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Vážení čtenáři,
uplynulé měsíce byly pro tvoření našeho
časopisu opravdu ideální. Mnoho tvůrců
obohatilo náš svět o nové filmy a to pro nás
bylo dobrou příležitostí více vám je přiblížit. To
však neznamená, že první číslo našeho časopisu
bude věnováno pouze nejnovějším filmům.
Obsahuje i články o filmech, které už dlouho
znáte a možná se teď na ně prostřednictvím
tohoto časopisu budete moct podívat z jiného
úhlu pohledu.
Neustále se točí nové filmy, a to, přirozeně,
vyvolává v lidech otázku, zda vznikají i nové
myšlenky, které jsou v nich přinášeny. Jestli
nejsou všechna nová filmová díla jen
zmodernizovanou verzí „staré klasiky“. Působí
to na nás jako pouhé vykrádání nápadů, které
v nás pak vzbuzuje dojem, že ve světě už není
nic nového, nic, co by ještě nebylo zpracováno.
Jako kdyby i tato doposud pestrá filmová tvorba
sklouzla do určitých stereotypů.
Další skupinou lidí, která ne zcela souhlasí
s lidmi, jež zastávají názor, že se témata filmů
neustále opakují, jsou nadšenci filmových
efektů, které může, podle jejich názoru, přinést
v takovéto kvalitě jenom současná doba.
Myslím, že ani jeden z těchto názorových
proudů není úplně bez pravdy. Podle mě je pro
tvůrce nemožné vytvořit něco, do čeho nevloží
vlastní myšlenku, byť jen malou. A kromě
myšlenek jsou neoddělitelnou částí filmu
výprava a efekty, které dnes mají díky velké
škále možností značnou kvalitu.
Proto se při tvorbě našeho časopisu budeme
pokoušet o to, aby naše články
neupřednostňovali pouze jeden z těchto
pohledů.
Přeji vám příjemně strávený čas u čtení tohoto
časopisu a doufám, že poté i u sledování filmů.
Alica Priehradníková

Grimsby

http://www.csfd.cz/film/374793-grimsby/prehled/

Pokud vás už nudí intelektuální humor, nebo se prostě
chcete smát, až se budete za břicho popadat, tak hned
hybaj do kina na nevídaný film Grimsby.
Hlavní postavou filmu je Nobby (Sacha Baron Cohen
známý z filmů Borat, Ali G anebo Diktátor). Nobby žije
bezchybný život. Má devět dětí, přítelkyni (Rebel
Wilson) a spoustu přátel. Bydlí v sousedství Grimsby,
kde vyrůstal se svým mladším bratrem Sebastianem
(Mark Strong), kterého však už 28 let marně hledá.
Když ho přece nalezne, zjistí, že jeho bratr je
nejnebezpečnější agent britské rozvědky MI6 a on se
bude muset zúčastnit nebezpečné záchrany světa před
teroristickým útokem.
Králem humoru a nechutností číslo jedna byl pro mě
Borat, i když Ali G a Diktátor tomu šlapali na paty. Ale
Grimsby? …. Po zhlédnutí traileru jsem neočekával, tak
odporné scény a zaroveň tak vtipné. Inu, v jakém filmu
jste viděli něco takového jako sloní bukake, fetish
fatgirl, anebo Daniela Radcliffa s Donaldem Trumpem
nakaženými HIV? Smekám před Markem Strongem,
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který se nebál těchto odporností ani jejich strůjce Sachi
Cohena.
Ze všech Sachi Cohenovských komedií je rozhodně na
prvním místě, ale není to jen komedie co dělá film
filmem, ale i akční záběry z první osoby, u kterých jsem
se jakožto milovník stříleček dokázal vžít do
napínavosti scén, a u kterých přeskakovaly sekvenci
snímku tak, že by jeden dostal epileptický záchvat.
Film jde opravdu mimo moje chápání, což se týče
kreativity scén, a také to je důvod, proč se něktéré
scény a vlastně celý film staly pro mě
nezapomenutelné.
Jan Kožíšek

recenze

Zootropolis: Město zvířat

http://www.csfd.cz/film/407365-zootropolis-mesto-zvirat/prehled/

Zootropolis je nový animovaný film (2016) ze světa
zvířat, ve kterém nežijí a nikdy nežili lidé. Vypráví o
životě králice Judy Hopkavé, která se odstěhuje do
úžasného města Zootropolis, kde může být každý
kýmkoli chce. Stane se policejní vyšetřovatelkou, ale v
novém policejním týmu to nemá vůbec jednoduché,
protože ji nikdo nebere vážně.
Její dobrodružství začne, když potká mazaného lišáka
Nicka Wilda a dostane svůj první záhadný případ.
Podle mě je to výborný animovaný film, jenž může
pobavit všechny věkové kategorie.
Je to film plný vtipů, akce a dobrodružství. Po animační
stránce je vypracovaný do detailů. Mimo hlavní děj mě

vždy okouzlil nějaký motiv v pozadí. Příběh vtáhne
člověka hned na začátku, má dobrou dynamiku a řadu
velmi zdařilých gagů. Scéna s lenochody na úřadě
pobavila celé kino.
Oslovila mě i soudržnost zvířat i přes jejich rozdílnosti
(paralela k rasismu), a to, že slabým se může stát i ten
nejobávanější.
Film rozhodně doporučuji ke zhlédnutí. Já osobně se
ráda na film Zootropolis podívám znovu.
Klára Vostatková
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Trabantem napříč kontinenty
,, To nejde!” S těmito slovy se potýkala parta Transtrabant,
v čele s Danem Přibáňem, českým cestovatelem
a režisérem, když poprvé vyjeli s dvěma trabanty Egu
a Babu z Prahy na Hedvábnou stezku v Asii. Tato trasa byla
dlouhá 15 422 km a vedla přes dva kon nenty (dvanáct
zemí), ale tuto zdánlivě nemožnou cestu zvládli!
O dva roky později tato slova slýchali znovu,,, to nejde, pro‐
jet nejubožejší kon nent světa v ještě ubožejším autě,”
přesto však do toho šli. Vzali všechny své úspory, ukončili
studia, abysi to rozdali s mizernou Afrikou v mizerných tra‐
bantech. Jejich cesta oficiálně začala v Janově, kde najeli na
trajekt do Tuniska, odkud jeli podél východního pobřeží
přes Libyi, Egypt, Súdán, E opii, Keňu a Tanzanii. Dále pak
přes Zambii, Botswanu a Namibii až do Kapského města,
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nejjižnějši oblas v Jihoafrické republice.
Pak dostali nápad projet trabantem celou Jižní Ameriku skrz
Amazonský prales a pohoří Andy. Tentokrát však výpravu
obohoha la dvoučlenná polská posádka Radek a Tomkek
s Fiatem 126p, tzv. Maluchem. K výpravě se samozřejmě
připojil Slovák Marek s Jawou 250.
A opět dokázali nemožné. Projeli skrz prales a přes pohoří
Andy až na „konec světa“ a do Buenos Aires. Auty, která
podle všeho patřila do šrotu, procestovali Jižní Ameriku m
nejtvrdším terénem.
Jejich nejnovějším dobrodružstvím bylo projet Tichomoří,
opět s českou posádkou a trabanty Egu a Babu. Jednomu
z trabantů bylo upraveno ruční řazení pro nové členy, kteří

reportáž

mají o kolečko navíc a to doslova. Jsou to to ž lidé na invalid‐
ním vozíčku, kteří si už toho protrpěli tolik, že pro ně cesta
musí být procházka růžovým sadem. Přibyla nová speciálně
upravená ČZ 175 pro nového člena, respek ve členku, křeh‐
kou přítelkyni načelníka výpravy Dominiku Gawliczkovou. Po
předchozím vítězství v Jižní Americe nesmí chybět polská
dvojka a slovenský motocyklista. Plán zněl jasně, začít
v australském městě Perth na západním pobřeží, zdolat
prázdnou

„obyčejnou” projekci filmu a nelitovali jsme. S najetými kilo‐
metry, větší partou a novými plecháči, roste i jeho kvalita ve
všech směrech. Ve filmu nechybí dechberoucí záběry na kraji‐
nu doplněné melapse, videi plnými v pných hlášek, nebo
nevyzpytatelné situace, s nimiž se musí posádka poprat. At‐
mosféra dobrodružství je tak napínavá, že vás nejméně na 96
minut odpoutá od obyčejného života a vtáhne vás do života
lidí na opačném konci světa, anebo vám jen ukáže, že „to
prostě jde”. Snad každý alespoň nachvíli zatouží stát se desá‐
tým členem výpravy a okusit nový druh cestovaní a víc proz‐
pus nu do Indonésie, a dostat se do Bangkoku.
koumat krásy přírody a zapomenuté kultury domorodých
Tato expedice si zasloužila velkolepý film, který teď běží
kmenů. Po skončení promítání ještě všichni seděli na místech
v kinech a naše redakce se rozhodla prožít si atmosféru velko‐ hltali poslední zbytky dobrodružné atmosféry a nikomu se
lepých dobrodružství na velkolepém plátně. Škoda jen, že
nechtělo vrá t se do reality. Zkrátka zhlédnu těchto filmů je
jsme nes hli i velkolepou premiéru a přišli tak o možnost vi‐ povinnost pro každého cestovatelského nadšence.
dět legendární partu Transtrabant. I tak jsme zašli na
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„Svět patří těm, co se neposerou.“
T» þÄ° ÄÊ ¹»Ê Ā®òÊãÄ° ÃÊããÊ DÄ PÛ® Ä, Ý»«Ê ÙĀ®ÝÙ  »ÃÙÃÄ, ½ ÖÛòà°Ã ÝãÊòã½.
M°ÝãÊ ÖÝÄ° ÝãÊÖ®Ýï Ý ÙÊþ«Ê½ ÄãÊ®ã Ä»Ê½®» ÄÝ éÝÖàÄû« ¥®½Ãï
Ê Ýòû« ÊÙÊÙçĀÝãò°«.
Zã°Ã Ý DÄÊò®  JEHO ãûÃç ÖÊò½Ê ÖÙÊ¹ã J®ĀÄ° AÃÙ®»ç, A¥Ù®»ç, ¹ã ÖÊ Hò Ä
Ýãþ  ÖÙÊ¹ã T®«ÊÃÊÛ°.
I »ùĀ Ý® Ä Äà Êã þ»ù Äà½ ¹Ä Ö Ù Ã®Äçã STIHL Ä Ã ÖÙÊþÙ®ã Ýò ÝãÊòã½Ý»
òû«½ù Ê çÊçÄ.

Skrývá se ve vašich filmech nějaká další hluboká myšlenka, nebo bylo cílem ukázat,
že takhle cestovat opravdu jde?
Já si myslím, že ta hlavní myšlenka je pořád stejná. Je tam pořád ta mo vace, ta ochota, nebo schopnost, nebo prostě vůle
překonávat překážky a o tom to celý je. Nic dalšího hlubokého za m není.
Neodvádělo vás od cesty to, že jste sebou pořád museli tahat kamery a soustředit
se na natáčení?
No tak my jsme nemuseli, my jsme chtěli. Takhle jsme si to vymysleli a takhle to je.
Je to samozřejmě namáhavý, je to otravný a znamená to na to neustále myslet, ale je to jako věc, která k tomu prostě patří.
Nás k tomu nikdo nenu l, my jsme si to sami takhle vymysleli, že chceme točit filmy, protože všichni ostatní píšou knížky, tak
my jsme se rozhodli, že uděláme film. Rozhodně je to hrozný práce navíc, protože by se to dalo projet tak o polovinu rychle‐
ji ,podle mě, kdybychom netočili ty filmy, ale patří to k tomu a nás to baví.
Jak jste to měli promyšlené s benzínem v úsecích, kde nejsou benzínové pumpy? Museli jste s sebou kromě svých věcí,
jídla a techniky vést i velké zásoby paliva?
Tam jde jenom o to správně odhadnout, jestli tam dojedeme, nebo ne. No, takže my, když jsme jeli dlouhý přejezdy, tak jsme
prostě nabrali hodně benzínu a snažili se z těch map vyčíst, kde je další pumpa. No a ty se liší stát od státu a kon nent od kon‐
nentu. Austrálie to má třeba zmapovaný perfektně a Afrika mizerně. To je to samý jako s vodou. To jsou věci, který se musí
dopředu naplánovat, odhadnout, a doufat, že to dobře dopadne.
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rozhovor

Plánujete teď další cestu?
No, my jsme poprvé měli promyšlenou další
cestu ještě na začátku té minulé, protože
jsme původně chtěli jet z Austrálie domů.
Jenomže pak jsme si to změřili a zjistili, že
to nestihneme, takže bychom to hrozně rádi
dojeli domů až z toho Bankoku. Takže se
tam chceme tak za rok vrátit. Uvidíme, jak
to vyjde. Vlastně bychom chtěli dojet
z Bankoku domů. Já mám ještě takovej velkej sen dojet do Samarkandu v Uzbekistánu,
kde vrcholila ta naše první cesta. A když tam
dojedeme, tak jakoby objedeme svět tím
jedním trabíkem, což bude první trabant,
který něco takovýho dokázal. Takže bychom
teď vlastně rádi jeli z Bankoku domů.

Budete na dalších cestách pokračovat s
natáčením?
No, pokračovat určitě budeme, to nás baví.
Takže film bude.
Alica Priehradníková
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DiCaprio dostal prvního Oscara!
Leonardo DiCaprio nadaný jednačtyřiceti letý americký herec, začal svou hereckou kariéru už
v sedmnácti letech. Od té doby si zahrál řadu významných rolí (například
ve filmech Vlk z Wall Street, Romeo a Julie, Titanic, Letec, Počátek). Za svou hereckou kariéru do
roku 2015, získal dva zlaté glóby a byl čtyřikrát nominován na Oscara, ale nikdy ho nezískal. Rok
2016 mu konečně přinesl vytoužený úspěch, Oscara za hlavní roli ve filmu REVENANT
Zmrtvýchvstání. Drama vypráví příběh muže z první poloviny 19. století,
který bojuje o přežití v drsné a nehostinné krajině. Snímek získal Oscara i za nejlepší režii
a kameru.
Udílení Oscarů se konalo 28. února v Dolby Theatre v Hollywoodu v Los Angeles. Oceněný
DiCaprio pronesl ve své děkovné řeči: „změna klimatu je reálná, je to
obrovské nebezpečí. Nesmíme zahálet. Neberme tuto planetu jako samozřejmost. Já tuto cenu také
neberu jako samozřejmost". Svým výborným hereckým uměním a
soucitným projevem si vysloužil ovace ve stoje. Mnozí lidé zastávají názor, že pokud si někdo
z herců toto ocenění opravdu zaslouží, je to pravě on.
Klára Vostatková
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článek
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fejeton

Režisér

Za ty roky, co se tímto

které došlo při natáčení adrenalinových, lehce

povoláním živím, jsem

nebezpečných scén. Trval na tom, že záběry zahraje

dospěl k závěru, že práce

sám, navzdory přítomnosti kaskadéra. Zlomil si nohu,

režiséra je shodná s prací
hlídače. Jen si myslím, že ochránit banku je poněkud

varoval.

snazší než uhlídat celý filmový štáb.

Našli jsme náhradu a potřebné scény přetočili. Celé

Je to jako na houpačce, ale když venku prší, takže

věci to zčásti prospělo, protože hlavní hrdinka byla

i když jste zrovna vyhoupnutí

klidnější. Kromě jedné situace, kdy nám dva dny

nahoře, pořád jste mokří. Abych to řekl srozumitelně,

nenahrával zvuk, aniž bychom o tom věděli, probíhalo

není jediná část natáčení, kdy by se

natáčení bez větších katastrof.

mohlo něco nepokazit.

A potom znenadání natáčení skončí a vy jste

Začne to už u castingu. Casting je rané stádium a to

překvapeni. Zapomenete na své malicherné nároky

přináší jediné, máte velkou naději

a plně si uvědomíte, jakou skvělou práci herci a štáb

v úspěch a nebezpečnou shovívavost.

odvedli. Říkáte si, že byste neměli tak snadno

Jako pětatřicátá v pořadí si před vás a kameru sedne

zapomínat, abyste byli při dalším castingu

slečna s textem a spustí. Když ji pak přerušíte slovy

obezřetnější, ale což, bez překvapení by to nebylo živé.

„mohla byste zkusit přestat šišlat, slečno“ protáhne

Výsledek by nebyl tak opojný, kdyby celá práce byla

obličej a vy na to „chcete být přece herečka, tak

jen procházkou růžovým sadem.

zahrajte, že nešišláte“ a ona přečte další úsek bez
šišlání. Vy, shovívavý a přehlíživý slyšíte, že nešišlá
a okamžitě to přisoudíte jejímu nadání.
Teď přichází moment, kdy se zdar natáčení poprvé
povážlivě zakymácí, když se rozhodnete,
že dáte mladé zájemkyni šanci.
Najdete hlavního hrdinu, skvělého a osvědčeného
herce, otevírají se vám skvělá místa, kde se budou
scény točit a nová hrdinka si skvěle rozumí s kamerou.
Natáčení nestojí, jak se zdá, nic v cestě.
A pak ta bezstarostnost pomine. Začne natáčení a vše
jde dobře až do chvíle, než přijdou na řadu scény,
které mají hrdina s hrdinkou společné. Ukáže se, že
mladá herečka je nervózní z hlavního hrdiny, nejspíš
na ni nějak zvláštně fyzicky působí. Projevuje se to
zřetelným šišláním.
Říkám si, že ta slečna na tom musí být hůře než já,
ačkoliv bych si i zbylé vlasy vyrval,
kdyby to něčemu pomohlo.
Hlavní hrdina je soběstačný muž, který si zakládá na
své všestranné pověsti. Říkám to kvůli události, ke
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ačkoliv já, honosící se přídomkem režisér, jsem ho

Alžběta Helebrantová

recenze

Že knihy jsou náročnější na čas a
Film vs. kniha
jsou plné zdlouhavých scén a popisů
zbytečných maličkostí a nedávají nám
plně reálný obraz? Ale co filmy? Ty
nás neochuzují o skvělé scény plné pocitů, jejichž hloubku,
jen tváří, beze slov, sebelepší herec nemůže vyjádřit?

Zapomeňme teď na starý svár milovníků filmů a čtenářů
a uveďme si příklad, kde jsou obě strany vyrovnané.
Tímto dílem je Forrest Gump. Všichni známe film,
který vypráví o dlouhánovi, který nepobral příliš
rozumu, a kvůli tomu si s ním život mává, jak se mu
zachce a přivede ho do slavných i nepříjemných, nebo
trapných situací. Méně známé je, že film byl natočen na

motivy stejnojmenné knihy Winstona Grooma.
Forrest z knihy ve filmu dokonale ožil. V podání
skvělého Toma Hankse si vás hlavní hrdina svou
upřímnou prostotou chytne za srdce a donutí vás
chechtat se, dokavaď si pamatujete jeho výraz.
Ale některé scény, neméně brilantní a vtipné, jsou
schované pouze v knize. Forrest z knihy je
vynikající hráč na foukací harmoniku a nápaditý
šachista. Díky svým matematickým

nikdo nerozuměl Forrestovi lépe, než opičák
Sue. Nebo Forrestova katastrofální příhoda z

armády, když mu nějaký nešťastník nařídil uvařit oběd
pro posádku a on nemohl najít dostatečně veliký hrnec

pro svůj úkol. Nakonec

odpovídající hrnec našel a tak vařil plnou parou. To, že

vařil guláš v boileru, mu došlo až poté, co vybouchl a srovnal
se zemí vše na deset metrů kolem.

Forrestův život je skutečně plný náhod a překvapení.
Zachrání předsedu Čínské komunistické strany před utopením
a dostane za to od své vlády vynadáno. Kandiduje do senátu a
jeho slogan „potřebujeme si ulevit“, který vyšel z ne příliš
vznešeného lidského popudu, si získal srdce lidu. V
Hollywoodském filmu „Netvor z Černé laguny“ si pro svůj
jedinečný vzhled zahraje mořské monstrum
Díky knize vznikl film a film se postaral o to, že se příběh
stal světovým. Přiznejme si to, nebýt filmu, Forrest Gump by
nikdy nedosáhl takové slávy, kdyby zůstal jen v knize. Toliko
k jednomu z příběhů, kdy se kniha i film doplňují, místo aby
se narušovaly.
Alžběta Helebranto

schopnostem se dostal do NASA a skamarádil se s
opičákem, který s ním letěl do vesmíru. Nikdy
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Nadpozemská redakce
Alica Priehradníková
Šéfredaktor
Princezna z planety Venuše.
Vyznačuje se dlouhým ocasem
a červenou kůží. Je to
nejkrásnější žena dračí
dynastie.

Jan Kožíšek
Typograf & grafik
Cestovatel v čase. Přišel z
budoucnosti, ale nikdo neví,
jak vzdálené. Vyznačuje se
buřinkou a tajemnými
tkaničkami u bot.

Klára Vostatková
Grafik
Rodilá momozenšťanka,
která kvůli občanské válce
vyhledala úkryt v žalidku
pozemské velryby. S onou
velrybou vede dlouhé,
nikam nevedoucí debaty o
životě.

Alžběta Helebrantová
Korektor
Stará rozcuchaná
čarodějnice, která byla
zatracena svými
družkami, protože jí
místo záludného dryáku
pokaždé vyšel z lektvaru
inkoust.

