1962 – 1970. Společným prvkem byl dvanáctiválcový přeplňovaný
spalovací motor a hydrodynamická převodovka.
Jejich nasazování v běžném provozu bylo již
ukončeno.

Rallye Dakar 2005 odstartoval v Barceloně, ve
Španělsku, v jednom z nejvíce kosmopolitních
měst světa. Největší světový závod motorových vozidel bude trvat skoro tři týdny a nikdy
předtím nebylo na startu tolik dobrodružství
chtivých účastníků.

DVD BOX

HISTORIE ŽELEZNIC:
VETERÁNÍ ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH KOLEJÍ

PP

RALLYE DAKAR 2006
Francie, 2006, 75 min.

ČR, 2003, 55 min.

Dokument z provozu nejstarší generace motorových a elektrických lokomotiv a motorových
vozů ČD a ŽSR. Depa, stanice, tratě – stroje
a lidé okolo nich. Autentické záběry představují
poslední roky provozu vozidel, jejichž zbývající
zástupci postupně opouštějí naše tratě.

Sestřih přináší nejlepší ukázky toho, co prožívali
soutěžící při Dakaru 2006. Ti budou moci vyprávět nezapomenutelné příběhy, které zažili při
své 16denní jízdě Afrikou.

PP

DVD BOX

RALLYE DAKAR:
30 LET HISTORIE

RALLYE DAKAR 2007
Francie, 2007, 75 min.

Francie, 2007, 100 min.
Na druhý Svátek vánoční roku 1978 startují
z pařížského náměstí Trocadéro závodníci, kteří
se zapíší do historie nejtěžší dálkové rallye světa. Tito průkopníci mají jen nejasnou představu
o tom, co to znamená 10 000 kilometrů napříč
severní Afrikou.

Lisabon – město dobrodruhů a cestovatelů.
Hostitel závodu Rallye Dakar v roce 2007. Už podruhé za sebou odstartují závodníci nejtěžšího
závodu svého druhu z Portugalska. Dvě etapy
v Evropě a další tři horskými cestami v Maroku.

PP

5 DVD RALLYE DAKAR

PP

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA
JAK JI NEZNÁTE

Francie, 2004–2007, 429 min.
Kolekce pěti DVD, která mapuje závody z let
2004 až 2007.

PP

ČR, 2006, 62 min.

Státní poznávací značka jak ji neznáte odkrývá
málo známou historii a vývoj státní poznávací
značky na našem území od prvního značení
koňů přes první značení vozidel v 19. století
a uvedení do praxe Rakousko-Uherské normy
z roku 1910 až po současnost.

DVD BOX
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ŽIGULÍK:
IKONA SOCIALISMU

EXPEDICE LAMBARENE 2
ČR, 1968, 156 min., čb

Rusko, 2007, 44 min.

7. Atention, zajíci !
8. Na jižní polokouli
9. Za stříbrem Kilimandžára
10. Závist a Zanzibar
11. Past na tisíc náklaďáků
12. Chyťte bílé žoldáky !
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: rozhovory, DVD ROM

Ve 40. letech v SSSR znamenala koupě vozu
totéž, jako bychom si dnes pořídili soukromý
tryskáč. Výstavbě prvního závodu na výrobu
automobilů sovětské provenience ovšem předcházela celá řada problémů.

Slovenská republika:
5,90 EUR

9

7017/13

DGP

3 DVD 3× HANZELKA A ZIKMUND
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13. Vyhýbej se hyacintům
14. Kinshasa aneb Praha je krásná
15. Tři hodiny do cíle
16. Stisk ruky
17. Až se Sahara zeptá
18. Sólo pro Saharu
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: rozhovory

II. díl
Od rovníku
ke Stolové hoře

Z Maroka džáro
na Kiliman

první
ze 3 DVD

Afrika

3x Hanzelka a Zikmund

2.0

DVD 5

teractive Moving Menu: Czech

L

59 Kč
SR

I. díl

3

ersion: Czech, Czech for captioned

I

ČR

S

byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním
ail: nfa@nfa.cz).
NEM
ů autorských práv k dílům jsou vyhrazena.
ronájem, půjčování, veřejné provozování
áno.
o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4,
el. a fax: +420 261 213 664,
filmový archiv
IDEO s.r.o.

les: Czech for captioned

O

ČR, 1968, 233 min., čb

3 dokumentární filmy s Hanzelkou a Zikmundem
v jednom balení!
Afrika 1. (1953, 97 min., čb/barevný)
Afrika 2. (1953, 57 min., čb)
Z Argentiny do Mexika (1953, 81 min., čb)

kamera a komentář:
kmund  Hudba: Zdeněk Liška
: Jaroslav Novotnýý
od), Karel Pech, Jaromír Spal
yl
opulárně vědeckých a nauč-

F

EXPEDICE LAMBARENE 3

ČR, 1953, 235 min.

barevný
kamera a komentář:
kmund  Hudba: Zdeněk Liška
: Jaroslav Novotný
od), Karel Pech, Jaromír Spal
yl
opulárně vědeckých a nauč-

kamera a komentář:
kmund  Hudba: Zdeněk Liška
: Jaroslav Novotný
od), Karel Pech, Jaromír Spal
yl
opulárně vědeckých a nauč-

PP

Afrika

druhé
ze 3 DVD
třetí
ze 3 DVD

Z Argentiny do Mexik
a

Afrika 1.
Afrika 2.
Z Argentiny do Mexika

PP

PP
23.11.2010 11:17:00

3 DVD AFRIKA 1. DÍL,
AFRIKA 2. DÍL
A Z ARGENTINY DO MEXIKA

3 DVD EXPEDICE LAMBARENE
ČR, 1968, 563 min., čb

Expedice Lambarene je výprava osmi studentů
a absoloventů pražských vysokých škol, která ve
Tatře 138 transportovala přes pět evropských
a třináct afrických zemí léčiva a zdravotnický
materiál do věhlasné nemocnice dr. Alberta
Schweitzera v Lambaréné.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, R, DR, Zapomenuté výpravy

ČR, 1953, 245 min.

Dokument zachycuje cesty Hanzelky a Zikmunda Afrikou a Jižní Amerikou a vedle původního
komentáře je cestopis obohacen o nový komentář Miroslava Zikmunda.
BONUSY: F, BIO, SD, rozhovor V. Kroce s M.
Zikmundem
DVD BOX, DGP LUX

9 DVD CESTOVATELÉ
HANZELKA A ZIKMUND
– SBĚRATELSKÁ KOLEKCE

DGP LUX

2 DVD JE-LI KDE NA SVĚTĚ RÁJ
ČR, 1961, 229 min.

„Je-li kde na světě ráj, je to zde“. To jsou slova
mughalského císaře Aurangzéba, který navštívil
Kašmír už před staletími. Kdysi tento líbezný kraj
byl vyhledávaným letoviskem indických vladařů,
dnes je snem většiny turistů z celého světa.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

ČR, 1953–1961, 828 min.

Kompletní kolekce filmů cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Sběratelská kolekce
obsahuje: Afrika a Z Argentiny do Mexika (3
DVD, 245 min.) Hanzelka a Zikmund v Japonsku (2 DVD, 174 min.) Hanzelka a Zikmund
v Sovětském svazu (2 DVD, 180 min.) Je-li
kde na světě ráj (2 DVD, 229 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
ŠUBR

EXPEDICE LAMBARENE 1
ČR, 1968, 210 min., čb

Expedice Lambarene je výprava osmi studentů
a absoloventů pražských vysokých škol do věhlasné nemocnice v Lambaréné.
1) Na shledanou, Evropo !
2) Dobrý den, Afriko !
3) Odpoledne u Ptakšepsese
4) Rudé moře vlevo
5) V zemi Mahdího
6) Země v oblacích
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: Zapomenuté výpravy, R, F
PP

DGP LUX

2 DVD JIŘÍ HANZELKA
A MIROSLAV ZIKMUND
NA CEJLONU A V INDONÉSII
ČR, 1961-1963

26 krátký filmů z více než rok a půl dlouhé cesty
Hanzelky a Zikmunda po Cejlonu a Indonésii.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: F, BIO, FIO, R, SD

PŘIPRAVUJEME

DGP LUX

dokumenty
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2 DVD MIROSLAV ZIKMUND
A JIŘÍ HANZELKA
V JAPONSKU

ČR, 1965, 180 min., čb

ČR, 1964-1965, 174 min., čb

20 krátkých filmů z cesty inženýrů Hanzelky
a Zikmunda napříč Sovětským svazem v letech
1963 a 1964.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Zvláštní zpráva č. 4 (tištěná brožura),
H+Z vzpomínají, Beseda s L. Šinkarjovem, Sovětský filmový týdeník, fotografie, biografie a filmografie, M. Dryák vzpomíná
DGP LUX

21 krátkých dokumentů ze sedmiměsíčního pobytu cestovatelů Zikmuna a Hanzelky v Japonsku.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Miroslav Zikmund vzpomíná, 41 min.
(natočeno 28. 11. 2013 ve Zlíně), fotografie, biografie, záznam z účasti H+Z v japonském televizním zábavném kvízu ,,Mé tajemství“, Zvláštní
zpráva č. 3, DR
DGP LUX

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ
Tento seriál vám nabídne srovnání těch největších velitelů a jejich soupeřů.
Každý díl má 45 minut a na jednom DVD najdete hned dva!
Dowding
proti
Göringovi

Rommel
proti
Montgomerymu

Paulus
proti
Čujkovovi

Horton
proti
Dönitzovi

Žukov
proti
von Bockovi

Jamamoto
proti
Nimitzovi

Vandegrift
proti
Hyakutakovi

Von Manstein
proti
Vatutinovi

Alexander
proti
von Arnimovi

Rundstedtovi
proti
Eisenhoweri

Bradley
proti
Modelovi

Buckner
proti
Ušidžimovi

Clark
proti
Kesselringovi

Patton
proti
von Klugemu

MacArthur
proti
Jamašitovi

Schwarzkopf
proti
Saddamovi

16 dílů
na 8 DVD!

Film, natáčený na Sečské přehradě a v okolí přehradní nádrže Souš, vypráví dobrodružný příběh skauta Edy
a jeho junáckých bratrů na letním táboře. V poválečném pohraničí dochází neustále k pašeráckým výpadům
a Eda, který byl za války zavlečen do Německa, je podezříván z náklonnosti k nim. Nakonec se ukáže, že je
to právě on, kdo pomůže místním narušitele dopadnout a je za svou odvahu vyznamenán a přijat všemi do
kamarádského junáckého kruhu. Ve filmu hraje také 5. oddíl vodních skautů z Prahy.

9601

F I L M E X P O R T

H O M E

V I D E O

Instruktážní filmy na 4 DVD, které
vás naučí techniku čínské masáže

2 DVD

v jednom
balení
Dobrodružný příběh z letního skautského tábora

Počítačový syndrom, bolesti hlavy
a nespavost – to jsou problémy,
které trápí mnoho z nás. Naučíme
vás, jak snadno a rychle tyto
zdravotní problémy odstranit.
Objevte masážní techniky,
kterými pomůžete sobě i druhým.
Čínští specialisté vás v tomto
instruktážním filmu zavedou
do tajů čínské masáže.

NA DOBR�STOP�
Dobrodružný příběh z letního skautského tábora, natáčený na
SečsképřehraděavokolípřehradnínádržeSouš,vyprávíoskautovi
Edovi a jeho junáckých bratrech.V poválečném pohraničí dochází
neustále k pašeráckým výpadům a Eda, který byl za války zavlečen
do Německa, je podezříván z náklonnosti k nim. Nakonec se ukáže,
že je to právě on, kdo pomůže místním narušitele dopadnout a je
za svou odvahu vyznamenán a přijat všemi do kamarádského
junáckéhokruhu.Vefilmuhrajetaké5.oddílvodníchskautůzPrahy.
Na disku 1 najdete také osvětový film o skautech Buď připraven!
(1923, 51 min., čb) a na disku 2 krátký náborový film Skauting je
cesta (2006, 20 min., barevný).
BONUSY:vzpomínánípamětníkůnatáčení,příběhyskautů,archivní
filmy5.oddíluvodníchskautů,slovofilmovéhohistorika,fotografie,
soudobá dokumentace

www.youtube.com/user/filmexporthomevideo
Sledujte nás na youtube!

Najdete tu:
• ukázky z archivních českých filmů,
animovaných pohádek i dokumentárních filmů,
které vydáváme na DVD
• výběr oblíbených scén,
filmových hlášek a písniček
• rozhovory s pamětníky, herci a tvůrci

dokumenty
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2 DVD KRUHY V OBILÍ

APOKALYPTICKÁ ŠIFRA

USA, 2006, 223 min.

USA, 2009, 46 min.

Po mnoha letech dobrovolné izolace se Isaacu
Newtonovi konečně podařilo vypočítat datum
konce našeho světa – soudný den by měl nastat
v roce 2060! Byl přesvědčen, že vodítka nalezená v bibli dokazovala, že v 21. století bude celá
naše planeta svědkem děsuplného armagedonu.

DGP

ATLANTIDA:
ZTRACENÁ CIVILIZACE

Poodkryjte tajemství, jež obestírá záhadu největších a nejúžasnějších kruhů v obilí. Tvůrci
těchto paranormálních útvarů zůstavají nadále
neznámí. Po mnoha letech usilovného zkoumání
důkazy stále naznačují, že v pozadí tohoto fenoménu by mohly být nepozemské vlivy.
BONUSY: Disk 1: Rozhovory – Andreas Műller
(12 min.), Francine Blake (18 min.)
Disk 2: Rozhovory – Andy Thomas (21 min.),
Lucy Pringle (20 min.), Michael Glickman (35
min.), Palden Jenkins (42 min.)
DGS

MAYSKÝ KALENDÁŘ
Rusko, 2008, 44 min.

USA, 1995, 47 min.

Podle badatelů Atlanťané vybudovali technologicky vyspělou civilizaci, kterou se dosud nikomu
nepodařilo překonat. Mnozí lidé tvrdí, že našli
místo, kde moře bájné město pohltilo. Pojďte
s námi zkoumat archeologické, historické a kulturní záhady dávné minulosti.

Mnohými tajemstvími opředená starobylá
mayská civilizace zmizela beze stopy 500 let
před objevením Ameriky. Mayský kalendář, jenž
představuje jednu z největších záhad, kterou po
sobě tato civilizace zanechala, nás nepřestává
udivovat svojí nevídanou přesností.

DGP

DGP

BOEING 747:
KOREJSKÁ TRAGÉDIE
NAD SACHALINEM

NOSTRADAMUS: 2012
USA, 2009, 94 min.

Rusko, 2011, 44 min.

V noci 31. srpna 1983 sestřelily sovětské vzdušné síly jihokorejské civilní letadlo s 269 nevinnými oběťmi na palubě. Celý svět tehdy oplakával
jejich smrt. Na místě dopadu letadla však sovětští vyšetřovatelé objevili nejmodernější špionážní vybavení společně s devětadvaceti těly
příslušníků ozbrojených sil Spojených států amerických. Prozradíme vám, co všechno se skrývá
za korejskou tragédií nad Sachalinem.
DGP

FENOMÉN UFO
V TAJNÝCH
SOVĚTSKÝCH ARCHIVECH

Blíží se skutečně apokalypsa? Zanikne náš svět
v roce 2012? Hrozí našemu světu skutečně
nějaké nebezpečí nebo se jedná jen o planý
poplach?

PP

NOSTRADAMUS:
500 LET POTÉ
USA, 2003, 90 min.

Rusko, 2011, 45 min.

Sovětské speciální síly vždy urputně popíraly
jakýkoli zájem o fenomén UFO. Dnes už je však
zcela zřejmé, že sledování neznámých létajících
objektů bylo součástí vojenské doktríny Sovětské armády. V tomto pořadu budete moci zhlédnout jedinečné záběry, záznamy z odtajněných
archivů a rozhovory s příslušníky Sovětské
armády, kteří se těchto tajných honů na UFO
účastnili.
DGP

Před 500 lety po sobě zanechal pozoruhodný
Francouz jménem Michel de Nostradamus jeden
z nejvýjimečnějších písemných odkazů všech
dob, objemnou kroniku zachycující stovky událostí, k nimž dojde v průběhu následujících dvou
tisíc let. Dnes jsou jeho proroctví fenoménem.

DGP

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO
SYMBOLU

SMRT GAGARINA:
ODTAJNĚNO

Vydejte se na jedinečné dobrodružství protkané
tajnými šiframi, stavbami i symboly zmiňovanými v Brownově knize. Dokument zkoumá všechny tyto klíčové elementy za pomoci uznávaných
kryptologů, psychologů, historiků a dalších renomovaných expertů.

Smrt prvního sovětského kosmonauta Jurije
Gagarina se řadí k nejtragičtějším záhadám
dvacátého století. Do dnešního dne jsou trosky
jeho letounu uloženy v hermeticky utěsněných
kontejnerech a čekají na důkladné prozkoumání.
Ve snaze vrhnout nové světlo na tuto tragédii
přináší tento dokument neotřelý pohled na sled
událostí, jež mohly zapříčinit Gagarinovu smrt.

DGP

DGP

USA, 2009, 88 min.

Rusko, 2011, 45 min.

dokumenty
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SOUDNÝ DEN 2012

TEMNÝ MESIÁŠ

USA, 2007, 45 min.

Soudný den 2012 je dokumentární film, který
zkoumá proroctví věštců z celého světa. Zdá se,
že všechna proroctví poukazují na rok 2012. Co
je pravdy na tom, že svět skončí 21. prosince
2012?

Rusko, 2005, 44 min.
Hitlerův ohromující politický i vojenský úspěch
vyvolává u řady lidí nevyhnutelnou otázku, jak
mohl německý národ získat takovou moc. Vždyť
to byli vesměs obyčejní lidé, nezřídka bez jakéhokoli vzdělání. Je možné, že by uzavřeli smlouvu se samotným ďáblem?

DGS

PP

TUNGUZSKÁ
KATASTROFA

TAJEMSTVÍ
BERMUDSKÉHO
TROJÚHELNÍKU

Rusko, 2008, 44 min.

Říkají mu bermudský trojúhelník – smrtící a nevysvětlitelný námořní hřbitov na Zemi. Rozprostírá se od Bermud přes Miami k Portoriku.
Jak mohlo 2 tisíce lodí a 75 letadel zmizet beze
stopy?

Co se toho brzkého rána vlastně stalo? V dnešní
době existuje více než stovka rozličných hypotéz, nicméně ani jedna z nich nedokáže vysvětlit
všechny záhady, jimiž je výbuch v sibiřské tajze
zahalen. Mechanizmus exploze je pro vědce velkou neznámou.

DGP

PP

USA, 2009, 44 min.

TAJEMSTVÍ
TŘÍ OCEÁNŮ

UFO:
VÍM, CO JSEM VIDĚL

Do dnešních dnů se objevilo velké množství faktů i důkazů, jež svědčí o možné existenci neznámých podvodních objektů. Ovšem až vývoj nových technologií nabídl příležitost prozkoumat
tyto „podvodní duchy“ a určit jejich podstatu.

Tento dokument, který vás naprosto pohltí,
obsahuje unikátní obrazové záznamy a fotografie doplněné o překvapující výpovědi očitých
svědků a jeho záměrem není jen dále přiživovat
celosvětovou fascinaci fenoménem UFO, nýbrž
i poodhalit mýty, teorie i zastírací pokusy nejvyšších míst, aby se pokusil zjistit, co skutečně
je ,,tam venku“…

DGP

DGP

USA, 2009, 91 min.

Rusko, 2006, 44 min.

TAJNÁ SPOLEČENSTVÍ 1

ZÁHADY STAROVĚKU

Argentina, 2007, 91 min.

Rusko, 2011, 45 min.

Zavítejte do světa, kam nemá obyčejný smrtelník přístup.
1. Illumináti – Jaké jsou principy řádu a plány
na ovládnutí světa?
2. Zednářství – Kdo to jsou zednáři? Jaké mají
symboly, iniciační rituály a tajné záměry?

Historikové nyní přicházejí se zcela novou teorií, která tvrdí, že na naší planetě kdysi dávno
vzkvétala nesmírně vyspělá civilizace. Je možné,
že by tato civilizace přicestovala na Zem z neznámých končin ve vesmíru? Potvrzují snad nalezené artefakty tuto novou teorii, jež převrací
dějiny lidstva naruby?

PP

DGP

TAJNÁ SPOLEČENSTVÍ 2

3× ZÁHADY 1

Argentina, 2007, 92 min.

3. Zednáři v USA: Jaký mělo zednářství vliv
v boji za nezávislost? Víte, že k řádu patřili
i slavní američtí prezidenti G. Washington a T.
Jefferson?
4. Současnost – Závěrečný díl se zaměřuje
na další tajná společenství – skupinu Bildeberg,
Lebku a hnáty aj.

PP

USA, Rusko , 2004-2008,
133 min.
3 dokumentární filmy v jednom balení!
Nostradamus: Fakta (USA, 2006, 45 min.)
Tunguzská katastrofa (Rusko, 2008, 44 min.)
Paprsky smrti inženýra Filippova (Rusko,
2004, 44 min.)

PP

dokumenty
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4 DVD DOKTOR*OLOGIE

ÁJURVÉDA

VB, 2006, 299 min.

Německo / Švýcarsko, 2001, 102 min.
V dokumentu „Ájurvéda – Umění bytí“ režisér
Pan Nalin, sám indicko-francouzského původu,
putuje po celé Indii s několika indickými léčiteli
praktikujícími tuto léčebnou metodu a sleduje je, jak s ohromujícími úspěchy aplikují tyto
starodávné doktríny. Tito léčitelé své pacienty
vyšetřují tak, že jejich těla pokrývají zvláštním
bahnem, aby odhalili jejich neduhy…

Ve snaze demystifikovat vědu nabízí tento
dokumentární seriál zábavné spojení humoru
s nejmodernějšími vědeckými poznatky a technologiemi. Jednotlivými epizodami vás provedou
David Lawrence a oblíbený komik Leslie Nielsen.

PP

PP

DOKTOR*OLOGIE 1

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 1:
POČÍTAČOVÝ SYNDROM

VB, 2006, 69 min.

Počítačový syndrom znají hlavně lidé pracující
v kancelářích. Bolesti zad, zápěstí, krční páteře,
ramen, očí a unavená mysl – to všechno jsou
symptomy každodenní práce s počítačem. Film
vás zavede do tajů čínské masáže.

1. Gastroenterologie – Fantastická výprava
Je čas nahlédnout do našich útrob…
2. Dermatologie – Až pod kůži
Kolik kožních onemocnění jsou schopni lékaři
identifikovat?
3. Oftalmologie – Pryč z očí
Seznamte se s opraváři zraku.

DGP

PP

Čína, 2007, 54 min.

DOKTOR*OLOGIE 2

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 2:
BOLESTI HLAVY

VB, 2006, 69 min.

Čína, 2007, 50 min.

Hlava je centrem tepen a žil. Jakékoli změny myšlení a fyziologie mohou způsobit bolesti hlavy.
První pomocí je masáž. Naučíte se masírovat
a ovládat akupresurní body lidského těla, ale
také se dozvíte zajímavá fakta o léčbě, prevenci
a technice rukou.

4. Kardiologie – Srdce všeho
Jak funguje naše srdce?
5. Neurologie – Hranice neznáma
Jaký je rozdíl mezi PET a CAT vyšetřením?
6. Hematologie – Pohonná látka těla
Jakou máte krevní skupinu?

DGP

PP

DOKTOR*OLOGIE 3

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 3:
NESPAVOST

VB, 2006, 69 min.

Nespavost neboli insomnie je porucha spánku,
při níž jedinec nemůže usnout nebo se ze spánku často probouzí. V pořadu vám ukážeme několik masážních technik a seznámíme vás s body,
které je potřeba znát.

7. Otolaryngologie – Z plna hrdla!
Kanálky, které se časem opotřebí.
8. Hepatologie – Je libo jatýrka?
Jako jediné jsou schopné se plně zregenerovat.
9. Imunologie – Vnitřní bezpečnost
Prozkoumejte svět alergií a infekčních chorob

DGP

PP

Čína, 2007, 57 min.

DOKTOR*OLOGIE 4

ČÍNSKÁ MEDICÍNA 4:
TERAPIE PRO 5 DRUHŮ
NESPAVOSTI

VB, 2006, 92 min.

Čína, 2007, 44 min.

Další z řady dokumentů o zdravotní čínské masáži. Tentokrát se zaměřuje na léčbu několika
druhů nespavosti. V jednoduchých krocích vám
instruktor ukáže nejrůznější techniky, které vám
pomohou ulevit od zdravotních problémů.

DGP

10. Pneumologie – Z plných plic
Léčba astmatu, ale i poruch spánku.
11. Anesteziologie – Necítím ani Ň
Uspávají, ale i pomáhají od bolesti
12. Urologie a gynekologie – On a ona
13. T
 raumatologie –
Není zranění jako zranění
Roli hraje každá vteřina.

PP
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FENOLOGIE A VČELY – 1. DÍL

MODERNÍ MILOVÁNÍ

Jednotlivé zásahy, které včelař ve včelstvu
provádí, mají být v souladu s jeho ročním vývojovým cyklem. V seriálu věnovaném včelařské
fenologii tento vývojový cyklus popisujeme na
základě kvetení včelařsky významných druhů
rostlin vymezujících fenologická období, která
jsou tak pro včelaře vodítkem ke správnému
načasování všech důležitých pracovních úkonů.

Praktický průvodce pro zlepšení vašeho sexuálního života. Sarah Hedleyová se s vámi podělí
o svou desetiletou zkušenost ve Velké Británii,
kde se prosadila jako sexuální pedagožka v několika nejzásadnějších světových publikacích
o životním stylu.

DVD BOX

DGP

ČR, 2012, 45 min.

USA, 2006, 52 min.

HYPNÓZA

RÁDCE NÁJEMNÍKA

Hypnóza byla dlouho záhadou a vždy nás fascinovala i zneklidňovala. Moderní vědecké výzkumy jednoznačně potvrzující názor, že schopnosti lidského mozku jsou neomezené a my teprve
začínáme rozpoznávat jeho skutečný potenciál.

Nájemní bydlení v obecních bytech se věnuje
otázkám bydlení v České republice, konkrétně
problematice nájemního bydlení, a to nejen z pohledu nájemníků, ale i majitelů – v tomto případě
obcí či jejich servisních organizací.
BONUSY: obsáhlé odpovědi na nejčastější dotazy ohledně nájemních vztahů, tiskové formuláře, legislativa

PP

DVD BOX

Kanada / Francie, 2002, 52 min.

ČR, 2006, 109+112 min.

CHOV VČELÍCH MATEK

SMYSLNÉ TĚHOTENSTVÍ

Pořad vznikl z popudu Českého svazu včelařů
a na základě četných požadavků včelařské veřejnosti. Odbornou náplň filmu a výukovou formu zdůrazňuje přehledné oddělení jednotlivých
kapitol.

Očekáváte-li potomka, nemusíte nutně abstinovat. Sex v těhotenství může být pro vás ještě
více vzrušující než tomu bylo doposud. Ukážeme
vám různé způsoby, nejlepší polohy, úhly a techniky pro maximální uspokojení obou partnerů.

DVD BOX

DGP

ČR, 2006, 20 min.

USA, 2009, 52 min.

JAK ZAČÍT VČELAŘIT
OD A DO Z

TAJEMSTVÍ ČASU
Rusko, 2008, 44 min.

ČR, 2011, 52 min.

Praktický a ucelený rádce pro začátečníky, který
vám pomůže ve vašich včelařských začátcích.

Starobylé poznání o čase dosud bedlivě střeží
tibetští mniši. V tibetských archivech jsou uloženy staré rukopisy, jež obsahují návody, jak
ovládnout čas, jak ho přimět, aby nám sloužil
a učinil nás šťastnými.

DVD BOX

DGP

MARIHUANA:
FAKTA A MÝTY

TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA
USA, 2008, 91 min.

USA, 2010, 85 min.
Pro jedny je lákavým zpestřením společenského
života, pro jiné východiskem z bolesti, jedinečným prostředkem úlevy v nejrůznějších nemocech. Jaké tedy zaujmout stanovisko?

Signály, gesta, mimika – tajemství vzájemné
komunikace. Spolu s tvůrci dokumentů nahlédněme do oblasti neverbálních projevů (signálů)
a prostřednictvím vysoce vizuální a velmi zábavné formy poodhalme tajemství spojená se
skrytou řečí našich těl.

DGP

DGP
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TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU 1

USA, 2008, 88 min.

USA, 2010, 72 min.

Nejčastějšími prostředky sexuální přitažlivosti
a svádění jsou: zrak, sluch a čich. Za použití vědeckých metod pořad vysvětluje mechaniky přitažlivosti a definuje prchavou kouzelnou jiskru.

Ukážeme vám techniky a dovednosti, se kterými
ohromíte partnera a stanete se dokonalým milencem. Všechny vaše otázky budou zodpovězeny a vy si budete moci plně užívat všech slastí,
které milování přináší!

DGP

DGP

TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU 2

INDIÁNSKÉ
VÁLKY

USA, 2010, 58 min.

Pozvedněte své milování na novou úroveň, nebojte se svému partnerovi otevřeně říct, po čem
toužíte, a nebojte se experimentovat. S věkem
neztrácíme ani svou sexuální přitažlivost, ani
vášeň.

DGP

TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU 3
USA, 2010, 52 min.

Lepší sex můžete mít už zítra. Je nejvyšší čas,
abyste se s partnerem naučili nové, jednoduché
triky pro prvotřídní orgasmus, a vyzkoušeli nové
sexuální techniky. Lepší sex máte na dosah, pokud budete chtít.

DGP

3 DVD

TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU 4

v 1 balení!

USA, 2010, 55 min.

Ukážeme vám, že možností, jak si můžete zpestřit milování, je skutečně mnoho. Průvodcem se
vám stane doktorka Lori Buckleyová, která vám
poskytne užitečné rady. Vydejte se za poznáním
a zažijte nejlepší sex svého života!

DGP
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OBRAZOVÝ FORMÁT
ASPECT RATIO

Objevte nové erotogenní zóny, vymaňte se z rutiny, naučte se nové techniky a rozšiřte si svůj
repertoár. Uspokojte svoje sexuální fantazie
a zažijte nejúžasnější sex svého života!

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

USA, 2010, 59 min., český dabing
Režie: Geoffrey Allen
Výroba: Kate Rosenberg
Výkonný producent: Kathy Brummitt
© 2010 Sinclair Institute
ALL RIGHTS RESERVED.
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TAJEMSTVÍ
SKVĚLÉHO SEXU 5
USA, 2010, 59 min.

5. díl: Co vás vzruší
Muži a ženy jsou odlišní, pokud jde o erotogenní
zóny. Proto bychom se neměli bát o sexu otevřeně mluvit. Když partnerovi prozradíme, co se
nám líbí a co nás rozpaluje, rozhodně uděláme
krok správným směrem. Snažte se využívat
všech pěti smyslů, dosáhnete tak ještě většího
potěšení z milování. Dívejte se a učte se. Buďte
kreativní, zkuste nové pohyby, nové polohy, nebojte se při milování experimentovat! Objevte
nové erotogenní zóny, vymaňte se z rutiny, naučte se nové techniky a rozšiřte si svůj repertoár.
Uspokojte svoje fantazie a zažijte nejúžasnější
sex svého života!

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 5
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VČELAŘÍME NÁSTAVKOVĚ
ČR, 2004, 37 min.

Zahrnuje nejmodernější informace. Obsahuje
velké množství záběrů přímo z terénu a je doplněn i přehlednými náčrtky a výkresy. Videopořad vznikl z popudu Českého svazu včelařů a za
spolupráce Výzkumného ústavu včelařského Dol
v České republice.
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VČELAŘSKÝ ROK 1. DÍL
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Zábavný seriá
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ČR, 2008, 72 min.

Pořad pojednává o odstraňování mední, založení
včelstva a matky, přípravě smetence, zimování
záložních matek, výměně a přidávání matek, plodové zkoušce, spojování včelstev, podněcování,
zábraně slídilství a loupeže, podzimní prohlídce,
úpravě plodiště na zimu atd.

DVD BOX

VČELAŘSKÝ ROK 2. DÍL
ČR, 2009, 66 min.

Pořad pojednává o hromadném proletu včel, jarní prohlídce, spojování včelstev, doplnění zásob,
napájení, rozšiřování, posilování a vyrovnání,
přísunu včelstev, produkci vosku, nasazování
medníků atd.

DVD BOX

VČELÍ PASTVA
ČR, 2010, 55 min.

Včelař včelaří a chce dát včelám vše, co potřebují. Nejdřív ho napadne úl a podobně, ale velmi
často zapomene na to nejdůležitější, bez čeho
by včely existovat nemohly, na rostliny!

DVD BOX

Ve 13 dílech se dozvíte vše o základních lékařských oborech, lidském těle a lékařských nástrojích, které slouží
k diagnostice i léčbě!
Vesnazedemystifikovatvědunabízítentodokumentárníseriál
zábavnéspojeníhumorusnejmodernějšímivědeckýmipoznatky
atechnologiemi.Jednotlivýmiepizodami,kteréjsoupojatyjako
obrazovýdeník,násprovázíRobert,jehožztvárnilherecDavid
Lawrence (kultovní snímek„Fubar“). Robert je medik, jenž se
rozhoduje o své budoucí specializaci a naivně se proto obrátí
opomockesvémuztřeštěnémustrýčkovi,kteréhoztvárnilvýtečný kanadský komik Leslie Nielsen („Připoutejte se, prosím“
a trojdílná série „Bláznivá střela“). Každá epizoda, kterou nás
provázítatoprazvláštníanesourodádvojice,sezaměřujenejen
na určitý lékařský obor – od dermatologie, přes kardiologii až
pourgentnímedicínu,aleinačástineboorgánytěla,vyšetření
a mučicí nástroje, které slouží k diagnostice i léčbě, a diváci se
takzábavnouformoudozvědí,jakýmzpůsobemjimvposlední
době věda pomáhá.

VÝCHOVA A VÝCVIK PSŮ
1. DÍL
ČR, 2008, 51 min.

Film je kompletní příručkou pro chovatele. Poradí vám, jak postupovat při výběru psa, jaká očkování je nutné zařídit, jak má vypadat bouda i jak
o psa pečovat. Dále vám přiblíží základy výchovy
a správný postup při prvním výcviku s obojkem
a vodítkem.

DVD BOX

13dílný seriál
vychází
na 4 DVD!
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Ať žije nebožtík

Byl jednou jeden král

Velikost plakátu: 60×78 cm

Dobrý voják Švejk
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Ducháček to zařídí

Velikost plakátu: 55×84 cm
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IKONA REVOLUCE

EL CHE: IKONA REVOLUCE (THE FACE OF EL CHE)
FRANCIE, 2008, 52 MIN.

NEFERTITI RESURRECTED, USA, 2002, 101 MIN.

REŽIE A VÝROBA: JACQUES VICHET

VÝKONNÝ PRODUCENT: ANTHONY GEFFEN | PRODUCENT: KATE BOTTING

VYROBILO: BLUE BIRD PRODUCTIONS (PARIS)

REŽIE: MTATTHEW WORTMAN | VÝKONNÝ PRODUCENT PRO DISCOVERY CHANNEL: JACK SMITH
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Egypt: Vzkříšená Nefertiti
Velikost plakátu: 59×84 cm
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Falešná kočička (1937)
Velikost plakátu: 60×82 cm

Hanzelka a Zikmund –
Afrika 3
Velikost plakátu: 59×84 cm
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Připravujeme

Filmexport Home Video
Victorio

Rudý oblak

Wovoka

Metacom „král Filip“

Bizoní hrb

Pontiac

Mangas Coloradas

Pawnee Killer

Phillip
Sheridan

George Armstrong Custer

CalamityJane

Stephen Watts Kearny

Nelson Miles

George Crook

Wyatt Earp
Černý jestřáb

Geronimo

Kopající pták

Cochise

Velká noha

Santana

Patrick E. Connor

John Chivington

James Beckwourth

Ranald MacKenzie

Thomas Fitzpatrick
Splašený kůň
(domnělá fotograﬁe)

William J. Fetterman

Texas Rangers

William Bent

William Henry Harrison

Andrew Jackson

William Tecumseh Sherman

Buffalo Soldiers

Sedící býk

Wild Bill Hickok

1890 - † Sitting Bull
1876 – Little Bighorn
1876 – Rosebud
1866 – Fetterman Massacre
1867 – Wagon Box Fight
1890 – Wounded Knee
1877 – Fort Robinson † Crazy Horse
1794 – Fallen Timbers
1811 – Battle of Tippecanoe
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1864 – Sand Creek Massacre

1868 – Battle of Washita

1814 – Horseshoe Bend

1866 – Fettermanův masakr u pevnosti Phil Kearny v Black Hills, Wyoming.
Indiány vede náčelník Rudý oblak, vojáky kapitán W. J. Fetterman.
Indiáni pobili vojáky do posledního muže.

Barboncito

Malá vrána

1840 – Battle of Plum Creek
1840 – Council House Fight

Přehled
indiánských
kmenů, území
a jazyků doplněný
o významné bitvy
Tupý nůž

Manuelito

Orlí nos se ženou

Skvrnitý ohon

Satank

Quanah Parker

Černý kotlík

Charles
Bent

Tecumseh

Buffalo Bill
Cody

Winﬁeld
Scott
Hancock

Edward
Wynkoop

Anthony Wayne

Henry
Carrington

hologram

Benjamin Grierson

INDIÁNSKÉ VÁLKY (THE GREAT INDIAN WARS) | USA, 2006, 218 MIN., BAREVNÝ/ČB | VÝROBA A REŽIE: RON MEYER | SCÉNÁŘ: MARK REEDER, RON MEYER
hologram
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Hanzelka a Zikmund –
Z Argentiny do Mexika
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Holka nebo kluk?

Velikost plakátu: 59×84 cm

John Gibbon

Jim Bridger

Kit Carson

INDIÁNSKÉ VÁLKY (THE GREAT INDIAN WARS) | USA, 2006, 218 MIN., BAREVNÝ/ČB | VÝROBA A REŽIE: RON MEYER | SCÉNÁŘ: MARK REEDER, RON MEYER

ODBORNÝ KONZULTANT: GREG MICHNO | HUDBA: DAVID ARKENSTONE | © 2005 MILL CREEK ENTERTAINMENT, LLC. | ALL RIGHTS RESERVED
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Indiánské války (Indiáni)

Velikost plakátu: 64×84 cm

Ceran St.Vrain
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Indiánské války (Kavalerie)

Velikost plakátu: 59×84 cm

Velikost plakátu: 59×84 cm
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Jsem děvče
s čertem v těle
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Když Burian prášil (Baron

Pancéřové auto
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Kristian

Prášil)

Velikost plakátu: 57×84 cm
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TUTANCHAMON
TUTANCHAMON: KRÁLOVSKÁ KREV, ŽIVOT A SMRT (KING TUT UNWRAPPED – ROYAL BLOOD, LIFE AND DEATH)
USA, 2009, 2X 88 MIN.
VÝKONNÝ PRODUCENT A REŽIE: BRANDO QUILICI
VÝKONNÝ PRODUCENT PRO DISCOVERY CHANNEL: PAUL GASEK

PRODUCED BY DIGITAL SOURCE PICTURES & BRANDO QUILICI PRODUCTIONS FOR DISCOVERY CHANNEL
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U pokladny stál…
Velikost plakátu: 62×84 cm
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Vandiny trampoty
Velikost plakátu: 62×84 cm
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BLÁHOVÝ SEN

MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA

Melodrama J. A. Holmana o tom, že někdy stačí být ve správnou chvíli na správném
místě, abyste si mohli splnit svůj sen. Ovšem, pokud nemáte potřebné předpoklady,
v mžiku se váš sen rozplyne a nemine vás zklamání. Svůj bláhový sen ve filmu žije
N. Gollová a do jejího příběhu vstupují postavy ztvárněné J. Marvanem, Z. Baldovou,
A. Mandlovou a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící

Drama Martina Friče o lásce, které nebylo přáno. Jiřina Štěpničková uteče od oltáře
a bohatého ženicha, miluje totiž prostého muzikanta Gustava Nezvala. Dále hrají
G. Hilmar, M. Blažková, H. Vojtová, E. Nollová, J. Marvan aj.
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1940, 96 min., čb

ČR, 1943, 102 min., čb

OKÉNKO

ČR, 1933, 110 min., čb

ČERNÁ SOBOTA

ČR, 1960, 71 min., čb
Kriminální drama Miroslava Hubáčka, ve kterém se pátrá po odcizeném alkoholu
z cisterny. Bohužel se však jednalo o metylalkohol, a tak je riziko, že následky budou
tragické... Celá situace si vyžaduje maximální nasazení a téměř mravenčí práci.
V hlavních rolích se představí R. Deyl ml., Z. Dítě, L. Tokoš, D. Medřická, J. Bek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

První zpracování divadelní hry Olgy Scheinpflugové. Komedie Vladimíra Slavínského
o docentu Johánkovi, který tak mocně zapíjel zprávu o dědictví po strýci, až si nakonec musel vzít dceru domovnice a zaplatit vyděrači za mlčení. O humorné situace
se ve snímku starají H. Haas, A. Nedošinská, L. Baarová, L. Pešek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

POZNEJ SVÉHO MUŽE
ČR, 1940, 102 min., čb

DŮM NA PŘEDMĚSTÍ
ČR, 1933, 89 min., čb

Komedie, kterou natočil Miroslav Cikán podle stejnojmenné předlohy Karla Poláčka. Ve filmové podobě je oproti románu hlavní hrdinkou vdova Faktorová, kterou
bravurně ztvárnila A. Nedošinská. Tato majitelka předměstského domu, diktátorka
a pletichářka terorizuje své nájemníky – H. Haase, J. Plachtu i H. Vítovou.
TITULKY: české pro neslyšící

Komedie Vladimíra Slavínského o tom, že poznat toho pravého není nic jednoduchého. A tak dcera krachujícího velkostatkáře s hrůzou zjistí, že se neprovdala za
bohatého muže, nýbrž za sňatkového podvodníka. Těšit se můžete na J. Marvana,
M. Fričovou, J. Pivce, R. Schránila, T. Pištěka, E. Nollovou, F. Futuristu aj.
TITULKY: české pro neslyšící

STRACH

ČR, 1963, 100 min., čb

FILM – NÁŠ POMOCNÍK
ČR, 1948-1959, čb

Rozsáhlá kolekce informačních a osvětových filmů z let 1948 až 1959 reflektuje proměny české
společnosti 50. let v jejích pracovních zvyklostech i volnočasových aktivitách. Mezi snímky
najdeme díla známých režisérů Františka Vláčila,
Ladislava Rychmana, Jiřího Menzela, Břetislava
Pojara aj., představující širokou paletu postupů
a forem od dokumentárního záznamu přes hranou inscenaci, animaci, až k propagaci a reklamě. Většina filmů se k divákům dostává poprvé
od svého původního uvedení. Součástí balení
bude i kolektivní monografie Film – náš pomocník. Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého
filmu 50. let (Lucie Česálková /ed./).
Disk 1: Průmysl a zemědělství
Disk 2: Brannost a Sport
Disk 3: Zdravotnictví a Zdravá výživa
Disk 4: Umění a Životní styl
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

Detektivní film Petra Schulhoffa, ve kterém kriminalisté pátrají po řidiči, jenž úmyslně přejel mladíka nedaleko pohraničního mestečka. Když pak naleznou na zahradě
chaty zakopané další tělo, zjišťují, že za celým případem je mnohem víc, než se na
první pohled zdálo… Hrají – R. Hrušínský, R. Brzobohatý, B. Záhorský, H. Čočková
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

ŠTĚSTÍ PRO DVA
ČR, 1940, 83 min., čb

Hudební komedie Miroslava Cikána o velké operetní hvězdě, která se snaží před
senzacechtivou veřejností utajit, že je již několik let šťastně vdaná, a má dokonce
i čtyřletou dceru. Její muž předstírá, že je její právník, a k manželce se vkrádá jen
potají… Hrají – J. Kšírová, J. Pivec, E. Vandasová, J. Vondrovič aj.
TITULKY: české pro neslyšící

VANDINY TRAMPOTY
ČR, 1938, 79 min., čb

Komedie Miroslava Cikána o půvabné Vandě, které její krása činí potíže v každém
zaměstnání. Proto si upraví obličej tak, aby u mužů nevzbuzovala pozornost; netuší
však, že její nová vizáž jí způsobí ještě větší trampoty. Začne se totiž náramně
podobat jedné Čechoameričance, která utekla z domu před vdavkami… Ve snímku
uvidíte V. Ferbasovou, T. Pištěka, J. Dohnala, V. Hrubou aj.
TITULKY: české pro neslyšící

HUMORESKA

ČR, 1939, 86 min., čb
Drama Otakara Vávry podle klasické předlohy Karla Matěje Čapka-Choda vypráví příběh Josefa Hupky, výborného houslisty, který se od potulných muzikantů dostane
až do právnické kanceláře. Ve filmu září R. Hrušínský, J. Průcha, V. Salač, L. Boháč,
F. Smolík, J. Šejbalová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

KOUZELNÝ DŮM

ZA TICHÝCH NOCÍ
ČR, 1940, 88 min., čb

Melodrama Zdeňka Gina Hašlera o hudebním skladateli a jedné velké lásce, která
nedorozuměním pohasla. Skladatel odejde zapomenout do Ameriky, kde se mu podaří uspět a zbohatnout. Když se vrátí zpátky, zjistí, že jeho milá se vdala, a proto
již není důvod něco napravovat…Scénář filmu napsal Vítězslav Nezval a hrají tu K.
Höger, L. Baarová, S. Svozilová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1939, 105 min., čb

ZÁHADA MODRÉHO POKOJE

Psychologické drama Otakara Vávry o rodině Balvínových, jejichž poklidný život
naruší nález mladé ženy v bezvědomí. Venkovský dům je rázem bohatší o novou
obyvatelku, která se učí žít v domě plném starých tradic, aniž by tušila, kým je.
Rodina si dívku oblíbí, ovšem zlom nastává, když se jí vrátí paměť… V hlavních rolích tu excelují A. Mandlová, T. Brzková, R. Nasková, Z. Štěpánek, E. Kohout a další.
TITULKY: české pro neslyšící

První česká zvuková detektivka v režii Miroslava Cikána o pokoji na zámku hraběte
Hellforda, ve kterém již několik lidí přišlo záhadně o život. Jednoho dne se tři muži
rozhodnou, že odhalí tajemství tohoto pokoje. Ve filmu uvidíte K. Hašlera, F. Smolíka, J. Šejbalovou, B. Vrbského, F. Kovaříka, J. Svitáka aj.
TITULKY: české pro neslyšící

ČR, 1933, 70 min., čb

Krásnou dívenku jménem Vlnka vychovává její dědeček
na idylickém, prosluněném ostrově. Její minulost je
spojená s vílou Maureen,lodí plnou zlotřilých pirátů a zlým
čarodějem.Jejípoklidnýživotseobrátívzhůrunohama,když
čaroděj objeví na mořském dně křišťálovou kouli. V jeho rukách m ů ž e
křišťálovákouleublížitnevinnýmobyvatelůmostrovaazachránitjemůžejen
Vlnka.
Příběh ipostavytohoto seriáluserozvíjejí skaždým dalšímdílem
apoutajítakpozornostdiváků.Týdenzatýdnemjestrhávajído
vírudobrodružstvíplnýchvzrušení,legraceiobdivukVlnce,jež
díkysvélaskavostipřekonávánebezpečíipřetěžkéúkolyavítězí
nad zlem.
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AnimovanýseriálpodleliterárnípředlohybritskéspisovatelkyHelenBeatrixPotterové

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA A JEHO PŘÁTEL
První knížka H. B. Potterové o Peteru Rabbitovi (The Tale of Peter Rabbit) byla původně napsána v roce 1893 jako obrázkový dopis k pobavení nemocného dítěte. Knižně byla poprvé
vydána v roce 1902. Úspěch byl okamžitý a cesta ke slávě otevřená. Poté následovalo dalších
dvaadvacet dětských knížek (Original Peter Rabbit Books), z nichž všechny byly
doprovázenyoriginálnímiilustracemisamotnéautorkyastalysejednímznejpřitažlivějších děl světové literatury pro děti. A její příběhy ožívají na DVD.
Příběhy Petra Králíčka a jeho přátel se odehrávají v přírodě a vyprávějí o zvířecích
a lidských charakterech. V krátkých pohádkách děti proniknou do života zajíčka
Benjamína,paníBodlinkové,JohnnyhoMěšťánka,paníMyšičkové,SamuelaFouskáčka,krejčíhozGloucestru,kocourkaToma,kachnydomácíJéminy,panaToda,
pana Jeremyho Rybáře a dalších.

CESTOVATELÉ

HANZELKA
a ZIKMUND
MIROSLAV

JIŘÍ

Celovečerní i krátké filmy, které dokumentují svět dávno zmizelý!

Afrika 1, 2
a Z Argentiny
do Mexika

Tři celovečerní filmy
z první společné cesty
v letech 1947–1950

Je-li kde
na světě ráj

H+Z Sovětský svaz

Celovečerní film
a 16 krátkých reportáží
z Indie (1961) s bohatou
bunusovou výbavou

2 DVD

20 dokumentárních
filmů z cesty po SSSR
v letech 1963 a 1964
s tištěnou Zvláštní
zprávou č. 4 a dalšími
bonusy

H+Z Japonsko

21 reportáží ze všech
čtyřech japonských
ostrovů z roku 1963
s obsáhlou bonusovou
výbavou

Cestovatelé H+Z

Kompletní kolekce
obsahující dosud vydané
filmy z jejich první
a druhé společné cesty

PŘIPRAVUJEME
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na Cejlonu a v Indonésii

Velkou část své druhé cesty věnovali H+Z právě poznávání Cejlonu a Indonésie –
strávili zde více než rok a půl. Do Kolomba na Cejlonu připlula výprava čítající 2 vozy
Tatra 805 a čtyři členy posádky – inženýry Hanzelku a Zikmunda, řidiče Miroslava
Dryáka a lékaře Josefa Koryntu – 10.6.1961 a Indonésii opouštěla 16.2.1963. Za tu
dobu projeli celý Cejlon, ostrovy Sumatru, Jávu, Bali; natočili 37 krátkých filmů, nafotili
přes deset tisíc snímků, napsali několik desítek rozhlasových a novinových reportáží
o tom, co zde viděli, zažili a s kým se setkali. A nebyly to příhody lecjaké – od návštěvy
cejlonské premiérky a účasti při nejrůznějších náboženských obřadech, přes setkání
s kosmonautem Jurijem Gagarinem, až po natáčení u lovců lebek na ostrově Nias…
Na připravovaném DVD najdete 26 krátkých filmů a mnoho bonusů – ztracený
film „Ze Západního Irianu“ s novým komentářem Ing. Zikmunda, obsáhlou fotogalerii
a skeny materiálů, které si H+Z přivezli z cesty, a další…

