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1, Troja, /obal-Velký

Každý zná příběh o Trójské válce i o Paridovi a jeho lásce ke krásné Heleně, stejně jako pojem Achillova pata-velmi zranitelná. 
Někteří si dokonce Homérovu Illiadu, nebo alespoň Staré řecké báje a pověsti přečetli a ti, kteří tak učinili asi jen nevěřícně kroutí hlavou.Okouzlující Paris a 
charakterní Hektor s Meneláem uzavřeli mír mezi svými městy-Trójou a Spartou, jenomže Meneláova žena Helena utekla s Paridem do Tróje. Počátečním 
důvodem války, o níž lidstvo mluví dodnes, byla tedy žena. Boje trvaly 10 let, až oklamáním Trójanů legendárním obřím dřevěným koněm Sparťané vyhráli a 
město vyplenili. Ten příběh vyprávěl o lásce, udatnosti, odvaze, osudu, bozích...Ne tak v očích Hollywoodu. Hlavní děj by lépe vystihl název Achilles, jehož 
ztvárnil hollyśÚwoodský krasavec Brad Pitt a jeho role velice nabyla na významu. Příběh Trójské války stál v pozadí za Achillovým honem po slávě. Jeho příběh 
byl navíc dost poupraven a určitě se doteď nemluvilo o nějakých Achillových citech a občasném zmoudření.Také nová vycházející hvězda-Orlando Bloom v roli 
Parida se na plátně mihl jen na pár minut. Taktéž Helena v podání Diane Kruger nedostala moc příležitostí předvést svůj herecký um.Jediný dobrý výkon podal 
Hektor-jak herec (Eric Bana), tak i jeho postava. Alespoň ta se držela původní verze Illiady.Homéra žádný režisér ani scénárista nepřekoná, ale snaha se cení
, Režie : Wolfgang  Petersen, Rok : 2004, Délka : 163, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36699, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

2, Agenti nula nula, 

Právě byla ukradena supertajná nukleární zbraň a francouzská tajná služba vyhlašuje nejvyšší možnou pohotovost.Je možné, že je 
mezi ní zrádce a že je ta krysa stále v domečku. V prvé řadě ale potřebují získat zpět raketu.Za tím účelem si najímají dva totální packaly – závisláky na 
počítačových hrách a ubohé atrapy Jamese Bonda – Willa a Bena. Než je vyšlou na tajnou misi, musí projít náročným výcvikem. Nikdo z nich ale netuší, že jsou 
jen návnady v promyšleném plánu, jak odvést pozornost od skutečných agentů vyslaných do akce...DVD Expres
, Režie : Gérard  Pirés, Rok : 2004, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39142, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

3, SMOKINK, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

4, Země krvavého s nce, 

Odhodlaný bojovník za spravedlnost, Steven Seagal, se vrací, aby se utkal s japonskou mafií. Když je guvernér Tokia zavražděn, 
dostane bývalý agent CIA Travis Hunter (Steve Seagal) za úkol najít a dopadnout teroristy zodpovědné za tento zločin. Zabití guvernéra je však pouhý začátek 
rozsáhlé a násilné korupce. Hunter zjistí, že vůdce japonské mafie Yakuza se chce spojit s čínskou mafií a dohromady tak vytvořit propracovaný systém šíření 
drog. Čas utíká a Yakuza je odhodlána dokončit to, co začala. Podaří se Hunterovi překazit celou operaci a zároveň vyváznout živý ... ?DVD Expres
, Režie : Steven  Seagal, Rok : 2004, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40116, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

5, Purpurové řeky 2: Andělé Apokalypsy, 



Komisař Niemans se opět vrací ve druhém díle působivého francouzského thrilleru Purpurové řeky. Režisér Olivier Dahan obsadil 
do hlavní role opět charismatického Jeana Rena (Ronin, Godzilla, Leon) a mladého parťáka hraje Benoît Magimel (Král tančí, Pianistka, Děti Století) scénář k 
filmu napsal Luc Besson a v jedné z vedlejších rolí se objeví Christopher Lee (Pán prstenů, Hvězdné války)
, Režie : Olivier  Dahan, Rok : 2003, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37410, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

6, Láva, 

Producent : Hollywood Classic En, Režie : Joe  Tucker, Rok : 2002, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35426, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

7, Kostka 2, /obal-V

Osm náhodně vybraných postav musí čelit ještě důmyslnějším dimenzím, kde fyzikální zákony nemají své místo - jako např. RAZORSPHERA – 
drtička vnitřností, THE CUBE OF LIGHT – smrtící světelné paprsky, THE TIME GEARS – síla, která zrychluje čas a lidský organismus tak znetvořuje. Přežít 
znamená nezešílet, nezešílet znamená přežít. Každý ze „zajatců“ je obdařen neobyčejnou schopností, která jim bude pomáhat při navigaci v kostce. Zachránit se 
ale může jenom jeden[[[[[[
, Režie : Andrzej  Sekula, Rok : 2002, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33345, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

8, Kruh, /obal-V

Zní to jako další z neuvěřitelných příběhů. Existuje videopáska plná obrazů, jako z těch nejtíživějších snů. Tam, kde byla 
promítnuta, zazní záhy telefon s varováním, že ten, kdo ji zhlédl, zemře přesně za sedm dnů. Rachel Kellerová (Naomi Wattsová), reportérka renomovaného 
deníku, přirozeně odmítá uvěřit takové informaci, jenomže, když dojde k záhadné a nevysvětlitelné smrti čtyř teenagerů, rozhodne se přijít celé věci na kloub, 
protože jedním ze čtveřice bylo dítě její přítelkyně. Není to vůbec jednoduché, ale nakonec i ona pásku získá, i ona si ji promítne, se svým malým synkem, a 
telefon skutečně vzápětí zazvoní. Zbývá jen sedm dní a nocí, aby s přítelem Noahem (Martin Henderson) nalezla způsob, jak zachránit sebe i svého jediného 
syna. Netuší jak dlouhou, smrtí a zoufalstvím zahalenou cestu, se s Noahem budou muset vydat. Základem tohoto projektu se stal japonský filmový horor 
režiséra Hideo Nakaty, který byl do asijských kin uveden v lednu roku 1998 a doslova přes noc se stal kultovním titulem v zemi vycházejícícho slunce. "Měl totiž 
všechny nezbytné esence dobrého hrůzostrašného snímku, který vám patřičně zvýší hladinu adrenalinu v krvi a doslova zatlačí do sedadel v kině" řekl režisér 
Gore Verbinski, který se publiku představil komedií HON NA MYŠ. Dodejme, že příběh filmu KRUH, zahalený až mystickým tajemstvím, je transponován do 
současné Ameriky a na mimořádné věrohodnosti a autenticitě mu dodávají, kromě pečlivě propracovaného scénáře a přesvědčivých hereckých výkonů, i skvělé 
vizuální efekty
Producent : Dreamworks Films, Režie : Gore  Verbinski, Rok : 2002, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34893, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

9, Protivný sprostý holky, 



Film PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY  ilustruje situaci, které musí čelit dívky na jakékoli střední škole. Je to příběh Cady Heronové 
(Lindsay Lohanová), nepopsané čisté duše,  která poprvé vkročí na půdu střední školy v malém městečku poblíž Chicaga v Illinois. Žila s rodiči v Africe a nemá 
vůbec představu o tom, jak divoké vztahy mohou panovat v tzv. civilizované společnosti, až zkříží cestu s nejprohnanější  představitelkou této společnosti, 
hvězdou školy, Reginou Georgeovou (Rachel McAdamsová). Ta je právě na této střední škole absolutní a suverénní vládkyní.Cady ovšem cestu Regině nejen 
zkříží, ale doslova ji vytočí, když  se zamiluje do jejího bývalého přítele Aarona Samuelse (Jonathan Beennet). Regina na to hodlá odpovědět po svém a 
předstírá, že má Aarona stále ráda ,a tak mu brání, aby se stýkal s Cady. Přitom se ale tváří, jako by Cady byla její nejlepší přítelkyní. Neexistuje jiná možnost, 
než se této hře přizpůsobit. A tak se dívčí svět v této školy stává stále více bojištěm, v němž dominuje zloba a touha po moci a obdivu
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Mark S.  Waters, Rok : 2004, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38380, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

10, Honey, 

HONEY (Jessica Alba) tanečnice a choreografka, pracuje jako prodavačka v obchodě s hudebními CD, přivydělává si jako 
barmanka, ale ze všeho nejvíc touží stát se úspěšnou tanečnicí. Když konečně ve své branži uspěje, je to příliš krásný pocit na to, aby to byla pravda. A bohužel, 
není ... dokud se HONEY nesplní nový sen. Povzbuzována dětmi ze sousedství, přetékajícími optimismem, HONEY dostane novou šanci ukázat všem, co na 
tanečním parketu umí.DVD Expres
Producent : Bonton Film, Režie : Bille  Woodruff, Rok : 2003, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37064, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

11, Úsvit živých mrtvých, 

Za pár dnů začaly mrtvý vstávat a útočit na žijící, civilizace se začala drolit. V městě Philadelphia, USA, televizní dělníci 
Stephen a Francine se rozhodnou jít na horší postavení, po setkání Rogera a Petera (dvou speciálních policistů, objednaných, aby pomohli zachránit lid) kteří 
také volí jít, ukrást vrtulník a ulétnou na bezpečné místo. Naleznou pustý obchodní dům a rozhodnou se, vyčkat tam než krize skončí
, Režie : George A.  Romero, Rok : 1978, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38661, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

12, Vetřelec vs. Predátor, /obal-V



Před tisíce lety, našli lovci z vesmíru (= predátoři) modrou planetu (= Zemi), naučili lidi stavět a byli uctíváni jako bohové. Přivezli 
sem vetřelce, aby je mohli lovit. Lovci se každých sto let vraceli a očekávali od lidí oběti. Z lidí se tedy stávali hostitelé pro vetřelce, se kterými lovci bojovali, aby 
dokázali, že jsou hodni nést tzv. znamení. Pokud ale lovec prohrál, ujistil se, že nic nepřežije. A tím byla za jednu noc celá civilizace vyhlazena. Následuje střih 
do přítomnosti, kdy tým nejlepších archeologů, objevil na Antarktidě, pod tunami ledovců, piramidu, která se velmi podobala piramidě Egyptské.Tato je ale ještě o 
pár tisíc let starší. Výprava archeologů za opravdovou senzací se ale postupně zvrhne v opravdové peklo. Začne to podezřelými dírami v hrudnících pohřbených 
faraónů..Archeologové postupně odhalí pravdu - byli sem přilákáni, aby opět sloužili jako hostitelé pro vetřelce, a aby nelítostný boj mezi predátory a vetřelci mohl 
pokračovat.Ve filmu neuvidíme žádné hvězdné herecké obsazení, ani Ellen Ripleyovou (Sigourney Weaver),   slavnou vymítačku vetřelců z předchozích  dílů. 
Režírování se ujal Paul Anderson, který je také autorem scenáře. Jeho Horizont události nebo nedávný Resident Evil patří mezi filmy se slušnými ohlasy, takže je 
možné, že v případě Alien vs. Predator se máme na co těšit! I v případě úspěchu se však musí fandové Predátora a Vetřelce připravit na tvrdou srážku s realitou. 
Osmdesátá léta jsou pryč a jejich oblíbenci už nebudou nikdy jako dřív. 
Producent : Bonton Film, Režie : Paul W.S.  Anderson, Rok : 2004, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37485, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

13, Lidový soud, 

Slyšeli jste někdy ve zprávách rozsudek nad vrahem, který vám připadal příliš mírný, a toužili jste ho změnit? Občané státu Florida 
tuto možnost mají. Právě se chystá televizní Lidový soud, jehož porotu tvoří všichni plnoprávní občané, kteří pomocí telefonátů a sms rozhodnou o vině či nevině 
Rickyho Carra, obžalovaného ze znásilnění a vraždy známé vydavatelky. Spravedlnost před obrazovkou má však své zákonitosti. A své zákulisí
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Philippe  Martinez, Rok : 2003, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41959, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

14, Cabin Fever, 

BRUTÁLNÍ A NECHUTNÉ. MAXIMÁLNĚ!Pětice vysokoškoláků se o svých posledních prázdninách vydá do opuštěného srubu v 
esích.Poté, co potkají pár vyšinutých vesničanů, zjistí, že s místem plánovaných mejdanů není něco v pořádku. Pálí je pokožka, dělají se jim puchýře. Jednoho 
po druhém napadá masožravý virus.SKUTEČNĚ KRVAVÝ HOROR. FANTASTICKÝ PŘÍBĚH. MYSLÍM TO UPŘÍMNĚ. Peter Jackson – oscarový režisér trilogie 
Pán prstenůDVD Expres
Producent : Magic Box, Režie : Eli  Roth, Rok : 2002, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38734, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

15, Kráčející skála, 



Nevím,jestli je u tohoto filmu důležitá otázkavšech okolností které pomáhají hlavnímu hrdinovi zvítězit nad zločinem, ale myslím si 
že toje jen snaha dostat hrdinu do děje. Jinak si myslím že je to docela povedený film plný akce a místo si tu najde i romantika.Pro mne je to dobrý odpočinkový 
film
, Režie : Kevin  Bray, Rok : 2004, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36901, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

16, 36 komnat Shaolinu, /obal-V

V 15. století ovládali velkou část Číny Mandžuové. Čínský národ byl krvavě potlačován. Student Liu Ju Té je přesvědčen, že národ má 
šanci se ubránit jedině když bude ovládat bojovou techniku sha-olinských mnichů. Po dobrodružném útěku z Kantonu se dostává do odlehlého kláštera. Je přijat 
do řádu a po počátečních těžkostech projde všemi 35 komorami různých stadií techniku kung fu. Jako mistr všech bojových technik se Liu vrací do Kantonu a 
dává se do boje s nenáviděnými Mandžuy. V divokém souboji pokoří jejich vůdce Tien Taa a zakládá 36. komoru, která má národ vést k odboji
, Režie : Chia-Liang  Liu, Rok : 1978, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2381, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

17, Klub sráčů, 

Je jen jedno místo na světě, kde vládnou DJ - ové a holky o "to" samy žebrají - IBIZA!!! Dva ujetí Angličani, zjevem víc než 
odpudiví, se vydávají vstříc ztrátě panictví. Doufají, že je to povzbudí na cestě k vysněnému cíli - státi se nejlepšími DJ - i na světě.
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Ed  Bye, Rok : 2000, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29662, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

18, Probuzená smrt, 

Sun Quan, hlava čínské mafie, neměl nikdy při pátrání po ztracené dceři narazit na gangstera na odpočinku Bena Archera (Jean-Claude 
Van Damme).A když už na něj narazil, neměl mu zabíjet manželku. Rozpoutal tím vražednou smršť, která neutichne, dokud se jeho hlava (nejlépe oddělenná od 
těla) neocitne v Benových rukou. Co ale zmůže jeden k smrti naštvaný chlap proti armádě všehoschopných čínských zabijáků???DVD Expres
, Režie : Philippe  Martinez, Rok : 2004, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39813, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

19, Bolero, 



Kriminální snímek režiséra a kameramana F.A. Brabce Bolero vznikl podle televizního scénáře Markéty Zinnerové, inspirovaného 
zločinem, který v 70. letech minulého století vzbudil na Slovensku velký rozruch. V roce 1976 byla nalezena zavražděná studentka Ludmila Cervanová. Až po 
pěti letech policie zatkla sedm mladíků, kteří byli odsouzeni celkem na sto osm let vězení. V roce 1990 slovenský Nejvyšší soud původní rozsudek zrušil a nařídil 
obnovení procesu. V zatím posledním stání z 20.1.2004 uznal soud vinu obžalovaných a vynesl nové rozsudky (od tří do třinácti let vězení). Obžalovaní se proti 
verdiktu okamžitě odvolali. - Proti filmu rozpoutali údajní pachatelé již dříve protestní kampaň s tvrzením, že snímek může ovlivnit průběh i výsledek procesu. – 
Čeští tvůrci posunuli děj do současné Prahy a hájí se konstatováním v úvodních titulcích: „Příběh byl volně inspirován motivem skutečné 
udáis##%#%rezie#Dennis  Dugan@ID23049%
Producent : Centrum českého vide, Režie : Dennis  Dugan, Rok : 2004, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36900, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

20, Bournův mýtus, /M

Bourne a Marie (FRANKA POTENTE) dál žijí v anonymitě. Bournea ženou noční můry a vzpomínky. Vláčí Marii z města do města. 
Snaží se být vždy aspoň krok před hrozbou, kterou tuší v každém pohledu i v každém telefonním „omylu“, před nebezpečím, které očekává v každé vteřině. Ale 
ohrožení jej do světa, z něhož chtěl uniknout, neustále vrací. Když se v poklidné vsi, která je jejich dočasným domovem, objeví  tajný agent, Bourne s Marií místo 
kvapně opouštějí. Začne nová globální hra na kočku a myš a Jason Bourne se musí vrátit ke své minulosti, i když tajná operace ‚Treadstone‘, která vytvářela 
profesionální zabijáky, už skončila. Před lety Bourneovi řekli, že nesmí s nikým navázat kontakt. Minulost se přihlásila sama. Měli ho nechat na pokoji
Producent : Bonton Film, Režie : Paul  Greengras5s, Rok : 2004, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36785, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

21, xXx, /obal-M

Tetování. Vyholená hlava. Chodící reklama proti autoritám. A stejně jako první písmeno jeho křestního jména, které má třikrát 
vytetováno na krku, extrémní všemi myslitelskými způsoby. Xander Cage je XXX. Živí se internetovou distribucí šokujících kaskadérských kousků, ať už jde o 
seskok padákem z kradeného auta, které ve výšce 700 stop sjede z mostu, nebo o jiné aktivity, které jsou zárukou vysoké hladiny adrenalinu či blízké smrti. 
Xander má v subkultuře lidí, kteří si zahrávají se smrtí, své kamarády i obdivovatele. Po jednom z četných střetů se zákonem jej však čeká dosud největší životní 
zvrat. Neví totiž, že se o něj zajímá Augustus Gibbons, ostřílený agent National Security Agency, který je i navzdory svým šedinám stále odhodlaným bojovníkem 
za Ameriku. Gibbons a NSA čelí beznadějné situaci jejich tajný agent ve vzdálené Praze byl zabit skupinou velmi nebezpečných recidivistů, vedených bývalým 
velitelem ruské armády Yorgim a jeho krásnou přítelkyní Yelenou, kteří se sami označují jako Anarchy 99. Gibbons potřebuje zcela nový druh tajného agenta, 
který by byl schopen zabránit Anarchy 99 ve zničení světa a odhalit, jak nebezpečná je jejich hra ve skutečnosti. A právě Xander Cage je díky svým fyzickým 
schopnostem a odlišné povaze ideálním kandidátem. Gibbons je připraven Xandera podrobit sérii nejnáročnějích testů, aby se přesvědčil, jestli je pro tento úkol 
tím pravým mužem. Dle jeho mínění se může změnit každý i pokud jde o takového člověka, jako je Xander. Ten je brzy donucen, aby nové zaměstnání přijal a s 
ním i také novou identitu: Agent Xander Cage, krycí jméno XXX.Autor/Zdroj: /mraveništ
Producent : Revolution Studios, Režie : Rob  Cohen, Rok : 2002, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32646, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

22, Kód Navajo, /obal-V



8. prosince 1941, den po Pearl Harboru, vyhlašují Spojené státy válku Japonsku. Elitní námořní jednotky byly aktivovány, aby 
vybojovaly bitvy v Pacifiku. Bitvy, ve kterých nezáleželo jenom na bojové strategii a kvalitě zbraní, ale také na chytrosti a připravenosti vojáků. V roce 1942 bylo 
do americké armády k námořnictvu naverbováno několik set Navajů. Ti byli  prvotřídně vyškoleni ke kódování strategických zpráv ve svém jazyce a stali se tak 
tajnými zbraněmi proti nepříteli. Odvážného seržanta Joe Enderse (Nicolas Cage) potkáváme ve válečném lazaretu. Na Šalamounových ostrovech byl těžce 
zraněn a neslyší na jedno ucho. Scéna, při níž k zranění v guadalcanalském rákosí došlo, se mu stále jako film vrací zpět. Joe je rozhodnut se za každou cenu 
vrátit na bojiště, což se mu s pomocí zamilované sestřičky podaří. Je přidělen k mariňácké jednotce a společníkem na život a na smrt se mu stává Navajo Ben 
Yahzee (Adam Beach). A bojovým heslem je příkaz: "Kód Navajo nesmí být za žádnou cenu prozrazen.
Producent : BONTONFILM, Režie : John  Woo, Rok : 2002, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33319, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

23, Přežili jsme Ardeny, /obal-V

V polovině prosince roku 1944 se Hitlerova armáda chystá na bleskovou válku u Ardenského lesa a hrozivou zimní ofenzívu 
známou dnes jako „bitva o výběžek“. Desátník Nathan Greer a jeho přítel Gordon Gunderson se octnou v pasti spolu s více než stovkou amerických vojáků na 
zasněženém poli. Střelba Němců vnese paniku a zmatek do jejich řad. Greerovi, Gundersonovi a hrstce dalších mužů se podaří uniknout před masakrem do 
blízkého lesa. Bez jídla a zbraní se vydávají do nemilosrdné zimy a pokouší se dostat zpátky na spojenecké území
Producent : Bonton Film, Režie : Ryan  Little, Rok : 2003, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39112, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

24, Pach krve, /obal-V

Greenbrier Backcountry, Západní Virgínie. Chris Finn spěchá na pracovní pohovor a kvůli zácpě na dálnici se rozhodne zkrátit si 
cestu  po lesní silničce. Nesprávně však zahne, zabloudí v lesní pustině a navíc se srazí s protijedoucím autem s pěticí mladých výletníků. Skupinka se vydá 
hledat pomoc do nejbližšího domu. Místo pomoci tam  však naráží na rodinku zmutovaných kanibalských zrůd, která se baví štvanicemi na zbloudilé 
automobilisty a jejich krvavou likvidací. Stanou se mladí lidé dalšími obětmi šílených kanibalů? Kolik z hrdinů krvavou štvanici přežije a dokáže se dostat ven z 
lesa
, Režie : Rob  Schmidt, Rok : 2003, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37186, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

25, Van Helsing, 



Scenárista a režisér Stephen Sommers (nar. 20.3.1962) si vypůjčil titulní postavu velkofilmu Van Helsing z románu Brama Stokera 
Dracula. Z inteligentního učence a znalce upírů udělal akčního superhrdinu, pověřeného tajným církevním řádem likvidací ďábelských monster po celém světě. 
Podle zjevných indicií jde dokonce o nesmrtelnou bytost, „levou ruku Páně“ archanděla Gabriela. - Při svém poslání se Van Helsing (považovaný jednou za 
zabijáka a jindy za světce) ocitá v Transylvánii s úkolem zlikvidovat nebezpečného upíra, hraběte Draculu. Nelítostný mstitel se na místě setkává s poslední žijící 
osobou z rodu Valeriů, odvážnou cikánskou princeznou Annou, a spolu s ní podstoupí boj proti zdánlivě nepřemožitelnému nepříteli, jemuž vypomáhají podřízené 
bytosti: tři létající nevěsty-upířice, vlkodlaci a zrůdný sluha Igor. Van Helsing úkol samozřejmě splní, Anna však přitom zemře. – Sommers se nespokojil jen s 
převzetím postav či motivů z Draculy, ale připojil k nim další figury z klasických literárních a filmových hororů: doktora Frankensteina a zejména jeho monstrum, 
vlkodlaky a dokonce i druhé já doktora Jekylla, tedy děsivého pana Hydea, jenž připomíná obřího Quasimoda, známého zvoníka od Matky Boží. Van 
Helsingovým pomocníkem je vynálezce fráter Carl, upomínající pro změnu na bondovského pana Q. – Režisér se před časem prosadil nečekaně úspěšným 
snímkem Mumie, čerpajícím z klasického filmu Karla Freunda z roku 1932. Celkem logicky se proto znovu pokusil navázat na další slavné horory společnosti 
Universal z třicátých let (jež u nás právě vyšly na DVD). Jenže zatímco Mumie měla ještě svou vlastní poetiku a působivou atmosféru, Van Helsing je už jen 
sebestředným, těžkopádným a temným akčním hororem, přeplněným triky a ambiciózními scénami. – Film se natáčel převážně v České republice (se službami 
společnosti Stillking Films); za zmínku stojí plesová scéna z malostranského mikulášského chrámu.   Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2004/
Producent : Bonton Film, Režie : Stephen  Sommers, Rok : 2004, Délka : 132, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33971, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

26, Poslední samuraj, /obal-V

Kapitán Nathan Algren (Tom Cruise) je veteránom americkej armády z vojny proti indiánom. Momentálne sa živí tým, že vystupuje v 
divadle, ktorého úlohou je predstaviť nové pušky spoločnosti Winchester. Nathan sa zoznámi s pánom Omurom z Japonska, ktorý mu ponúkne ďaleko 
výhodnejšiu prácu, vycvičiť japonskú armádu narábať so zbraňami. V Japonsku práve zúri vojna medzi zástancami starých zvykov a postojov samurajov a medzi 
zástancami modernizácie a prispôsobenia sa západným vplyvom. Tejto armáde velí pán Omura, ktorý presvedčil aj cisára, že je to najlepšia cesta pre Japonsko. 
Armáda pod vedením Nathana cvičí a zdokonaľuje sa, ale k vojnovému stretu príde skôr ako by malo. Nathan v boji preukázal veľa schopností a cti, za čo ho 
veliteľ samurajov miesto zabitia vzal do zajatia. Tu sa Nathan naučí niečo o zvyklostiach, cti, displíne a spôsobe života samurajov, čo ho neskôr ovplyvní v jeho 
rozhodnutí. Nathan má na výber, buď sa vráti domov alebo bude znova bojovať, ale na koho strane? ...
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Edward  Zwick, Rok : 2003, Délka : 154, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34289, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

27, Rozpoutané peklo, 

Zkušený vulkanolog Harry Dalton se oditá v idylickém městečku Dante's Peak (Dantův štít) na úpatí stejnojmenné nečinné sopky na 
severozápadě Spojených států. Marně přesvědčuje svého šéfa, že je potřeba co nejrychleji evakuovat místní obyvatele, Přístroje nezaznamenávají nic 
mimořádného a "zbytečná" ebakuace by pro město znamenala obrovské ztráty. Zemětřesení a následná erupce pak způsobí katastrofu. Harry se věnuje 
záchraně starostky města, s níž se za krátkou dobu sblížíl, a jejich dvou dětí. Čtveřice nakones yůstane na opuštěném území bez pomoci; po překonání četných 
nástrah najde spásu v nepoužívaném dole. Zachránci naštěstí přijdou včaS[Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : CFT Trade s.r.o., Režie : Roger  Donaldson, Dennis , Rok : 1997, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25267, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

28, Anakonda: Honba za krvavou orchidejí, /obal-V



Thriller Anakonda: Honba za krvavou orchidejí nás zavádí na ostrov Borneo, kde se v hlubinách džungle údajně vyskytuje velmi 
vzácná rudá orchidej, která je klíčem k věčnému mládí. Když se do džungle vydá skupina nadšených vědců, aby rostlinu našla a zajistila si tak nejen významný 
profesní úspěch, ale také velké bohatství, všichni si brzy uvědomí, že je od vysněné trofeje dělí mnohem více než jen nepříznivé počasí a hustý porost.Temná 
džungle je domovem nebezpečného predátora, který stráží tajemství krvavých orchidejí a představuje smrtící hrozbu pro každého, kdo se odváží vstoupit do jeho 
teritoria
, Režie : Dwight H.  Little, Rok : 2004, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38836, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

29, Rambo, /obal-V

Válečný veterán John RAMBO (Sylvester Stallone) hledá přítele, se kterým bojoval ve Vietnamu. V jednom z malých městeček ho 
zastaví šerif Teasle a bezdůvodně ho vykáže z města. Když veterán neuposlechne, šerif jej odveze na policejní stanici, kde ho se svými muži začne týrat. kruté 
zacházení připomene RAMBOVI mučení ve vietnamském zajetí, což v něm probudí instinkty bojovníka. Než si policisté uvědomí, s kým mají tu čest, zneškodní 
RAMBO posádku policejní stanice a prchá do hor. Rozzuřený šerif rozpoutá na uprchlíka štvanici, aniž by tušil, že si nabral větší sousto, než jaké je schopen 
zvládnout. RAMBO byl totiž příslušníkem elitních Zelených baretů a parta provinčních policistů, ani narychlo povolaná Národní garda mu rozhodně nemohou být 
rovnocennými soupeři. Nemají totiž proti "profíkovi", cvičenému právě pro takový boj, žádnou šanci.DVD Expres
, Režie : Ted  Kotcheff, Rok : 1982, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17698, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

30, Rambo 2 -First Blood Part II , /obal-V

Americký veterán z Vietnamu se vrací zpátky na staré válečné bojiště, aby zde osvobodil americké vojáky z drsného zajateckého 
tábora. Pokračování úspěšného akčního snímku na jehož scénáři se podílel představitel titulní role Sylvester Stallone.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : George P.  Cosmatos, Rok : 1985, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17699, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

31, Rambo 3, /obal-V

Popularita a obliba hrdinného Ramba v podání neméně populárního a slavného Sylve-stera »Sly« Stalloneho (diváci programu OK 3 



mohou svého oblíbence vidět v sobotu ještě ve filmu Randy) opravňuje k domněnce, že repríza tohoto filmu se jistě opět setká s diváckým ohlasem.Rambo III. je 
sólopodnikem hlavního představitele. Sám si napsal scénář, vytvořil hlavní roli včetně nejnebezpečnějších scén (důsledně odmítal dubly) a přirozeně ovlivňoval i 
režii filmu. Vznikl tak filmový příběh, vyhouvující touze široké divácké obce po nekomplikovaném hrdinovi moderní doby, po mystické figuře, hledající 
jednoznačnou pravdu a spravedlnost. Intelektuálněji zaměření kritici označili přitom Ramba poněkud jízlivě jako »směsici Odyssea, Prométhea a svatého 
Šebestiána«, aniž se jim podařilo zkazit divákům radost.Pk Televize 1991/26/7,Autor/Zdroj: /Česká televiz
, Režie : Peter  Macdonald, Rok : 1988, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17700, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

32, Svět zítřka, 

Gotham City, 30. léta 20. století. Životem kypící metropoli nečekaně napadne armáda obřích robotů.       Ve městě vypukne panika. 
Kdo stojí za vražedným útokem? A proč v poslední době záhadně zmizelo hned několik světově proslulých vědců?Prvotřídní stíhací pilot Sky Captain (Jude Law), 
ambiciózní reportérka deníku Chronicle, Polly Perkins (Gwyneth Paltrow) a krásná mariňačka Franky Cook (Angelina Jolie) spojí své síly, aby zjistili, kdo            
má zdrcující útoky na svědomí. Zdá se, že za vším stojí tajemný doktor Totenkopf. Útok jeho robotických monster je jen první bitvou války o nadvládu nad 
světem. Sky Captain a jeho odvážné společnice podniknou dobrodružnou výpravu řadou exotických míst až            do Nepálu, kde má Totenkopf svou tajnou 
základnu. Dokáží šíleného vědce a jeho roboty zastavit
Producent : Magic Box, Režie : Kerry  Conran, Rok : 2004, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37882, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

33, Klepání na nebeskou bránu, /obal-V

Martin Brest a Rudi Wurlitzer se setkávají v městské nemocnici.Diagnáza: oba mají rakovinu v pokročilé fázi Prognóza: Počítá se každý 
den. Ale ani to je nezastaví aby mohli v těch několika dnech žít mnohem intenzivněji a vášnivěji, než většina lidí po celý svůj život.Rudi nikdy nevidél oceán. 
Martin sí v tu chvíli dal za úkol ho tam dovést. A tak se ocitají v ukradeném Mercedesu coupé na svém posledním dobrodružství, společně s kufrem plným 
peněz, pronásledováni zabijáky a policajty. u kterých je těžko rozpoznat kteří jsou větší popletové.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraNejúspěšnější 
německý snímek roku 1997 překvapí neotřelým využitím moderních filmových klišé, humorem a originální symbiózou hned několika žánrů. Hrdiny jsou dva muži, 
umírající na rakovinu, kteří se rozhodnou, že si „osla5dí“ a „opepří“ poslední dny, které jim zbývají, cestou k moři.Snímek, zřetelně inspirovaný tvorbou Quentina 
Tarantina, je navíc plný filmových odkazů. Navzdory četným přestřelkám a honičkám tu není ani kapka krve a ani jeden zavražděný. Debutující režisér Thomas 
Jahn natočil milé, zábavné a divácky vděčné dílko.Program ARTAutor/Zdroj: /Kino ARTNejúspěšnější německý snímek roku 1997 převzal název z písně Boba 
Dylana, kterou proslavil Jim Morrison a The Doors. Debutující režisér Thomas Jahn jej natočil s vydatnou podporou stále populárnějšího německého herce Tila 
Schweigera, jenž se na filmu pod1el jako jeden z hlavních představitelů, spoluscénárista a producent. Zábavný, divácky vděčný film, zřetelně inspirovaný 
Quentinem Tarantinem a dalšími kvalitními americkými tvůrci, překvapuje neotřelým využitím moderních filmových klišé, nápaditým černým humorem a originální 
symbiózou road movie, krimikomedie, gangsterky i melodramatu. Hrdiny jsou dva muži, umírající na rakovinu. Ti se rozhodnou podívat se před smrtí k moři. Na 
cestu ukradnou mercedes, v němž gangsteři převážejí peníze svého šéfa. Než cestovatelé objeví kufřík s milionem marek, dopustí se s nalezenou pistolí loupeže 
u benzinové pumpy a v bance. Ocitají se tak mezi dvěma ohni - mafiány i policisty... Navzdory četným přestřelkám a honičkám tu není ani kapka krve a ani jeden 
zavražděný. Pozor - po závěrečných titulcích následuje ještě jedna humorná scéna.Autor/Zdroj: /Kino AER
, Režie : Thomas  Jahn, Rok : 1997, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25701, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

34, Česká spojka, /obal-V

Gaylord Oakes (Anthony Hopkins) a Kevin Pope (Chris Rock) jsou vysokými agenty CIA, kteří již dlouhou dobu usilují o to, aby se 
kufříková nukleární zbraň nedostala do špatných rukou. Jedinou možností, jak nebezpečnou zbraň získat, je předstírat zájem o koupi. Kevin Pope se proto zhostí 
role obchodníka se starožitnostmi Michaela Turnera a po čase získává důvěru Adrika Vase (Peter Stormare), ruského překupníka na černém trhu. Pope Vasovi 



následně představí Oakese, který hraje roli bohatého kupce. Pouhých devět dní před dohodnutou koupí je však Pope zabit. Bohužel je zároveň jedinou osobou, 
které Adrik Vas důvěřoval. Aby celé dosavadní úsilí nepřišlo nazmar, CIA se pokusí najít Kevinovo dvojče, Jakea (Chris Rock), a přimět jej, aby jako Kevin 
obchodní transakci dokončil. Jake, který byl od Kevina oddělen hned po narození, však žije velmi odlišným způsobem života. Je sice také velmi chytrý a 
schopný, ale většina jeho zaměstnání se odehrává na ulici a tomu odpovídá i jeho styl jednání. Oakesovi zbývá pouhých devět dní, aby pouličního výrostka 
přeměnil na kultivovaného tajného agenta a dovedl citlivý obchod do zdárného konce
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Joel  Schumacher, Rok : 2002, Délka : 116, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33340, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

35, Lovci myšlenek, /M

Film je natočený na motivy knihy Aghaty Christieové Deset malých černoušků. Jen místo deseti hostů je na opuštěném ostrově sedm 
agentů FBI. Postupně jeden po druhém umírají promyšlenou smrtí. Otázka zní: Kdo je vrah? Během děje si pravděpodobně svůj typ několikrát poopravíte. 
Odpověď na tuto otázku zůstane otevřená i milovníkům Agathy, protože rozuzlení je nakonec trochu jiné než v předloze. Celková atmosféra filmu je tajemná a 
ponurá podobně jako ve filmu Sedm. Kvalit toho kultovního snímku ale zdaleka nedosahuje. Pokud máte rádi napínavé thrillery, film se Vám bude líbit
, Režie : Renny  Harlin, Rok : 2004, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39904, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

36, Nezvratný osud 2, /obal-V

Clear Riversová (Ali Larter) jako jediná zatím uniká z náruče smrti. Nezvratný osud si postupně vybral životy všech jejích přátel, 
kteří přežili katastrofu letadla v prvním dílu. Clear tuší, že teď je na řadě ona, smrt už ji má v hledáčku a snad jedině náhoda ji může zachránit. Bohužel je jediná, 
kdo tomu věří. Všichni ostatní si myslí, že šok ze smrti přátel byl natolik silný, že jí zamlžil soudnost. Proto jí teď drží pod zámkem na psychiatrické klinice. Smrt 
má prozatím plné ruce práce jinde. Kimberly Cormanová (A.J. Cook) má podivnou vizi - ona i její přátelé zemřeli při dopravní nehodě. Jedná se o nějaký 
psychický záchvat strachu ? Nebo snad o varování ? Kimberly je na nejlepší cestě za Clear do ústavu. Ale dožije se toho vůbec ? A podaří se přežít také Clear ? 
Možná mohou přežít spolu. A možná ne ..
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : David R.  Ellis, Rok : 2003, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35381, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

37, Tělo na tělo, 

Jonathan Ecks (Antonio Banderas) je bývalý špičkový agent, který opustil řady FBI, když jeho manželka zahynula při explozi. Od té doby 
pustne a jeho život ztrácí smysl. Od bývalého šéfa Julia Martina se však jednoho dne dozví, že jeho žena není mrtvá: má novou identitu a žije ve Vancouveru 
jako manželka bohatého a vlivného Roberta Ganta. Ten vyvinul miniaturní zařízení, které se dá oběti vpravit do těla, aby ji v potřebném okamžiku 
zlikvidovalo.Ecks se vrací do akce. Jeho úkol je jasný: zlikvidovat Ganta a zjistit, co se stalo s jeho manželstvím. Na to se však musí spojit s agentkou s 
přezdívkou Sever (Lucy Liu) z DIA (Department Intelligence Agency), která byla dlouhá léta jeho nenáviděnou protivnicí a konkurentkou. Také Sever patří ve 
svém oboru ke špičce. A také ona v srdci skrývá bolestné trauma: kdysi přišla o dítě.Dávní nepřátelé na život a na smrt se bok po boku vydávají do vražedně 
nebezpečné akce, aby našli svou minulost
Producent : Magic Box, Režie :   Kaos, Rok : 2002, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34503, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

38, Pat a Mat ... A je to!, 



Pat a Mat 0(nulté DVD-žlutý přebal) 
1.Kulečník.2.Trezor.3.Windsurfing.4.Sušenky.5.Modeláři.6.Dlaždice.7.Kabriolet.8.Parkety.9.Cyklisti.10.Okap.Pat a Mat 2(modrý přebal)   
1.Malování.2.Křížovka.3.Budka.4.Velké prádlo.5.Snídaně v trávě.6.Pračka.7.Déšť.8.Výlet.9.Vinaři.10.Gramofon.11.Tělocvična.12.Brusle
, Režie : Lubomír  Beneš, Marek  Be, Rok : 1976, Délka : 7, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15523, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

39, SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

40, Requiem, 

Barttomiej, starý chudý venkovan, pronáší proslovy na pohřbech. Hodnotí životy zesnulých, jeho soudy jsou pro místní obyvatele 
nedotknutelné. Když na něj dolehne stáří a začne sám pociťovat blížící se smrt, vyvolí si za svého nástupce listonoše Tomasze, avšak klade mu podmínku 
-Tomasz musí přestat pít. Listonoš podmínku splní a pronáší „zkušební" pohřební řeč pro ještě žijícího Barttomieje. Osud je však nevyzpytatelný...Autor/Zdroj: 
/Febiofes
, Režie : Witold  Leszczyński, Rok : 2001, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35263, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

41, Maléry pana účetního 2., /bal-V

Fantozzi opět potvrzuje svou pověst největšího smolaře na světě - jeho dcera je těhotná! Našel se totiž dobrodruh, který ji v tom 
pomohl. Fantozzi se rozhodne pro rázné řešení, ale naneštěstí je při návštěvě nemocnice radikální zákrok proveden jemu. Po intervenci u prezidenta mu ale 
lékaři přišijí uříznutý úd zpátky. Navíc Fantozziho, sportovce tělěm i duší, čeká podniková olympiáda
, Režie : Neri  Parenti, Rok : 1983, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27653, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

42, Snowboarďáci, /M



Rendy a Jáchym odjíždějí na hory, aby se naučili jezdit na snowboardu. Věří, že si užijí skvělý týden, oslaví Silvestra a také se 
konečně zamilují.Sny jsou sladké, ale realita krutá. Jáchym je rodiči donucen vzít sebou také starší sestru Martu, která si libuje v jeho „terorizování“. Ve 
Špindlerově Mlýně mají domluvené ubytování zdarma u Jáchymova bratrance Milana, správce horské chaty. Milan ale kluky uloží v provizorním pokojíku, 
používaném současně jako sklad mycích potřeb a navíc si z nich udělá pomocné pracovní síly. Když  se Rendymu a Jáchymovi konečně podaří dostat na sníh, 
zjišťují, že  jízda na prkně není zdaleka tak jednoduchá, jak si představovali... Brzy se zařadí mezi největší nemehla z celého horského střediska.V chatě Inka 
jsou ubytovány také tři zkušené atraktivní a kamarádské snowboarďačky. Jenže kluci nejsou sami, kdo se o dívky zajímá. Snowboardové krásky už nějakou dobu 
svádí čtveřice „Sněžných Pantherů“. Jsou to suverénní, pohlední krasavci a navíc – na snowboardu jsou skuteční profíci.Pokud mají mít Jáchym i Rendy vůbec 
nějakou šanci u dívek uspět, musí tak trochu podvádět.  Začnou se vydávat za zkušené snowboardisty a Sněžné Panthery před dívkami znemožňují pomocí 
„promyšlených“ sabotáží. Použijí všechno – včetně odposlechu, afrodisiak, lží a dalších lehce nekalých sváděcích metod. Zároveň se ale dostávají do stále 
složitějších, šílenějších a bláznivějších situací a trapasů
, Režie : Karel  Janák, Rok : 2004, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33391, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

43, Jedinečný, 

Představte si, že existujete v různých podobách v paralelních světech. Vaše alter aga prožívají rozmanité osudy a se smrtí každého 
vesmírného dvojníka se rozdělí jeho síla a energie mezi zbývající. Přechody mezi jednotlivými světy – kvantové tunely zvané „červí díra“ - hlídají speciální agenti 
multiversa. Jeden z nich, bývalý agent Yulaw, už zničil v paralelních světech 123 svých alternativních životů. Už zbývá jen poslední dvojče na Zemi – uznávaný 
veterán losangeleského policejního oddělení Gabe. Jeho život, spokojené manželství i čest se ocitnou v troskách, když Yulaw vnikne do jeho světa, hnaný 
touhou stát se nejmocnějším, neporazitelným – jedinečným. Křehká rovnováha vesmíru je ohrožena, osudová bitva mezi dobrem a zlem vrcholí. V hlavní dvojroli 
exceluje světoznámá hvězda akčních filmů Jet Li. Virtuózní bojové scény a špičkové triky povyšují tradiční akční snímek na podívanou, kterou ocení především 
fanoušci bojových umění
Producent : BONTON HOME ENTERTAI, Režie : James  Wong, Rok : 2001, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29762, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

44, Shrek 2, 

Po souboji s dračicí a zlým lordem Farquaadem o ruku princezny Fiony čeká na Shreka ještě těžší úkol: návštěva tchýně a tchána.  
Fionini rodiče, král Harold a královna Lillian, vládnou Království za sedmero horami. Novomanželé se spolu s Oslíkem vydají na cestu. Obyvatelé Království za 
sedmero horami se chystají uvítat znovunalezenou princeznu. Ani král a královna se nemohou dočkat  příchodu své dcery a jejího prince. Nikdo z nich však 
netuší, jak nový zeť vlastně vypadá, a hlavně, jak se jejich malá holčička [.. malinko[.. změnila. Shrek a Fiona nemají ani tušení, jak moc jejich svatba 
překazila tatínkovy velkolepé plány na  rodinné štěstí. Král teď musí na svou stranu získat vlivnou Vílu Kmotřičku, pohledného Prince Krasoně a proslulého 
zabijáka zlobrů Kocoura v botách, aby jeho vizi „šťastné budoucnosti“ napravili
Producent : Dreamworks Pictures, Režie : Andrew  Adamson, Kelly  A, Rok : 2004, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36839, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

45, Lovec démonů, 



Agenta FBI Wesleyho Doylea (Powers Boothe) během vyšetřování série vražd v Texasu vyhledá mladík (Matthew McConaughey), který 
se představí jako Fenton Meiks a který tvrdí, že zná identitu hledaného sériového vraha nazývaného "Ruka boží". Byl jím jeho bratr Adam, který zavraždil řadu lidí 
a potom sám sebe. Sebevrahův tragický osud je však jen částí příběhu navenek obyčejné rodiny Meiksových, který se začal dramaticky měnit před více než 
dvaceti lety.Ovdovělý, hluboce věřící otec Meiks (Bili Paxton) láskyplně vychovává své dva syny - dvanáctiletého Fentona (Matthew 0'Leary) a devítiletého 
Adama (Jeremy Sumpter). Jednoho dne jim však oznámí, že ho navštívil anděl a uložil mu zničit "démony" - konkrétní, navenek obyčejné muže a ženy, kteří 
chodí po světě, aby šířili smrtící zlo. Adam se ochotně připojuje k otcově tajnému "božímu dílu" a pokračuje v něm i po jeho smrti. Fenton však pochybuje o 
otcově příčetnosti a začíná váhat, zda nemá zradit ty, které miluje, a pokusit se zastavit je v naplňování jejich vražedného plánu. Agent Doyle se rozhodne ověřit 
mladíkovu výpověď a vydává se po stopách pravdy a lži skryté v osudech rodiny Meiksových. Na konci jeho pátrání však na něj (a především na diváka) čeká 
šokující odhalení..
Producent : Magic Box, Režie : Bill  Paxton, Rok : 2001, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28958, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

46, Ted Bundy, 

Příběh jednoho z nejobávanějších amerických masových vrahů. Stačilo pět let a Ted Bundy, unesl a zavraždilstovky 
žen.Autor/Zdroj: /DV
Producent : INTERSONIC, Režie : Matthew  Bright, Rok : 2002, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36377, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

47, Kat, 

Film Kat přivádí na stříbrné plátno jednu z komerčně nejúspěšnějších komiksových sérií a slavnou postavu, jejíž popularita se vyrovná 
takovým esům ze stáje Marvel, jakými jsou X-Men, Spider-Man nebo Fantastic Four. Punisher kráčí napříč světem, který všichni známe – světem sužovaným 
válkou, zločinem, krutostí a bezprávím. Nemá žádné nadpřirozené schopnosti, které by mu boj se zlem usnadnily – pouze svůj rozum, dlouholetý bojový výcvik a 
hlavně železnou odhodlanost pomstít všechny, kteří se stali oběťmi zločinných praktik kriminálních živlů
, Režie : Jonathan  Hensleigh, Rok : 2004, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36701, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

48, Černá kočka, bílý kocour - Buba Mára, /obal-V

Staříci Grga a Zaria jsou přátelé od nepaměti. Čtvrt století se neviděli o to víc se těší na setkání, které se však odehraje za velmi 
pohnutých událostí, kterým jiné -neméně pohnuté události - předcházejí[.
, Režie : Emir  Kusturica, Rok : 1998, Délka : 129, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27560, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

49, Demolition Man, 

Los Angeles 1996 - šíleně schopný policista John Spartan, řečený Demolition Man, v souboji s šíleně geniálním zločincem 
Phoenixem způsobí nešťastnou náhodou smrt dvaceti rukojmí v troskách explodujícího domu. Trest je vykonán hybernací - zmrazením na desítky let. Pro 
Phoenixe za zločin, pro Spartana za omyl.San Angeles 2032 - superdokonalé město, plné harmonie, míru a bezpečné telepatické lásky. Jen kdesi v podzemí 
živoří skupina "špatných" lidí, věřících ve svobodný život. Vůdce města nechá tajně rozmrazit Phoenixe, zdokonaléného během hybernace, aby podzemí vyčistil - 
a zanedlouho policii nezbývá, než přivést k životu i Spartana, aby zachránil celé město ! A Spartan nejenyže Phoenixe zlikviduje, ale zbaví naivní obyvatele 
diktátorského vůdce, vyvede "podzemní" lid na povrch a díky tomu, že byl během zmrazení vyškolen v pletení svetrů, získá i srdce půvabné a napohled digitální 
dívky
, Režie : Marco  Brambilla, Rok : 1993, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6007, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

50, Jay a Mlčenlivej Bob vrací úder, /obal-V

Film, který si totálně vystřeluje z meky všech filmařů světa. Režisér Kevin Smith přizval k natáčení téhle neuvěřitelné události 
všechny své nejlepší přátele, čili celé stádo hvězd, které ve filmu paroduje samo sebe.Mark Hamill v extrémní parodii Luka Skywalkera z Hvězdných válek, Carrie 
Fischer – princezna Lea jako jeptiška tvrďačka, Matt Damon v návratu k Rebelovi bez příčiny, atd[ Ušetřeny nezůstanou filmy Planety opic, Matrix, E.T. 
Mimozemšťan, Charlieho Andílci, atd[. Film už se stal v Americe kultovním a vidět několikrát za sebou ho můžou jak věrní fanoušci, tak i normální milovníci 
„hodně ulítlých“ komedií
, Režie : Kevin  Smith, Rok : 2001, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32051, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

51, Hra o čas, 

Detektiv Jack /S.L.Jakson/se při pátrání po ztraceném dítěti náhodou stává rukojmím prchajících bankovních lupičů.Hlídáním 
zajatého policisty je pověřena půvabná milenka šéfa gangu Erin /M.Jovovich/.Mezi oběma vzniká zvláštní vztah,kterým se Jack zaplétá do nebezbečné hry.Jack 
neví jestli může věřit citům Erin,nebo se stává obětí chladnokrevné ženy toužící po penězích...
, Režie : Bob  Rafelson, Rok : 2002, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37887, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

52, Žába k zulíbání, 



Jessica Spencer je přesvědčena o tom, že má dokonalý život. Je nejatraktivnější a nejpopulárnější dívkou na střední škole, kapitánkou 
týmu roztleskávaček a schází se s hráčem fotbalového mužstva, o kterém mohou ostatní dívky jenom snít. Když se ale jeden den probudí v těle třicetiletého 
muže (Rob Schneider), obrátí se její život naruby. Sama brzy zjistí, že pro dívku, která se potřebuje bez přestání holit, není jednoduché stavět na vzhledu. A ještě 
předtím, než začne hledat způsob, jak se vrátit do své původní podoby, musí vyhrát soutěž roztleskávaček, absolvovat školní ples a získat zpět svého přítele – a 
to vše v kůži dospělého muže
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Tom  Brady, Rok : 2002, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35342, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

53, Medvědí bratři, /obal-V

V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní 
Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se nečekaně změní v okamžiku, kdy jej Velký duch promění v medvěda – zvíře, které mladý Kenai 
nenávidí nejvíce. Ve své nové podobě se spřátelí s medvědím mládětem jménem Koda a pomalu začíná přemýšlet, jak se vrátit do svého lidského těla. V patách 
je mu však jeho bratr, který chce Kenaie pomstít, aniž by věděl, že pronásleduje jeho samého
Producent : Warner Home Video, Režie : Aaron  Blaise, Robert  Wa, Rok : 2003, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37169, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

54, Kniha džunglí 2    , /obal-V

Film Kniha džunglí 2 z produkce studia Walta Disenye přidává zcela novou kapitolu k jednomu z nejoblíbenějších animovaných filmů 
všech dob. Mauglí nyní žije v lidské vesnici, ale postrádá svého medvědího přítele Balúa, kterému také chybí jeho lidský kamarád. Balú však není jediný, kdo by 
Mauglího znovu rád viděl – tygr Šér Chán už netrpělivě očekává chvíli, kdy se mu bude moci pomstít. Když se Mauglí nepozorovaně odplíží do džungle, začíná 
velká honička o to, komu se jej podaří nalézt jako prvnímu – zda jeho starým přátelům, jeho nové rodině či lidožravému tygrovi. Mauglího nové dobrodružství je 
plné napětí, hudby a zábavy pro celou rodinu
, Režie : Steve  Trenbirth, Jamie  , Rok : 2003, Délka : 68, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34722, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

55, Kill Bill, 

Bývalá členka špičkového zabijáckého komanda (Uma Thurman) se rozhodne navždy skončit s minulostí a vdát se. Její svatební 
den se však změní v krvavá jatka v okamžiku, kdy na ni zaútočí její vlastní bývalý šéf Bill (David Carradine) a zabije ji. Mladá žena však nezemřela, i když si to 
všichni myslí: šťastnou náhodou vražedný útok přežila, ale upadla do kómatu. Po pěti mučivě dlouhých letech se vrací z temného zápraží smrti s jedinou 
myšlenkou: pomstít se všem, kteří jí ublížili, bez ohledu na to, co je k tomu vedlo. Ke všemu odhodlaná hrdinka, která si říká „Nevěsta“, však teprve musí zjistit, 
kdo je proti ní - a také to, jestli neexistuje někdo, kdo by mohl stát na její straně...Chladnokrevná pomsta, mrazivá nenávist a vzpomínky na zrazenou lásku vedou 



elitní vražedkyni po cestě krve, ze které - možná - není návratu.Po pěti letech, která uplynula od světového úspěchu Jackie Brownové, „maniak z videopůjčovny“ 
Quentin Tarantino stvrzuje svou pověst kultovního autora akčním příběhem o pomstě, lásce a nenávisti. Klíčovou roli v jeho novém autorském opusu hrají 
klasické asijské filmy ze 70. let využívající prvků bojových umění "wuxia".„Chci natočit nejlepší akční film všech dob!“, prohlásil Tarantino jen napůl v žertu na 
loňském MFF v Cannes, kde svůj projekt poprvé představil. Ke slavnostní světové premiéře na nejprestižnějším evropském festivalu letos v květnu také směřoval 
natáčení filmu, na jehož soubojových a akčních scénách se podílel legendární Woo-ping Yuen (Matrix, Tygr a drak). Podobně jako několikrát předtím, i nyní si 
Tarantino pohrává s chronologií svého příběhu: vyprávění je členěno do deseti kapitol, jejichž časová posloupnost je rafinovaně zpřeházena.Vedle obdivovaných 
hvězd žánru Sonnyho Chiby a Gordona Liu exceluje v nejnetrpělivěji očekávaném hitu podzimní sezóny v hlavní roli Uma Thurman, která se už objevila v 
režisérově kultovním morytátu Pulp Fiction – historky z podsvětí
, Režie : Quentin  Tarantino, Rok : 2003, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32865, Typ : Ostatní
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

56, Doba ledová  - Doba ledová 2:Obleva, /obal-V

Bylo nebylo. Ne tak dávno, sotva před 20.000 lety, v prehistorickém světě, kdy mrzne až praští, začíná příběh o mi-mi-migraci. Jak 
má jeden ale poznat, že jde o Dobu ledovou a ne třeba o Mrazivé časy nebo Velký chlad? No, tak se na naše hrdiny podívejte! Obličeje mají vyloženě ledové. A s 
tím přesunem je docela honička, zvlášť když zvířecí tým - mamut, tygr a lenochod - najdou lidské mládě, moc roztomilého človíčka, a usmyslí si, že prcka vrátí 
rodičům. Během dobrodružné cesty mají zvířata spoustu starostí jak se uživit. Mamut musí dávat pozor, aby mu věčně někdo nešlapal na chobot. A musí hájit 
svou tělnatost. Není přece tlustý, to ty chlupy dělají, že tak vypadá. Tygr zase potřebuje uchovat svou tygří vážnost. A ještě musí vyřešit spoustu problémů se 
vztahy. A jaký je to pořádek, když lenochod střídá partnerky jako ponožky? Panečku, mamut, ten je věrný.Na konec by to chtělo nějakou změnu. Což takhle 
"globální oteplení"? Dialogy k popukání a nápaditou digitální animaci filmu "Doba ledová" přináší na plátna kin pro pobavení malých i velkých režisér Chris 
Wedge, nositel Oscara za "nejlepší krátký animovaný film", kterým se stal jeho Bunny. Jeho mrazivá road movie se vyloženě povedla a nikterak si nezadá se 
Shrekem či Příšerkami.Film je v české verzi a chlupaté hrdiny namluvili špičkoví herci: Jiří Lábus, Ota Jirák, Zdeněk Mahdal ad.Bavte se, přichází "Doba 
ledová"2,.Ve filmu DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA se znovu setkáme se čtveřicí oblíbených hrdinů animovaného příběhu Doba ledová – mamutem Mannym, 
lenochodem Sidem, šavlozubým tygrem Diegem a veverkokrysou Scratem, které se neustále lepí na paty obrovská smůla. V tomto pokračování, které má na 
svědomí režisér Carlos Saldanha a Oscarem oceněný tým v pozadí filmů Doba ledová a Roboti, se doba ledová chýlí ke konci a zvířata si užívají tající ráj, který 
je jejich novým domovem
, Režie : Chris  Wedge, Carlos  Sal, Rok : 2002, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32691, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

57, LEON-LVÍ SRDCE, 

, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

58, Štvanec, /obal-V

Kosovo 1999. Albánští civilisté jsou vystaveni krutostem srbských vojáků. Americké tajné jednotky se blíží. Jeden z amerických 
vojáků Aaron Hallam (Benicio Del Toro) v troskách zničeného domu zneškodní srbského důstojníka. Je vyznamenán Stříbrnou hvězdou, ale jeho čin jej 
pronásleduje jako noční můra. Po letech se jako strážce oregonské divočiny dostane do konfliktu s lovci, kteří se vydali na jeleny s ostřelovačským arsenálem. Ti 
po něm začnou střílet, ale proti vycvičenému zabijáku nemají šanci. Aaron po nich skočí jako šelma a zabije je. Nejsou to ale jeho jediné oběti. Další dva lovci 
našli z jeho rukou smrt. Zvláštní agentka FBI Abby Durrelle (Connie Nielsen) se zoufale snaží vraha vypátrat. Povolává jediného muže, který by jí mohl pomoci: 
poručíka ve výslužbě Bonhama (Tommy Lee Jones). Ten se snaží zapomenout na svou minulost, kdy učil vojáky zabíjet, a odmítá. Když ale uvidí fotografie 
obětí, pochopí, že zabíjel jeho nejlepší žák, a že tedy i on sám má odpovědnost. Aaron je zatčen, ale z vazby ho vydají tajným agentům: zná příliš mnoho 
tajemství a nesmí promluvit. Dřív, než ho agenti stačí nechat "zmizet", jim však zmizí sám. FBI nasadí další agenty, ale válečný veterán Bonham trvá na tom, aby 
pronásledování nechali jen na něm. Režisér William Friedkin (Francouzská spojka, Vymítač ďábla, Žít a umřít v L A.) ve filmu Štvanec se zaměřil na vnitřní 
konflikt muže a jeho niterných běsů. Příběh válečného veterána - učitele (Tommy Lee Jones), který musí bojovat se svým bývalým studentem Aaronem (Benicio 
Del Toro), odpadlíkem speciálních vražedných jednotek. Oscarový Tommy Lee Jones (JFK, Uprchlík, Muži v černém, Muži v černém II) se nadchl pro postavu 
poručíka Bonhama, protože nejzajímavější a nejdůležitější je fakt, že tento muž učí něco, co vlastně sám nikdy nedělal: zabíjet. Ví o tom všechno a je 
mimořádně dobrý.Zrovna tak oscarový Benicio Del Toro (Traffic) byl nadšen rolí Aarona, jednoho z poručíkových nejlepších studentů v oboru zabíjení. Režisér 
Friedkin věří, že "obsazení znamená 80-90 procent úspěchu filmu", Jones a Del Toro předvedli ve filmu Štvanec různé, ale mimořádně úžasné styly herectví
Producent : BONTONFILM, Režie : William  Friedkin, Rok : 2003, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29888, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



59, Agent Cody Banks, 

Zachran svet. Ziskej divku. Udelej matiku
Producent : BONTONFILM, Režie : Harald  Zwart, Rok : 2003, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36709, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

60, Zděšení, /bal-V

Blown Away Soundtracktracklist -  1. In The Morning - Big Head Todd and the Monsters 2. Return To Me - October Project 3. With 
Or Without You - U2  4. All Night Long - Aretha Franklin 5. Tuesday Morning - The Pogues  6. Here's Where The Story Ends - The Sundays  7. Darling Today - 
The Jayhawks 8. You'll Lose A Good Thing - Aretha Franklin  9. Take Me Home - Joe Cocker/Bekka Bramlett 10. Main Title - Alan Silvestr
, Režie : Stephen  Hopkins, Rok : 1994, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=23734, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

61, Loď duchů, 

V Beringově moři je nalezena výletní loď, která je z dosud nevyjasněných příčin pohřešovaná od roku 1953. Nálezci se domluví, že si ji 
ponechají, což se později ukáže jako nejhorší rozhodnutí jejich života. Cestou do přístavu se totiž za podivných okolností začnou ztrácet členové posádky. Hrůza 
z neznámého nepřítele a boj o život promění jejich cestu v opravdové peklo. Vládcem opuštěné lodi je totiž starověký démon 
, Režie : Steve  Beck, Rok : 2002, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

62, Gothika, /obal-V

Skvělá a uznávaná psycholožka Dr. Miranda Grey (HALLE BERRY) je expertkou na posuzování toho, co je racionální. Co je 
logické. Co nezachází za hranice příčetnosti.Pod vedením svého manžela (CHARLES S. DUTTON), vedoucího oddělení psychiatrie Woodwardské ženské 
věznice, léčí nebezpečně psychicky narušené pacientky, mezi které patří i Chloe (PENÉLOPE CRUZ) – charismatická vražedkyně, jejíž svědectví o 
satanistickém mučení jsou uvážlivou doktorkou považovány za pouhý výplod paranoidní mysli.Po setkání s tajemnou dívkou se však její spokojené manželství a 
vyrovnaný život změní v nejhorší noční můru. Když se Miranda probudí po hrůzné autonehodě, se zděšením zjistí, že její manžel byl zavražděn a všechny stopy 
směřují právě k ní. Zatímco se snaží přijít na to, za jakých okolností by vůbec mohla spáchat podobně brutální a otřesný čin vůči člověku, kterého milovala a 
obdivovala, ocitá se uvězněná ve Woodwardu mezi svými bývalými pacientkami.Chování doktorky, která si z osudné noci pamatuje pouze několik nejasných vizí 
tajemné dívky, se postupem času stává čím dál tím více nevyzpytatelným. Zoufalá snaha, s níž se pokouší dokázat svou nevinu, je jejím bývalým 
spolupracovníkem Dr. Pete Grahamem (ROBERT DOWNEY JR.), který je soucitný, avšak zároveň velmi skeptický, vnímána jako začátek sestupu do hlubin 



šílenství.Miranda postupně začíná věřit, že se jí zmocnily nadpřirozené síly, které jsou odhodlány se pomstít i za cenu toho, že ji připraví o rozum. Zatímco ji 
Chloe stahuje do svého osobního pekla, musí Miranda zjistit, zda skutečně směruje k branám šílenství[ nebo pouze blíže k pravdě
, Režie : Matthieu  Kassovitz, Rok : 2003, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35814, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

63, Bratři, jak se patří, /obal-V

Bo (Matt Damon) a Walt (Greg Kinnear) jsou siamská dvojčata srostlá od ramen po boky a sdílejí společný život, prací počínaje a 
milostným životem konče. Jeden bez druhého neudělají ani krok - to platí v případě Boba a Walta doslova. Když si Bo, vášnivý ochotník, usmyslí jet do 
Hollywoodu a pokusit se o kariéru herce, je to i na Walta silná káva. Jenže Bo prosadí svou: odcestují, sežene po mnoha peripetiích vlastního agenta a světe div 
se!, dostane roli v televizním seriálu. Popularita hereckého začátečníka stoupá díl od dílu. S pomocí televizního štábu předstírá, že Walt neexistuje. Televizní 
seriál nejenže má úspěch, ale Bo se stane hvězdou. Tím ale zákonitě nastane okamžik, kdy už není možné kamuflovat druhé dvojče a to se musí objevit na 
veřejnosti. Štěstěna je siamským dvojčat4»ům nakloněna i nadále: honorář umožní, aby BRATŘI podstoupili operaci, která je od sebe oddělí. Konečně nastane 
okamžik, o němž snili tolik let: každý může jít vlastní cestou. Jenže roky strávené bok po boku nelze jen tak zapomenout ...DVD Expres
, Režie : Bobby  Farrelly, Peter  F, Rok : 2003, Délka : 119, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35813, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

64, Král Artuš, /obal-V

Artuš (Clive Owen) si přeje opustit Británii a vrátit se do poklidného Říma. Ještě předtím však musí podstoupit poslední nebezpečný 
úkol, který jej spolu s jeho rytíři Kulatého stolu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – přivádí ke zjištění, že po náhlém odchodu Římanů z 
Británie bude země potřebovat vůdce, který by vyplnil mezeru – někoho, kdo by nejen dokázal ochránit Británii před momentální hrozbou útoku Sasů, ale také 
přivedl ostrov do nové epochy. Pod vedením bývalého nepřítele Merlina a s krásnou a odvážnou Ginevrou (Keira Knightley) po svém boku musí Artuš najít sílu k 
tomu, aby dokázal změnit vývoj dějin.Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, 
jehož žśÚivot byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro zodpovědnost.Film Král Artuš je příběhem bojovníka, který stanul v čele 
Britů v boji proti Sasům. Je to příběh muže, který se stal legendou,“ říká producent Jerry Bruckheimer. „Tento snímek nabízí úplně nový pohled na legendu, o 
které jsme si mysleli, že ji dobře známe. Pravda je však taková, že král Artuš žil již v Době temna, tedy mnohem dříve, než jak je ve většině filmů zobrazováno. 
David Franzoni vytvořil příběh, který k tomuto tématu přistupuje úplně novým způsobem a mnohem více se přibližuje skutečným historickým souvislostem.DVD 
Expres
Producent : Warner Home Video, Režie : Antoine  Fuqua, Rok : 2004, Délka : 126, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36722, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

66, Den poté, /obal-V

Je to bomba....Super efekty....Jednoho dne to takhle ale skončí :
Producent : Bonton Film, Režie : Roland  Emmerich, Rok : 2004, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37153, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

67, Umučení Krista, /obal-V



Brilantně vizuálně i filmařsky zpracováno. Originální jazyk přidává na autentičnosti. Utrpení a brutalita dotažena možná až moc do 
krajnosti. Pokud opravdu dokázal tak dlouho vzdorovat bolesti a utrpení, tak klobouk dolů
Producent : Bonton Film, Režie : Mel  Gibson, Rok : 2004, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38053, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

68, Cesta kolem světa za 80 dní, 

Pan Phileas Fogg ve svém londýnském klubu prohlásil, že lze objet zeměkouli za 80 dní. To dalo podnět k sázce a jemu nezbývá 
než potvrdit teorii skutkem, Doprovázenou sluhou, vydává se čelit nástrahám.Známý román Julese Werna o sázce pana Philease Fogga a jeho dobrodružném 
putování převedli australští tvůrci do kreslené podoby a děj zasadili do zvířecí říše.Autor/Zdroj: /Popisreklamní materiály distributoraAutor/Zdroj: /Zdro
, Rok : 1988, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5059, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

69, Muž v ohni, 

Mexické podsvětí se začalo bavit novým sportem – únosy pro peníze. Mezi  majetnými obyvateli, zejména  těmi, kteří mají děti, se 
šíří panický strach.  Řada z nich pro své potomky najímá osobní ochranku. Do tohoto světa vstupuje John Creasy  (DENZEL WASHINGTON),  bývalý tajný agent 
a zabiják, který  už v podstatě rezignoval na život.  Jeho přítel Rayburn (CHRISTOPHER  WALKEN)ho ve snaze vytrhnout  z letargie přivede do Mexika City a 
dohodí mu práci tělesného strážce devítileté Pity Ramosové (DAKOTA  FANNINGová) . Creasy  sice o práci ochranky nemá zájem, a už vůbec  ne o ochranu 
malého děvčátka, ale vědomí, že nemá na práci nic lepšího, ho přiměje tento úkol přijmout. Předčasně vyspělou dívku a její  dotěrné otázky týkající se  jeho 
života sice zpočátku těžce snáší, ale ona pomalu  proniká do jeho  zdánlivě nepřístupného nitra. Vzájemné poé pouto a Creasyho nově nalezený smysl života se 
zhroutí  v okamžiku, kdy je Pita unesena.  Přestože je  v průběhu únosu těžce raněn, stává se Creasy „mužem v ohni“. Přísahá, že zabije každého, kdo se do 
tohoto únosu namočil.  A nikdo ho nezastaví
, Režie : Tony  Scott, Rok : 2004, Délka : 146, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34306, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

70, Pád Třetí říše, /obal-V

Snímek známého producenta a scenáristy Bernda Eichingera a režiséra Olivera Hirschbiegela Pád Třetí říše vzbuzuje značný 



zájem veřejnosti i odborníků již od svého vzniku. Pojednává totiž o posledních deseti dnech Adolfa Hitlera. Vychází sice z uznávané studie Joachima Festa, ale 
zároveň i z autobiografie Hitlerovy sekretářky Traudl Jungeové. A právě volba „osobního“ úhlu pohledu na jednoho z největších světových zločinců se stala 
předmětem polemik. Autoři opravdu nazírají historické události očima mladé ženy (jež jako stará paní komentuje začátek a objevuje se na konci přímo v obraze), 
snaží se však o objektivní pohled. Film má podobu dokumentárního dramatu, v němž se údajně devadesát procent promluv opírá o reálné záznamy. – Centrem 
dění je bunkr pod Novým říšským kancléřstvím, ale tvůrci kromě toho sledují i situaci Berlína jako frontového města, měnícího se rychle v ruiny. Kromě zachycení 
osudů Hitlera a jeho blízkých zde dostávají prostor epizody dalších postav (např. profesora Schencka, generála Weidlinga nebo fiktivního chlapce z Hitlerjugend 
Petera Kranze). Formálně je snímek uvozen prologem z roku 1942 a uzavřen epilogem s Traudliným útěkem a oznámením kapitulace z 8. května 1945. – 
Pozornost na sebe strhává enigmatický Bruno Ganz, hrající Hitlera jako paranoického, předčasně zestárlého muže, trpícího třesem ruky i záchvaty hysterického 
vzteku, jež střídá s vlídností. Diktátor zprvu vůbec nechápe situaci a pak je rozhodnut obětovat celé Německo (odtud i původní název filmu Zánik). Vydává 
nesmyslné rozkazy a vzápětí se hroutí. Nikdo se mu neodváží vzdorovat. – Scény z Berlína se paradoxně natáčely v Petrohradě za velké účasti ruského 
komparsu. Divákovi patrně nejvíce utkví scéna, v níž Magda Goebbelsová chladnokrevně vraždí svých šest dětí. – Film, který není prvním ani posledním 
pokusem „o Hitlera“, občas trpí tradičním klišé obdobných děl. V Německu se ovšem rychle zařadil k nejúspěšnějším tamním titulům.Tomáš Bartošek, Filmový 
přehled 2005/
, Režie : Oliver  Hirschbiegel, Rok : 2004, Délka : 156, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39674, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

71, Tom a Jerry: Největší honičky, /obal-V

Kdo by neznal Toma a Jerryho, dva rošťáky, kteří na sebe v jednom kuse líčí pasti, ale v jádru jsou kamarády. Kazeta, která jejich 
fanoušky určitě nezklame, obsahuje příběhy Myš Yankee Doodle, Mořský mourek, Golfový dýchánek, Kočičí koncert, Dokonalá serenáda, Kočičí frajer, Johann 
Myš, Dr. Jekyll a pan Myš, Myši na Manhattanu, Smůla se lepí na paty, Malý sirotek a Jerryho deník.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : Warner Home Video, Rok : 2000, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28553, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

72, Bob a Bobek 1- 8, /obal-V

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci - BOB a BOBEK. BOB je sice velmi chytrý a 
přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápadítý než menší BOBEK. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a 
veselé příhody.Obsahuje:  1. Na obří řece 2. Varéně 3. Amazonka 4. Bermudský trojúhelník 5. 
Poklad Aztéků 6. Na divokém západě7. Šaman 8. Medvěd 9. Nasca 10. Mexiko 11. Na výletní lodi
12. Dobrodružství z delfínem 13. V zemi vycházejícího slunce 14. Tibet 15. Rajský ostrov 16. Trosečníci
17. Opuštěný é pouto a Creasyho nově nalezený smysl života se zhroutí  v okamžiku, kdy je Pita unesena.  Přestože je  v průběhu únosu těžce raněn, 
stává se Creasy „mužem v ohni“. Přísahá, že zabije každého, kdo se do tohoto únosu namočil.  A nikdo ho nezastaví
, Režie : Tony  Scott, Rok : 1978, Délka : 146, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4379, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

73, Kanibalové, /obal-V

Příběh, který vám bude vyprávět tento film se skutečně stal.Do pralesů Jižní Amerikyodjíždí čtyřčlená skupina mladých reportérů, 
aby natočili unikátní záběry s domorodci, kteří se ještě nesetkali s bílým člověkem. Podaří se jim nalézt kmen údajných lidojedů, kteří však o bílé návštěvníky 
nejeví přílišný zájem. Mladí reportéři se je proto pokusí vyrušit z jejich poklidného života. Tento film je nevhodný pro osby mladší 18 let, protože obsahuje 
autentické záběry kanibalských orgií, které se opravdu tehdy odehrály!Autor/Zdroj: /Popisreklamní materiály distributoraAutor/Zdroj: /Zdro
, Rok : 0, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9913, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

74, Bratrstvo neohrožených 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, /obal-M

Currahee V Toccoa (Georgia) v roce 1942 zahajuje nesourodá skupina mladých mužů dobrovolný výcvik, aby se z nich stal 
nejnovější americký vojenský útvar - parašutisté. Pod drsným vedením poručíka Sobela se příslušníci nově zformované jednotky Easy Company stávají z 
civilních zelenáčů těmi nejelitnějšími vojáky armády. Jak pokračuje výcvik, roste rivalita mezi Sobelem, kterým muži pohrdají, a poručíkem Wintersem, mladým 
důstojníkem, který si získal respekt a obdiv jednotky. Scénář Erik Jendresen a Tom Hanks; režie Phil Alden Robinson 2. část Den všech dnů Dne 6. června 1944 
v Den D přelétávají letadla s tisíci parašutisty kanál La Manche do Francie, kde se dostávají do těžké palby. Nikdo z mužů nepřistane tam, kde to předpokládal a 
mnoho z nich přijde při seskoku o své zbraně a zásoby. Winters se spojí s jednotlivými vojáky a ti se pa Bloom@IśÚk snaží najít své jednotky. Později je Winters 
vybrán, aby vedl útok na opevněné německé dělostřelecké postavení; akce je úspěšná, ale WintersŽ˙w3 působící nyní jako velitel jednotky ztrácí svého prvního 
muže.3: Carentan Easy Company míří k jihu. Má za úkol obsadit strategicky důležité městečko Carentam. Winters a další muži, jdoucí v jejích stopách, se však 
dostanou do ostré nepřátelské palby a Němci je odříznou od přístupové cesty. Raněné odtáhnou kamarádi do bezpečí a ti, co mohou dál bojovat, se rozhodnou 
zaútočit na německé pozice. Také Easy Company konečně vyráží do útoku. 4: Nováčkové Bratrstvo neohrožených vypráví o operaci Holland i o odvrácené 
straně hrdinství - po každé bitvě je třeba identifikovat mrtvé. Tento nelehký úkol má na starosti Charlie Owen, který si až příliš dobře uvědomuje svou 
zodpovědnost. A po bitvě u Nuenenu jsou mnohá těla znetvořena k nepoznání a identifikační štítky chybějí...5.část Křižovatky Winters řídí u Dutch dike 
nebezpečnou akci, která skončí velkým vítězstvím, za něž je povýšen na výkonného důstojníka praporu. Winters, nespokojený s touto novou, převážně 
administrativní funkcí, se musí starat o vedení tří jednotek, kterým nyní velí. Po víkendu prožitém v Paříži dochází zpráva o hromadném útoku Osy v Ardenách, 
hrozícím prolomit linie Spojenců. Jednotka Easy Co. Odjíždí, aby udržela linii fronty, špatně vybavená pro mrazivě chladné počasí a předpokládanou zákopovou 
bitvu. Scénář Erik Jendresen; režie Tom Hanks. 6. část Bastogne V hluboké zimě v lese u města Bastogne v Belgii se muži z jednotky Easy Co. snaží, aby 
udrželi frontovou linii; jsou vystaveni mrazu a hladu, neboť sem přišli bez zimního oblečení, s nedostatečnými zásobami a municí. Zdravotník Eugene Roe 
(Shane Taylor) je na pokraji vyčerpání z boje, když se spřátelí s belgickou ošetřovatelkou. Easy Co. stráví bídné vánoce v zákopech a dostane zprávu, že návrh 
německé armády na kapitulaciŽÿw5 se setkal s hrdým odmítnutím generála McAuliffa: "Nikdy!"7: Bod zlomu V sedmém dílu dostává jednotka nového velitele 
Dike, který se netají tím, že má přátele "nahoře". Další úkol zní: vyčistit lesy okolo Foy. V několika dnech padnou i mnozí ostřílení veteráni a vychází najevo, že 
Dike zcela postrádá schopnosti dobrého velitele. Namísto očekávaného boje s blížícími se německými jednotkami však je Easy Company odeslána do 
Haguenau v Alsasku Lotrinsku a poté do Belgie. Po těžkých bojích jich z původního počtu zbývá polovina. 8: Poslední hlídka V osmém díle se k jednotce vrací 
Webster, který byl raněn v Holandsku. Ti, co přežili jatka v Bastogne, však mají jizvy i na duši. Události je těžce poznamenaly. Přichází další velitel Henry Jones, 
ale rozhodně ho nevítají fanfáry - od chvíle, kdy byla Easy Company nasazena do bojů ve Francii, se ve vedení už vystřídalo patnáct mužů. Přijíždějí záložníci, 
aby doplnili prořídlé mužstvo - jsou to však chlapci sotva odrostlí školním lavicím. Německé oddíly jsou rozloženy na druhém břehu a američtí vojácŽÿw2i se za 
nimi musí vydat přes řeku. Winters, který se opět vyznamenal v boji, je povýšen na majora.9: Proč bojujeme V devátém díle se další bojovou zastávkou stává 
Mourmelon. Na inspekci sem přijíždí sám generál Eisenhower, který vyznamenává americké vojáky za statečnost. Nixon, který prošel všemi útrapami válečného 
tažení ve Francii, však je psychicky na dně. Přiznává Wintersovi, že už nemůže dál a proto hledá úlevu v alkoholu. Easy Company čeká další přesun do 
Německa. Tam se vojáci dozvídají o smrti prezidenta Roosevelta a osvobodí vězně koncentračního tábora v Landsbergu. Tváří v tvář jejich utrpení si Nixon i 
všichni ostatní znovu uvědomují důležitost svého poslání. 10: Body Závěrečný desátý díl pak přivádí americké jednotky do Berchtesgadenu, kde měl své sídlo 
Hitler. Konečně nastává den vítězství - od výsadku 5. června 1944 uplynul rok a vojáci vědí, že se už brzy vrátí domů. Přesto se ještě občas střílí a válka si vybírá 
poslední oběti. Z mládenců, kteří se přihlásili dobrovolně do armády a setkali se poprvé v Toccoa, se stali ostřílení muži. Zocelení, ale také navždy 
pŽÿw1oznamenaní tím, co prožili. A Winters ví, že takové přátelství, jaké je spojilo, už nikdy a nikde neprožije.Prodělali ofenzívu na Rýně a pomáhali dobýt 
Hitlerovo „orlí hnízdo“ v Berchtesgadenu. Příběh elitní jednotky americké armády, která byla známa pod názvem Easy Company, nyní ožívá na DVD1. 
CurraheePíše se červen roku 1942 a v městečku Toccoa ve státě Georgia se právě formuje Easy Company, elitní paradesantní jednotka, kterou čekají tvrdé boje 
ve válčící Evropě. Zatím to však je jen skupina dobrovolníků, kteří sice nastoupili do armády se zapáleným srdcem, ale chybí jim profesionální výcvik. Ten vede 
náročný a tvrdý velitel Herbert Sobel, který nikomu nic neodpustí. Nováčci, k nimž patří i nadporučík Richard Winters, sní o vítězných bitvách v uniformě, kterou 
nosí jen ti nejlepší z nejlepších. Svého velitele však upřímně nesnášejí a vzájemná antipatie sílí i díky nepříznivým podmínkám při výcviku v zimních měsících. 
Velitel Sobel zjevně není ten správný muž na správném místě. A když se Easy Company přemístí do Anglie, aby se připravila na vstup do válečných operací, 
napětí mezi velitelem a jeho muži ještě vzroste. Vede až k roztržce mezi Wintersem a Sobelem a plukovník Sink ji vyřeší tím, že Sobela převelí. Vojáci se 
dozvídají, že se přiblížil jejich první výsadek - mají zničit německou posádku v St. Marie-du-Mont. 5. června 1944 nastává den D. Easy Company nastupuje na 
palubu letadla a vzlétá vstříc svému osudu.2. Den všech dnůParašutisté poprvé poznávají na vlastní kůži, kolik odvahy si žádá skok do neznáma. Modlitby 
možná pomáhají, než udělají první krok, ale pak už si musí každý poradit sám. V neutuchající nepřátelské palbě Winters přijde o výzbroj, přistane daleko od 
ostatních a na obranu mu zůstane pouze nůž. Spolu s vojínem Hallem z A Company, který dopadl nedaleko od něj, musí rychle najít cestu ke své jednotce. 
Jenže to není vůbec snadné – až po několika hodinách narazí na Liptona a pár dalších mužů od 82. regimentu a zjišťují, že jsou v Mere Eglise, asi sedm 
kilometrů od místa, kde přistála Easy Company. Čeká je i první střet s německými vojáky, první boj proti jejich opevněným pozicím, první vítězství i první setkání 
se smrtí.
, Režie : Tom  Hanks, Phil Alden  R, Rok : 2001, Délka : 600, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28167, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

79, Sniper, /obal-V

Liberty Wallace (LINDA FIORENTINO), úspěšná spolumajitelka společnosti na výrobu zbraní, zvedla cestou do kanceláře svůj mobilní 
telefon a jeden jediný hovor změnil její život v peklo.Nebezpečně znějící mužský hlas ji vyzval aby se připoutala ke stánku s hot dogy, nevypínala telefon a dělala 



věci, které na ulici běžně neděláte. Důvod? Sniperův (WESLEY SNIPES – Blade 2, Vlak plný peněz) laserový zaměřovač míří na její srdce. Proč má být právě 
Liberty obětí jeho touhy po pomstě
Producent : Kari Skogland, Režie : Kari  Skogland, Rok : 2002, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35423, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

80, Taxi, taxi, 

Nejrychlejší francouzská komedie.Japonský velvyslanec na návštěvě policie v Marseilles... Krásná auta, krásné ženy a superrychlá 
jízda... Japonský ministr obrany přilétá do Francie, aby otestoval know - how městské policie v boji proti teroristům a podepsal "smlouvu století" s představiteli 
státu. Marseilleská a pařížská policie si pro ministra připraví na ukázku svých schopností vymyšlenou teroristickou akci. Ministra však unese japonská Yakuza... 
Lilly ( Marion Cotillard ) přivede svým rodičům představit svého přítele - marseilleského taxikáře Daniela ( Samy Naceri ). Oba jsou brzy do celého dobrodružství 
kolem ministra zataženi jejím otcem, generálem armády, který v nouzi využije Danielova taxíku k cestě na letiště,é pouto a Creasyho nově nalezený smysl života 
se zhroutí  v okamžiku, kdy je Pita unesena.  Přestože je  v průběhu únosu těžce raněn, stává se Creasy „mužem v ohni“. Přísahá, že zabije každého, kdo se do 
tohoto únosu namočil.  A nikdo ho nezastaví
, Režie : Tony  Scott, Rok : 2000, Délka : 146, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20675, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

81, Rytíři ze Šanghaje, /obal-V

Poté, co v komedii Tenkrát na východě zkrotili Divoký západ, jsou Chon Wang (Jackie Chan) a Roy O’Bannon (Owen Wilson) zpět v 
akci. Tentokrát si vyřizují účty v prostředí civilizovaného Londýna. Když se Wangův odloučený otec stane obětí záhadné vraždy, vydávají se Wang a Roy v jeho 
stopách do Anglie s vidinou spravedlivé odplaty. Wangova sestra Lin (Fann Wong) má stejný nápad a při svém pátrání odhalí celosvětovou konspiraci, která má 
vyústit ve vyvraždění celé královské rodiny – téměř nikdo jí však nevěří. Wang, který musí pomstít svého otce a zároveň udržovat romanticky založeného Roye 
co nejdále od své atraktivní sestry, zatím s pomocí ochotného inspektora Scotland Yardu (Thomas Fischer) a desetiletého pouličního dareby (Aaron Johnson) 
obrací život ve viktoriánské Anglii naruby. Na dvojici hrdinů čeká v Británii spousta humorných eskapád a bláznivých dobrodružství
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : David  Dobkin, Rok : 2003, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30748, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

82, Dinotopie 1-2, /obal-V

Po havárii letadla se nevlastní bratři Karl a David dostávají na fantastický ostrov Dinotopie. V této dosud neobjevené části světa žijí 
v poklidné shodě lidé s dinosaury, kteří umí nejen mluvit, ale i číst a psát. Mnozí z nich studují, třeba jako stenonychosaurus Zippo, který je knihovníkem a mluví 
sedmnácti jazyky. S ním a s Marion, dcerou starosty z Města vodopádů, prožijí oba bratři vzrušující dobrodružství. Život a pohoda na Dinotopii jsou ale v 
ohrožení, protože energetické zdroje ostrova, bájné sluneční kameny, začínají slábnout. Osud Dinotopie se ocitá v rukou našich dvou hrdinů[
, Režie : Marco  Brambilla, Rok : 2002, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37117, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

83, Sahara, 



Říjen 1942, poušť Sahara. Americký tank přidělený k britské armádě je při německém útoku nucen ustoupit hluboko do pouště. V 
ruinách starobylé svatyně nachází vodu, avšak německý prapor je jim stále v patách. Musí čelit stonásobné přesile. Vydrží, než přijde posila?
, Režie : Brian  Trenchard-Smith, Rok : 1995, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18381, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

84, Bestie, 

Když je v Thajsku unesena dcera bývalého agenta Jakea Hoppera (STEVEN SEAGAL), její otec netuší, že se před ním rozehrává 
nebezpečná hra plná intrik, nebezpečí a surového násilí. Hopper odlétá do Bangkoku, kde požádá o pomoc své bývalé kolegy a společně se vydávají po stopách 
skupiny, o které si myslí, že Jessicu unesla. Při pátrání se Jake dostane do centra boje mezi zkorumpovaným thajským generálem a gangem překupníků zbraní. 
Pomalu přichází na to, že je záměrně vmanipulován do podivných akcí tajných služeb a jeho dcera slouží jako návnada.DVD Expres
Producent : Magic Box, Režie : Ching Siu  Tung, Rok : 2003, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39000, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

85, Karate Dog, 

Detektiv Peter Fowler vyšetřuje záhadnou vraždu v čínské čtvrti, jejímž jediným svědkem je pes jménem Cho-Cho. Peter se nestačí 
divit, když zjistí, že Cho-Cho nejenže mluví, ale bojové umění ovládá lépe než Bruce Lee a jeho vtipným poznámkám se nevyrovná ani špionátor z Austin 
Powers. Zázračný mluvící pes se společně s Peterem pouští do dalšího pátrání, které je zavede na populární chrtí závodiště, jehož majitelem je bohatý a mocný 
podnikatel Hamilton Cage (John Voight). Tady náhodou narazí na zákeřné spiknutí a oba se tak ocitají v ohrožení života..
, Režie : Bob  Clark, Rok : 2004, Délka : 81, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39959, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

86, Constantine, 

Film natočený podle komiksů Hellblazer vypráví příběh Johna Constantina (Keanu Reeves), muže, který doslova prošel peklem a 
vrátil se z něj. Tento muž se dá dohromady se skeptickou policistkou Angelou Dodsonovou (Rachel Weisz), aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího 
dvojčete. Jejich vyšetřování je dovede do světa démonů a andělů, který existuje těsně pod povrchem současného Los Angeles. Hlavní hrdinové se stanou zajatci 
série katastrofických událostí z jiného světa, díky čemuž se nevyhnutelně sblíží a pokusí se najíst vlastní klid za jakoukoli cenu 
, Režie : Francis  Lawrence, Rok : 2005, Délka : 121, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33379, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

87, Neporazitelný, 

Nadějný boxer Monroe Hutchen (WESLEY SNIPES) byl odsouzen k doživotnímu trestu, který si odpykává v přísně střeženém vězení 
Sweetwateru. Právě tam ovšem přichází jako vězeň i úřadující mistr světa v těžké váze George Ranař Chambers (VING RHAMES). Ten nesnese jakékoli 
pomyšlení, že by mohl být někdo lepší než on, a Monroea napadne. V připravovaném zápase půjde o hodně. Zvlášť, když jsou v sázce i peněz a svoboda
Producent : Magic Box, Režie : Walter  Hill, Rok : 2002, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32882, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

88, Resident Evil: Apokalypsa, 

Alice (Milla Jovovich) byla jedním ze dvou      lidí, kteří vyvázli z katastrofy, jež proměnila podzemní laboratoře mamutí biochemické 
korporace Umbrella Corporation ve smrtící   past. Druhým byl Matt Addison - muž, který chtěl původně odhalit nekalé machinace mocné firmy. Spolu s Alicí unikl 
z tajného centra Umbrelly zamořeného hladovými Zombiemi       a bleskurychlými mutanty. Sám se však stačil nakazit nebezpečným T-virem a vědci z Umbrelly 
se rozhodli zneužít ho k dalším experimentům. Nyní se Alice znovu ocitá na prahu zlého snu. Zpustošené Racoon City se změnilo vinou T-viru v město oživlých 
mrtvých. Bývalí zaměstnavatelé mladou ženu i tentokrát vhánějí do souboje, v němž musí bojoa zabíjet, nebo bude sama zabita. Jejím hlavním protivníkem je 
tentokrát monstrum Nemesis.     A není to nikdo jiný než hrůzně proměněný Matt[ Boj na život a na smrt ve městě mrtvých – to je úkol zkušené a novými 
schopnostmi obdařené Alice, odvážné Jill Valentine (Sienna Guillory) i jejich společníků – Carlose Olivery (Oded Fehr), Nicholaie (Zack Ward) a L.J. (Mike Epps)
, Režie : Alexander  Witt, Rok : 2004, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38424, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

89, Výplata, 

Michaelu Jenningsovi (Ben Affleck) jde o život, ale zatím neví proč. Světoznámý génius se nechává najímat špičkovými firmami na 
specializované tajné projekty. Aby nevyzradil žádné tajemství, vymažou Jenningsovi pravidelně paměť vždy, když svoji práci dokončí. Za to je velmi dobře 
placen. Nyní očekává, že si za poslední tříletý projekt vydělá osmimístnou sumu, ale místo velké výplaty dostane obálku plnou náhodných předmětů. Zároveň mu 
zaměstnavatel oznámí, že se sám před měsícem svého honoráře vzdal. A protože mu podle smlouvy byla vymazána paměť, Jennings neví jak se bránit, dokud v 
předmětech, které dostal, neobjeví klíč ke své minulosti. Nyní musí s pomocí Rachel (Uma Thurman), se kterou poslední tři roky pracoval a kterou miloval, 
poskládat dohromady jednotlivé útržky své minulosti dříve, než ho jeho předchozí zaměstnavatelé nechají zabít
, Režie : John  Woo, Rok : 2003, Délka : 119, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37097, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

90, Nekecej a pádluj, 



Tři kamarádi z dětství se po letech setkávají na pohřbu čtvrtého z nich. Na počest jeho památky a přísahy, kterou kdysi uzavřeli, se pak 
vydávají hledat bájný poklad, který byl pro ně v dětství vším. Opouští své běžné životy, aby se vydali vstříc novým zážitkům, jenž na ně čekají v srdci překrásné 
americké divočiny. Cestou tak "drsňák, slušňák a sympaťák" narazí na všechno ...  Člen: aegi
, Režie : Steven  Brill, Rok : 2004, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39958, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

91, Lovci pokladů, 

Už niekoľko generácií Gatesovcov hľadá ukrytý templársky poklad. Benjaminovy Gatesovi sa podarí získať stopu, ktorá ho dovedie 
k severnému polárnemu kruhu. Tu získa ďalšie stopy, ktoré ho približujú stále viac k pokladu. Potrebuje ukradnúť Deklaráciu nezávislosti aby ju ucránil pred 
svojim bývalým partnerom Ianom a aby zistil, čo sa skrýva na jej zadnej strane. Spoločnosť mu robí kamarát Riley a správkyňa Národného archívu Abigail. Musia 
si však dávať pozor na Iana a tiež na FBI ktorá Gatesa hľadá.Pútavý, dobrodružný thriler v ktorom sa stretneme s hádankami, kódmi a šiframi, ktoré hrdinu 
posúvajú vpred
, Režie : Jon  Turteltaub, Rok : 2004, Délka : 131, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36726, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

92, Romper Stomper, 

Snímek Geoffreyho Wrighta Romper Stomper (název je odvozen z textu dětské říkanky) se dostal do naší videodistribuce především 
proto, že v něm na sebe před dvanácti lety upozornil novozélandský herec Russell Crowe, z něhož je dnes hvězda první velikosti. Crowe sice podává 
pozoruhodný výkon, ale film je zajímavý i jinak. S nezvyklou otevřeností totiž zobrazuje subkulturu skinheadů, zachycuje kořeny jejich nenávisti, jejich způsoby 
uvažování a v neposlední řadě i bídu jejich životního stylu. Crowe hraje šéfa skinheadské party, potetovaného nacistickými symboly a zuřivě nenávidějícího 
vietnamské imigranty. Navzdory své prvoplánové zlobě a brutalitě má Hando jisté charisma, jemuž podléhá dívka z lepší rodiny Gabe, jež se marně snaží 
vymanit z traumatu dcery, zneužívané bohatým otcem. Samotný děj vychází z celkem tuctového milostného příběhu, v němž má dívku rád i Handův nejlepší 
přítel Davey (jeho představitel Daniel Pollock spáchal sebevraždu ještě před uvedením filmu). Ten jediný si nakonec snad uvědomuje zmarněnost svého života. 
Jenže to už je příliš pozdě. - Geoffrey Wright natočil krutě realistické drama, jež se ve své době setkalo s bouřlivým odmítnutím zejména ze strany politiků, kteří 
ho označili za morálně zkažené dílo. Film byl kvůli údajnému nihilismu srovnáván s Mechanickým pomerančem Stanleyho Kubricka a je dodnes považován za 
jeden z nejdrsnějších australských titulů. V tomto ohledu stojí za zmínku zejména prolog a potom klíčová sekvence pouliční bitky skinheadů s Vietnamci.Tomáš 
Bartošek, Filmový přehled 2004/1
Producent : Magic Box, Režie : Geoffrey  Wright, Rok : 1992, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38814, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

93, Štvanec času, 



Obyčejný muž s obyčejným snem - zajistit lepší budoucnost pro svého syna. Ale co když s ním má budoucnost úplně jiné plány? 
Uprostřed 70.let si Larry žije poklidným životem. Mezitím, v roce 2000, zvrácený zločinec se svým gangem ukradne stroj času. Díky němu se dostane zpět do 
70.let a unese Larryho syna. Raněn touto ztrátou, vydává se Larry po jeho stopách napříč časem až do budoucnosti: ta má pro něj zdrcující novinku - únosce 
jeho potomka není jen tak někdo - je to jeho vlastní, už dospělý syn! Podaří se Larrymu vyhrát souboj s časem a zvrátit tak krutou pravdu budoucnosti?   (oficiální 
text distributora
, Režie : Doug  Campbell, Rok : 2001, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41318, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

94, RRRrrrr!!!, 

Před 35 000 lety, v časech, kdy boj o oheň už byl skončen, přišel na řadu šampon!Šampon, kvůli kterému byl spáchán první zločin v 
dějinách lidstva. Dva pravěké kmeny, Špinavovlasatí a Čistovlasatí žijí v harmonii a míru až do chvíle, když si Špinavovlasatí uvědomí, že jsou od sousedního 
kmene značně odlišní[, a to čistotou vlasů. Čistovlasatí se však o tajnou pěnivou recepturu nehodlají dělit... Čistovlasatí až doposud žili klidný, šťastný a čistý 
život. Nikoho z nich nenapadlo, že by jim mohl někdo závidět krásné čisté vlasy. Dokonce ani špinavý a smradlavý sousední kmen Špinavovlasatých. Ale jednou 
v noci se to stalo. Poprvé v historii lidstva byl spáchán zločin. Člověk zabil člověka[ Co bylo motivem? Kdo vyřeší tuto záhadu? Co když je tato vražda pouze 
začátkem hrůzostrašné série? Všechny ty8%
, Režie : Alain  Chabat, Rok : 2003, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38664, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

95, Loupež po italsku, 

Jejich geniální plán byl promyšlen do nejmenších detailů a proveden naprosto bezchybně. Konečně, každý z nich byl špičkovým 
profesionálem ve svém oboru a Charlie (Mark Wahlberg) by za svůj tým dal ruku do ohně. Zdařil se i únik, přestože to byl jeden z nejstřeženějších paláců v 
Benátkách. Ale jeden z nich zradil a právě Steveovi (Edward Norton) spadl do klína přímo pohádkový poklad. Jeho podraz zaplatil životem kasař John (Donald 
Sutherland), veterán, který sobě i dceři slíbil, že pak už pověsí řemeslo na hřebík.Stella (Charlize Theronová) podědila zlaté kasařské ruce po otci jen s tím 
rozdílem, že ona stojí na straně zákona. Pro Charlieho tedy není snadné získat ji na svou stranu a přesvědčit, že cílem nejsou jen oslnivě blyštivé zlaté cihly, ale 
především pomsta za smrt kam120650%%Gilles  David@ID120651%%Jean-Paul  Bonnaire@ID117778%%Edith  Le Merdy@ID120652%%Bernard  
Cheron@ID120653%%Maroussia  Dubreuil@ID120654%%Gilles  Conseil@ID90235%%Patrick  Medioni@ID46594%%Michel  Bouis@ID120655%%Christian  
Bergner@ID120656%%Joseph  Beddelem@ID117579%%Gaëlle  Cohen@ID120657%
, Režie : Gary F.  Gray, Rok : 2003, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34286, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

96, Kruh 2, /obal-V



Pokračování dnes už téměř kultovního hororu Kruh z roku 2002se dalo očekávát. Zlá Samara se vrací podruhé, aby mohlaopět 
terorizovat Rachel Kellerovou (Naomi Watts) a jejího syna Aidana (David Dorfman. Když Rachel zjistí, že noční můra opět oživá, tak ještě k tomu se Samara 
rozhodla vrátit do světa živých - a to prostřednictvím Aidana. Rachel hnána nenávistí, bolestí a utrpením se vydává definitivně poslat Samaru tam, odkud přišla...
, Režie : Hideo  Nakata, Rok : 2005, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36788, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

98, Blade: Trinity, /obal-M

Hluboko v poušti vůdci upírů oživili stvoření, které stálo na počátku jejich rasy. Legendární Dracula nyní vystupuje pod jménem 
Drake a disponuje schopnostmi, které byly dosud upírům odpírány. Aby to bylo pro Bladea ještě komplikovanější, rozvine proti němu rada upírských předáků 
širokou škálu nových bojových taktik, ke kterým zneužijí i své kontakty na vyšších místech. V očích FBI se Blade pojednou stává zabijáckou zrůdou, kterou je 
třeba stůj co stůj polapit. Po konfliktu Bladea a jeho rádce Whistlera s agentem Cumberlandem a jeho muži je nad slunce jasnější, že Blade bude potřebovat 
pomoc. Neochotně se spojí s lidskými lovci upírů, které vede Whistlerova dcera Abigail a spolu se slepou vědkyní Sommerfieldovou pracují na “konečném řešení 
upírské otázky”. Blíží se poslední bitva, ve které je v sázce rovnováha světa a zachování lidského rodu. Nemrtví se však své vlády nad světem nevzdají tak lehce 
..
, Režie : David S.  Goyer, Rok : 2004, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37529, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

99, Kruh 2 - Ring 2, 

Producent : Hollywood Classic En, Režie : Hideo  Nakata, Rok : 1999, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36887, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

100, Vítejte v džungli, 

V drsné a nelítostné městské džungli jménem Los Angeles žije Beck (THE ROCK) – muž, který je ochoten použít jakékoliv prostředky k 
tomu, aby získal věc, pro kterou ho jeho klient poslal. Ať už jde o pozdní platbu nebo vzácný prsten, Beck nedělá rozdíly a dle svého hesla „tak ať už to máme za 
sebou“ se za pomocí fyzické síly snaží práci co nejdříve dokončit.Beck nikdy nevyhledává potíže a jen velmi nerad je dělá ostatním. Naneštěstí je řešení potíží 
právě to, kvůli čemu si jej lidé najímají a Becka čeká poslední velký problém, který musí vyřešit, aby mohl svůj dosavadní styl života konečně hodit za hlavu. A 
stejně jako amazonská džungle, do které je vyslán svůj poslední úkol splnit, je jeho úloha velmi spletitá.Jádrem všech problémů je upo Def@ID98285%%Franky  



G@ID111119%%Boris Lee  Krutonog@ID47500%%Olek  Krupa@ID26588%%Pete  Gawtti@ID111474%%Fausto  Callegarini@ID111475%%Stefano  
Petronelli@ID111476%%Fabio  Scarpa@ID111477%%Cristiano  Bonora@ID111478%%Tiberio  Greco@ID111479%%Julie  Costello@ID111480%%Mary  
Portser@ID111121%
, Režie : Peter  Berg, Rok : 2003, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37100, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

101, RŮZNÉ POHÁDKY , BOB A BOBEK,BOŘEK,MÁJA ATD...., 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

102, Slzy slunce, /M

Když padne demokratický režim v Nigérii a moci se chopí bezohledný vojenský diktátor, dostane ostřílený veterán námořní pěchoty 
A.K. Waters (BRUČE WILLIS) zdánlivě rutinní úkol - zachránit ze země členku organizace Doktoři bez hranic Dr. Lenu Kendricks (MONICA BELLUCI), která se 
stará o oběti zuřící občanské války v odlehlé vesnici. Když ale Waters se svou jednotkou na místo dorazí, lékařka je ochotna opustit vesnici pouze pod 
podmínkou, že se Watersovi muži postarají o převoz vesničanů na blízkou hranici. Pokud by byli zanecháni napospas osudu, brzy by padli za oběť početné 
armádě rebelů.Waters podléhá přísnému velení svého nadřízeného důstojníka, kapitána Billa Rhodese (TOM SKERRITT), na jehož rozkaz nesmí do vojenského 
konfliktu nijak zasahovat. Když se ale spolu se svými muži stane přímým svědkem brutálního jednání rebelů, získá si jej Dr. Kendricks na svou stranu. Vojáci 
jsou ochotni vystavit se nejvyššímu riziku a doprovodit vesničany skrze hustou džungli. Během následného přesunu je však Watersův tým, složený z expertů na 
nepozorovaný pohyb a kamufláž, urputně pronásledován armádou rebelů. Brzy se ukáže, že objektem jejich zájmu je jeden z uprchlíků - jediný přeživší člen 
rodiny, která před převratem vládla Nigérii. Waters a jeho malá skupina vojáků stojí před nelehkým rozhodnutím, zda je život jednoho muže cennější než životy 
jich samotných a ostatních uprchlíků, jejichž záchranu považují za svou morální povinnost
Producent : Columbia Pictures, Režie : Antoine  Fuqua, Rok : 2003, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35384, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

103, Jen počkej, zajíci I., /obal-V

Snad ani není třeba představovat Vlka a Zajíce, nejpopulárnější postavičky z ruských animovaných filmů. Podívejte se s námi na 
jejich spanilé příběhy plné honiček a překvapení.Obsahuje: 1.   Na pláži   2.   V lunaparku   3.   Všechny způsoby jak chytit Zajíce   4.   Sportovci   5.   Nové 
nápady Vlka   6.   Příhody na vsi   7.   Na silnici   8.   Nezapomenutelný karneval   9.   Není snadné být televizní hvězdou
, Rok : 0, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29376, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

104, Dnes neumírej, 

Agent 007 je zajat při tajné misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britové mají korejského zajatce a nabídnou ho výměnou. Agent 007 
se okamžitě přesune do Londýna. K šermířskému souboji ho vyzve bilionář Gustave Graves, který je téměř nepřekonatelný. Bondova mise pokračuje na Kubu, 
kde se seznámi s Jinx a zjistí, že v jejím dokonalém těle je i docela dokonalý mozek agentky CIA. James Bond se po peripetiích dostane do ledového paláce na 
Islandu, kde se nachází barvitá společnost. Je tu Graves, jeho pobočník Zaa, falešná panna a Gravesova asistentka Miranda. Ale hlavně je tu zbraň, která může 
zničit celý vesmír



, Režie : Lee  Tamahori, Rok : 2002, Délka : 133, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32859, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

105, Dračí doupě, /obal-V

Izmerská říše je již po dlouhý čas na rozhraní dobra a zla. Vládnou zde mágové, elitní skupina kouzelníků, zatímco pokorní 
prostí lidé jsou bezmocní. Izmerská císařovna Savina / Thora Birch / chce rovnost a blahobyt pro všechny, proto má zlý mág Profion /Jeremy Irons / v plánu 
sesadit ji a nastolit vlastní vládu. Císařovna vlastní žezlo, které ovládá izmerské zlaté draky. Aby Profion mohl převzít vládu, musí nejprve toto žezlo získat a lstí 
přesvědit radu mágů o tom, že Savina je nezpůsobilá udržet moc. Císařovna ví, že Profion přinese Izmeru ničení a smrt. Musí proto najít legendární tzv. savrillský 
prut - mýtický prut, který má moc nad rudými draky, mnohem mocnějšími než jsou zlatí. Dva zloději, Ridley / Justin Whalin / a Snails / Marlon Wayans /, se 
neúmyslně stanou nástroji při Savinině hledání. V doprovodu trpaslíka Elwooda / Lee Arenberg / a za pomoci císařovnina nejlepšího stopaře, skřítka Norda, se 
mladí hrdinové vydávají hledat prut ze Savrillu. Zatímco se v Izmeru Profion připravuje na bitvu s císařovnou, Ridley a jeho přátelé překonávají mnoho překážek - 
smrtící bludiště zlodějského bratrstva, tajné jeskyně, opuštěné hrady - na každém kroku musí přelstít Profionova hlavního posluhovače Damodara / Bruče Payne 
/. Vše závisí na tom, kdo prut získá jako první. Čas neúprosně běží, přežití visí na vlásku..
, Režie : Courtney  Solomon, Rok : 2000, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28118, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

105, Dračí doupě 2, /obal-V

Příběh vás vtáhne do temné říše fantazie. Zlý kouzelník Damodar připravuje zlověstný plán pomsty proti Izmerskému království. Berek, 
vyznamenaný bojovník, a Melora, nezkušená kouzelnice se vydávají do bitvy proti Damodarově obrovské armádě strašlivých nestvůr, létajících harpií a ledových 
draků, která má splnit kletbu a připravit je o kouzelné žezlo. Berek a Melora vytvoří vlastní armádu, aby se jim podařilo kletbu zlomit[Intersoni
, Režie : Gerry  Lively, Rok : 2005, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40609, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

106, Šedá zóna, /obal-M

Když velitelé koncentračního tábora Osvětin sestavili speciální komando z židovských vězňů, slíbili jeho členům několik měsíců života 
navíc za spolupráci při bestiálním vyhlazování ostatních Židů.Jeho členům se však přesto podařilo zorganizovat jedinou ozbrojenou vzpouru, ke které kdy v tomto 
vyhlazovacím táboře došlo. Na samém jejím začátku objevila skupina čtrnáctiletou dívku, která zázrakem přežila hromadnou popravu v plynové komoře. A tak 
záchrana jediného lidského života ohrozila akci, která mohla zachránit tisíce jiných...DVD Expres
, Režie : Tim Blake  Nelson, Rok : 2001, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38898, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

106, POSLEDNÍ ZŮSTÁVÁ - Bruce Willis , /obal-M

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

107, Sniper 3, /obal-M



Mistr ve střelbě seržant Thomas Beckett je nejlepším americkým sniperem. Dokáže odstranit zkušené válečné veterány, drogové 
překupníky a mezinárodní nájemné vrahy. Teď se ale musí postavit daleko prohnanějšímu protivníkovi a zároveň svému nejlepšímu příteli Paulu Finneganovi, o 
kterém si myslel, že zemřel při akci a nyní se stal nebezpečným pro Ameriku a celý svět. Zločinec Finnegan pracuje jako tajný agent ve Vietnamu. Existuje jediná 
šance, jak ho dostat a Beckett bude mít poslední slovo
, Režie : Paul J.  Pesce, Rok : 2004, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39619, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

109, Shaolin Fotbal, 

Akcni komedie o nadsenem priznivci - studentu Kung fu, ktery hleda zpusob, jak toto bojove umeni rozsirit do celeho sveta. ..DVD 
expres
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Stephen  Chow, Rok : 2001, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36918, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

110, Gigant Shaolinu, /obal-V

Jedné noci dostal mladý žák kung-fu Kao neočekávanou návštěvu, raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho prosí o pomoc a 
úkryt. Kao se od svého přítele naučí starou bojovou techniku Shaolinu a rozhodne se jí věnovat. Po létech se dozvídá, že "Tři draci" usmrtili jeho přítele Chinga a 
usadili se v jeho domě.Autor/Zdroj: /Popisreklamní materiály distributoraAutor/Zdroj: /Zdro
, Rok : 1980, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7884, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

111, Krvavé stopy, /obal-V

Je to již téměř rok, co byla v poklidném městečku Shallow Valley spáchána brutální vražda místní dívky, kterou se šerifu Jacku 
Sheppardovi nepodařilo objasnit. Právě se chystá z města navždy odjet, když se na schodech policejní stanice objeví mladík celý od krve. Jack musí svůj odjezd 
odložit. Brzy zjistí, že mezi mladíkem a loňskými strašlivými událostmi existují souvislosti... Jaké tajemství leží pohřbeno ve stínech minulosti malého města? 
Jaké hrůzy ještě čekají v lesích? Někteří lidé by si přáli, aby tyto otázky nebyly nikdy zodpovězeny[DVD Expres
, Režie : Sheldon  Wilson, Rok : 2004, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39950, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



112, Vosí hnízdo, 

Dvě hodiny nadupané akcí, ve kterých se gang mladých zlodějíčků zaplete do sítí kruté a brutální zločinecké armády. Uprostřed území 
nikoho přežije jen ten nejsilnější. Helene Laborie (Nadia Fares) je francouzská důstojnice zvláštního policejního komanda. Byl ji přidělen úkol předvést Abedinam 
Nexhepa, největšího bose podsvětí, k soudnímu přelíčení. Nexhepovi lidé se při bránění svého vůdce před ničím nezastaví. Během transportu zaútočí na 
speciální estkortu uprostřed opuštěné průmyslové oblasti. Tam ale zkříží plány mladému gangu, který právě ono místo vykrádá [
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Florent-Emilio  Siri, Rok : 2002, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32819, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

113, Neprůstřelný mnich, /obal-V

Tajemný mnich beze jména (Chow Yun-Fat ), mistr kung-fu, už šedesát let putuje po celé Zeměkouli. Opatruje magický svitek, v němž se 
skrývá klíč k neomezené moci. Cítí však, že jeho biologické hodiny už netikají tak silně jako dřív. Vydává se proto do města hledat muže, který by byl hoden stát 
se jeho nástupcem. Pouliční  zlodějíček Kar (Seann William Scott) je do sebe zahleděný sanfranciský výrostek. Ale právě Kar mnichovi jednoho dne zachrání 
život. Mnich rozhodne, že svitek zdědí právě on. To však ještě netuší, co je mladík zač a kolik práce a energie bude muset sám vydat, aby Kara naučil 
odpovědnosti. Nicméně od té chvíle spolu brání svět před zlotřilci lačnícími po neomezené moci a  schopnými spáchat cokoliv, jen aby se svitku zmocnili. Síly zla 
představuje především  fanatický nacista Strucker (Karel Roden!). Mnich a Kar ale nebudou sami: na jejich stranu se přidá i ruská mafiánská princezna (Jaime 
King) zvaná Bad Girl
Producent : BONTONFILM, Režie : Paul  Hunter, Rok : 2003, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32860, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

114, Saw: Hra o přežití, /obal-M

Geniální vrah, bizardní smrti, dějové zvraty, falešné stopy. Pokud jste ujížděli na filmu Davida Finchera Seven (SEDM), pak budete 
chtít skládat i tuhle SKLÁDAČKU. Ale pěkně od začátku: Probudíte se v neznámé místnosti. Nic si nepamatujete, nic nevidíte, protože je všude tma. Cvak, 
rozsvítí se světla. Ležíte na špinavé podlaze ve staré vysloužilé umývárně. Proti vám stojí chlap, který také nevypadá nejlíp, a mezi vámi leží mrtvola v kaluži 
krve. Chcete k ní, ale nejde to. Jste za kotník připoután k trubce u zdi. Ještě to nevíte, ale čeká vás nejhorší noc ve vašem životě. Nejhorší, nebo poslední - a 
nejspíš oboje najednou. Dostal jste se do spárů vraha, který terorizuje vaše město, vraha, kterému říkají Jigsaw, vraha, který proslul bizarními způsoby likvidace 
svých obětí...
, Režie : James  Wan, Rok : 2004, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39742, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

115, Orel přistává, /obal-V



Byl konec roku 1943, a Hitler dostal bláznivý nápad unést britského premiéra Churchilla a donutit tím soupeře k uzavření 
míru.Bláznivé myšlenky,o jejímž úspěchu pochybuje i sám diktátor se chytil Himmler a pověřil tímto úkolem admirála Canarise.Naplánováním mise byl pověřen 
politicky nevýrazný plukovník  Max Radl a vedením mise plukovník Steiner,který dříve odmítl genocidu a nyní má šanci napravit si reputaci u vedení. Jeho 
komando za pomoci agenta IRA Devlina se dostane do městečka na pobřeží v Anglii,kam má dorazit i premiér.Přestrojí se za polské vojáky a chystají 
léčku,avšak osud je proti nim,kdy do města dorazí i část americké armády.Kamufláž je odhalena,když se zjistí že polské jednotky zde nemají být,následuje tuhý 
boj a pokus o útěk záškodníků
Producent : ZEMS, Režie : John  Sturges, Rok : 1976, Délka : 123, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15040, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

116, Manituova bota, /obal-V

Náčelník Apačů Abahachi (MICHAEL BULLY HERBIG – Kluci to taky chtěj) a jeho pokrevní bratr Ranger se starají o dodržování míru a 
spravedlnosti. Potíže nastanou, když si Abahachi vezme od kmene Šošonů půjčku na financování indiánské putyky. Narazí na padoucha Santa Mariu, ten na něj 
sehraje habaďůru a práskne do bot i s vypůjčenými penězi[Oba odvážné muže pak u Šošonů očerní, ti neváhají ani chvilku a vykopou ze země, pro nedostatek 
válečných seker, skládací židli. Začíná nejlepší westernová parodie posledních let! Howgh!DVD Expres
Producent : Magic Box, Režie : Michael Bully  Herbig, Rok : 2001, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33761, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

117, Spider-Man 2, 

Od chvíle, kdy se Peter Parker (TOBEY MAGUIRE) rozhodl opustit svou dlouholetou lásku Mary Jane Watson (KIRSTEN DUNST), aby 
se mohl v kostýmu Spider-Mana i nadále zodpovědně věnovat svému povolání superhrdiny, uplynuly dva roky. Jeho touha po milované M.J. se ale postupem 
času stala ještě silnější a proto si nyní pohrává s myšlenkou, že by se tajného života superhrdiny na důkaz své lásky vzdal. M.J. se však mezitím rozhodla jít dál 
– vydala se na dráhu filmové herečky a v jejím životě figuruje nový muž.Peter má problémy i se svým nejlepším přítelem Harrym Osbornem (JAMES FRANCO). 
Jejich kamarádský vztah začíná být stále více zastíněn Harryho záští vůči Spider-Manovi, jehož viní ze smrti svého otce.Když už se zdá, že se03088%%Richard  
Sammel@ID46593%%Valerio  Mastandrea@ID70950%%Martial  Odone@ID103089%%Angelo  Infanti@ID29529%%Martin  Amic@ID103090%%Alexandre  
Hamidi@ID103091%%Grigori  Manoukov@ID103092%
Producent : Bonton Film, Režie : Sam  Raimi, Rok : 2004, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36697, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

118, Pravidla boje, 



NĚKDO VÍ VÍC[Robert Scott (VAL KILMER – Alexander Veliký) pracuje jako důstojník s nejvyšším utajením v jednotce speciálního 
nasazení. Ve světě špionáže se z něj po letech tvrdé služby a přísného uznávání pravidel boje stane špičkový odborník.Je pověřen pátráním po Lauře, dceři 
důležitého vládního úředníka.Při spolupráci s týmem sestaveným z prezidentových poradců, tajné služby, FBI a CIA, narazí Scott se svým pomocníkem Curtisem 
(DEREK LUKE - Motorkáři) na skupinu obchodující s bílým masem.Je Laura jejich obětí? A proč je vyšetřování náhle ukončeno?Někdo ví o případu víc. Někdo 
připravuje spiknutí[DVD Expres
, Režie : David  Mamet, Rok : 2004, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37883, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

119, Muži v černém II, 

Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy 
obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného života a Jay i nadále pracuje pro MIB - bohatě dotovanou, avšak neoficiální vládní agenturu, která 
reguluje mimozemský život na naší planetě.Během vyšetřování zdánlivě rutinní záležitosti odhalí Jay ďábelský plán, zosnovaný nepřátelskou kylothianskou 
stvůrou Serleenou (Lara Flynn Boyle), která se maskuje vizáží svůdné modelky. Když Serleena vezme jako rukojmí celou budovu MIB, zbývá pouze jediná 
osoba, na kterou se může Jay obrátit - jeho bývalý partner, který nyní pracuje pro americké poštovní úřady a před souboji s mimozemskými nestvůrami 
gigantických rozměrů dává přednost běžným lidským radostem.Nastává boj s časem, během jehož03088%%Richard  Sammel@ID46593%%Valerio  
Mastandrea@ID70950%%Martial  Odone@ID103089%%Angelo  Infanti@ID29529%%Martin  Amic@ID103090%%Alexandre  Hamidi@ID103091%%Grigori  
Manoukov@ID103092%
Producent : BONTONFILM, Režie : Barry  Sonnenfeld, Rok : 2002, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28716, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

120, Ong-bak, Ong-bak

První thajský snímek v české distribuci Ong-Bak přináší další verzi tradičních akčních snímků s bojovými uměními. Thajští filmaři v čele 
s Prachyou Pinkaewem se vracejí ke kořenům obdobných snímků z doby, kdy tomuto žánru vládl Bruce Lee. Na rozdíl od moderních děl, používajících kromě 
schopností aktérů i vizuální či drátové efekty a počítačové triky, zůstávají věrní klasickému stylu: to, co je vidět na plátně, se odehrálo i před kamerou. Režie to 
dokonce občas zdůrazní „vracečkou“. Středem pozornosti je tentokrát thajský box, čili umění Muay Thai. – Ve vesnici Nong Pradu ukradne jeden zločinec hlavu 
místního buddhistického božstva Ong-Baka. Vesničané vyšlou do Bangkoku svého hrdinu, mladíka Tinga, s úkolem přinést ukradenou svátost. Jinak obci 
03088%%Richard  Sammel@ID46593%%Valerio  Mastandrea@ID70950%%Martial  Odone@ID103089%%Angelo  Infanti@ID29529%%Martin  
Amic@ID103090%%Alexandre  Hamidi@ID103091%%Grigori  Manoukov@ID103092%
, Režie : Prachya  Pinkaew, Rok : 2003, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39767, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

121, Šmoulové 1, Šmoulové

, Rok : 0, Délka : 30, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39582, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

122, Fantastická čtyřka, Fantastic Four



Na filmové plátno už pronikly s různým úspěchem snad všechny velké komiksové legendy známého tvůrce Stana Leeho a jeho 
kolegy Jacka Kirbyho jako například X-Men či Hulk. Není divu, že po třech animovaných TV sériích (1967, 1978, 1994) a jednom nikdy neuvedeném pokusu z 
roku 1994 (natočeném, jen aby studio neztratilo autorská práva) došlo konečně i na hranou adaptaci Fantastické čtyřky, nejdéle vydávaného komiksu 
nakladatelství Marvel. Režie ambiciózního projektu se ujal málo známý Tim Story. – Vynálezce Reed Richards přesvědčí svého bývalého spolužáka, 
byznysmana Victora Von Dooma, aby mu poskytl prostředky na výzkum. Při expedici je však vesmírná stanice pohlcena mraky kosmické radiace, což zanechá 
změny v genotypech všech pěti členů posádky. Jejich nově získané schopnosti se začnou projevovat brzy po návratu naa s „mezinárodním“ jménem Tony Jaa. 
Poměrně drsný film, vznikající čtyři roky, osciluje na pomezí solidní akční podívané a milé naivity. Doma sklidil obrovský úspěch a prosadil se i ve světě.Tomáš 
Bartošek, Filmový přehled 2005/
, Režie : Prachya  Pinkaew, Rok : 2005, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33382, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

123, Princezna se zlatou hvězdou, Princezna se zlatou hvězdou

Princezna Lada se skrývá v přestrojení do myšího kožíšku před válkychtivým králem Kazisvětem v zámecké kuchyni u prince 
Radovana.Příliš pestrobarevná a příliš udeklamovaná pohádka se silným mírotvorným posláním, na kterou se vydrželo dívat několik generací filmových diváků. 
Pobočník prince Radovana byl poslední filmovou rolí T. Pištěka.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuJak princezna Lada, které na čele zářila zlatá 
hvězda, musela se skrývat v myším kožíšku.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : Filmexport Home Vide, Režie : Martin  Frič, Rok : 1959, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16960, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

124, Hnízdečko lásky v bavorských Alpách, Om Gasthaus zum scharfen Hirschen

, Režie : Hans  Billian, Rok : 1981, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8375, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

125, Božský Bruce, Bruce Almighty

Pozor na scénu přichází Jim Carey. Zase jeden z filmů, kde použil svůj šarm a hlavně jeho největší přednost: škleby, ksichtíky a 
protáhlé obličeje. Nedaří se vám v práci? Máte pořád jen smůlu a nemůžete dosáhnout toho, co chcete? A víte kdo za to může? Bruce si myslí, že Bůh. Morgan 
Freeman je právě tím bohem, na kterého Bruce své neúspěchy svádí a tak mu dá Bůh šanci. Dá mu svou moc aby učinil lidi šťastnýmy. A jestli znáte Jima 
Careyho, tak dobře víte, že si to užije. Ale napsal jsem, že mu dá Bůh šanci. Nedá mu spíš lekci? To uvidíte jestli si tenhle film pustíte a věřte, že nudit se 
nebudete
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Tom  Shadyac, Rok : 2003, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32685, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

126, Devět životů, Unstoppable



Dean Cage (WESLEY SNIPES – Blade, Neporazitelný, Sniper), bývalý člen jednotky speciálních vojenských operací, je omylem 
označen za agenta CIA a unesen.Únosci mu vstříknou do těla drogu, díky které mohou ovládat jeho mysl. Chtějí využít jeho schopností a speciálního výcviku. 
Dean má jen jeden den na záchranu svého života. Musí utéct, najít protilátku a zahnat démonické představy, které se pod vlivem drogy objevují. Pokud se mu to 
nepovede, na konci dne zemře. Magic Bo
, Režie : David  Carson, Rok : 2004, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40612, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

127, Válka policajtů, 36 Quai des Orfevres

Režisér Olivier Marchal (sám bývalý policista) natočil svůj příběh na zá-kladě skutečných událostí a situoval ho na slavné Nábřeží 
zlatníků 36,     do sídla pařížské policie. Právě tam začíná drama dvou policistů – Léa Vrinkse (Daniel Auteuil) a Denise Kleina (Gérard Depardieu), které kromě 
příslušnosti k různým útva-rům – Léo pracuje pro BRI (Zásaho-vá a pátrací brigáda) a Denis pro  BRB (Brigáda pro boj s organizo-vaným zločinem) – dělí i 
základní postoj k jejich práci. Zatímco Denis usiluje především o moc a postavení, Léo patří k onomu staromódnímu typu policajtů, posedlých svou prací, kteří 
mají známé na oCristian  Solimeno@ID128502%%Gary  Oliver@ID128503%%Raicho  Vasilev@ID128492%%David  Fleeshman@ID128504%
, Režie : Olivier  Marchal, Rok : 2004, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39770, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

128, Vánoce jsou za dveřmi, Countdown to Christmas

Nejdříve si zazpívejte společně s oblíbenými Disneyho hrdiny novou písničku "Vánoce jsou za dveřmi" ve stejnojmenném celovečerním 
filmu. A pak začněte s Mickeyem zachraňovat království nebo se podívejte, jak se Donald honí se svými synovci. A nebo se naučte lyžovat jako Goofy a poznejte 
důležitého oslíka, který se jmenuje Drobek. VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI je skvělý film plný fantazie, dobrodružství a legrace, který vám bude připomínat 
sváteční kouzlo Vánoc po celý rok.Obsahuje následující příběhy:Princ a žebrák.Umění lyžařské.Horolezci.Donaldův sněžný boj.Hajánek, Mžourek a Spáč.Zásoby 
na zimu.Maličký.DVD Expres
, Rok : 2004, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39252, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

129, Myšák Stuart Little 3, Stuart Little 3: Call of the Wild

Sbalte si svá zavazadla a naložte svou tábornickou výbavu. Je čas vyslyšet myšákovo volání! V úžasném animovaném dobrodružství 
MYŠÁK STUART LITTLE 3 se myšák se svými přáteli vydává daleko od města vstříc neuvěřitelným zážitkům v divočině. Na jednu věc ale jejich vybavení 
nestačí. V okolních lesích údajně žije velké a zlé zvíře! Zatímco se Stuart učí od trochu divokého skunka jménem Reeko základní pravidla přežití, věčně 
vystrašená kočička Snížek využívá ochrany světem protřelého toulavého Montyho. MYŠÁK STUART LITTLE 3 je tak velká legrace, jako je svět kolem nás!   
(oficiální text distributora
, Režie : Audu  Paden, Rok : 2005, Délka : 75, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41225, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

130, Moje tlustá řecká svatba, My Big Fat Greek Wedding



Když se svobodný Američan - vegetarián zamiluje do Kanaďanky řeckého původu, ještě netuší, co všechno ho čeká. Její rodina je totiž 
přesvědčená o tom, že nastávající zeť se musí stát stoprocentním členem rodiny. Musí milovat jejich jídlo, ctít jejich tradice a hlavně, je tu rodinný 
podnik...!Řecká rodina Portokalosových má strach o Toulu (Nia Varlados). Je jí třicet a pořád je svobodná. Pracuje v řecké restauraci, kterou vlastní její rodiče: 
Gus (Michael Constantine) a Maria (Lainie Kazan). Toulá udělá cokoliv, jen aby nemusela do konce života zůstat v téhle práci a sama. Když dostane příležitost 
pracovat v cestovní kanceláři své tety, hned ji využije. Tady se zamiluje do lana Millera (John Corbett), učitele na střední škole. lan je vysoký, pěkný a rozhodně 
není 245%%Christophe  Rouzaud@ID126246%%Frédéric  Maranber@ID126247%%Myléne  Demongeot@ID26381%%Olivier  Marchal@ID107374%%Jo  
Prestia@ID66869%%Denis  Sylvain@ID126248%
Producent : Intersonic, Režie : Joel  Zwick, Rok : 2001, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34022, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

131, Šerif, Šerif
Parta mladíků zabije při pčijímmacím rituálu svého kamaráda-nováčka. Pachatelé svedou vinu na řidiče auta, který místo činu míjel. Případ vyšetřuje nový 
šerif[Autor/Zdroj: /Popisreklamní materiály distributoraAutor/Zdroj: /Zdro
, Rok : 1970, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20155, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

132, Království nebeské, Kingdom of Heaven    /obal-V

Režisér  Ridley Scott  mistrně spojil filmovou epiku s hlubokým prožitkem v slavných filmech Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise, 
Gladiátor,  Blade Runner a Černý jestřáb sestřelen. Ve filmu Království nebeské vypráví  o  křižové výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj 
známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný  boj mezi muslimy a křesťany  o  Svatou zemi, který se sice odehrál  
před tisíci lety, ale svými důsledky  sahá až do přítomnosti.      Scénárista William Monahan, který se Scottem spolupracuje, zdramatizoval fascinující epizodu  
krátce před třetí křižáckou výpravou. Jeruzalém a  velká část Svaté země byly ovládány evropskými rytíři,  jež ke znamení kříže a cestě do daleké cicí země 
přivedly horlivost ve víře Di příslib panství a bohatství  v exotické říši.  Příběh se soustředí na rytíře Baliana z Ibelinu, který se stane hrdinou,  když se pevně 
postaví proti   věrolomnosti v křesťanském spojenectví a vede obyvatele Jeruzaléma   v chrabrém  boji proti Saladinově  saracénské armádě
, Režie : Ridley  Scott, Rok : 2005, Délka : 145, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38706, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

133, Psí vojáci, Dog Soldiers     /obal-V

Četa britských vojáků se vydává na obvyklé vojenské cvičení do odlehlé skotské divočiny.Nikdo z nich netuší,že se tam budou 
muset bránit skutečnému nepříteli.V temných lesích narazí na raněného kapitána jednotky zvláštního nasazení a zmasakrovaný zbytek jeho týmu.Brzy vyjde 
najevo,že v okolí řádí vždy o úplňku nebezpeční vlci.Vojáci se připravují na naplánované akce,ale další tajemná noc se nezadržitelně blíží..
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Neil  Marshall, Rok : 2002, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35421, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

134, Někdo to rád blond, White Chicks    /obal-V



V naprostém utajení.Co se stane, když dva nešikovní agenti FBI (Shawn Wayans, Marlon Wayans) se musí převléct za bohaté 
princezny a pokusí se proniknout do vyšší společnosti? Skandál! Šílené situace a nonstop zábava provází bratry, kteří se ze smolařů mění v mladé dívky ... s 
postavením! S filmem NĚKDO TO RÁD BLOND, plným dobré muziky, se budete od začátku do konce skutečně bavit!DVD Expres
, Režie : Keenen Ivory  Wayans, Rok : 2004, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38665, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

135, SEXY ELIXIR, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

136, Bitva o Midway, Midway

, Režie : Charlton  Heston, Rok : 1976, Délka : 126, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4160, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

137, ŠMOULOVÉ 2., 

, Typ : VCD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

138, Mrazík, Morozko            /obal-V

Klasický příběh o lásce Ivana a Nastěnky, kteří pomocí dědy Mráze přemohou hloupé loupežníky i zlou babu Jagu.Autor/Zdroj: 
/reklamní materiály videodistributor
Producent : BONTONFILM, Režie : Alexander  Rou, Rok : 1964, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12957, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

139, Underworld, Underworld    /obal-V



 Moderní akční sci-fi UNDERWORLD vypráví o boji mezi dvěma znepřátelenými klany a o nešťastné lásce, která je díky této válce 
předurčena k zániku. Autoři se nechali inspirovat příběhem všech příběhů - Romeem a Julií. Selena (Beckinsale) je mladou upíří bojovnicí, pochází z mocného 
aristokratického rodu. Naopak Michael (Speedman) reprezentuje klan vlkodlaků, který je považován za nižší společenskou třídu.   (oficiální text distributora
Producent : Lakeshore Entertainm, Režie : Len  Wiseman, Rok : 2003, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33372, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

140, Nukleární cíl, The Marksman    /obal-V

Wesley Snipes (Trilogie Blade) jako ozbrojený a extrémně nebezpečný střelec ve výbušném akčním thrilleru NUKLEÁRNÍ CÍL, ve 
kterém není nic, jak se zdá na první pohled. Rusku hrozí jaderné nebezpečí a zachránit ho dokáže jen jediný muž: Střelec (Snipes). Elitní tajný agent amerických 
zvláštních jednotek dostal za úkol vyřadit z provozu jadernou elektrárnu před tím, než její reaktor vyhodí do vzduchu teroristé. Střelci se podaří proniknout do 
přísně střeženého zařízení, označit cíl pro americké rakety a nyní připravuje svůj únik. Když ale zjišťuje, že to budou samotné rakety a ne teroristé, kdo způsobí 
jadernou katastrofu, je mu jasné, že na něj někdo nastražil past. A tak začíná souboj s časem, kdy se musí pokusit dostat výbušniny mimo určený terč. Exploze 
by totiž způsobila smrt tisíců lidí a zkázu dvou světových mocností.   (oficiální text distributora
, Režie : Marcus  Adams, Rok : 2005, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40720, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

141, Sejměte Cartera!, 

Jack Carter (Sylvester Stallone) je drsňák každým coulem. V Las Vegas odvádí pro hlavouny podsvětí poctivou i když ne právě 
čistou práci a k návratu do rodného Seattlu by ho dokázala přinutit snad jen[ tragická smrt mladšího bratra. Údajně zahynul v opilosti za volantem. Motivován 
pochybnostmi bratrovy manželky a dcery, začne Jack Carter pro klid svědomí prověřovat i jiné možnosti. Díky svým drsným, stoprocentně efektivním metodám 
záhy narazí na stopy jasně svědčící o tom, že bratrova smrt není dílem nešťastné náhody, ale brutálních zabijáků. Případ je složitý, nicméně v jednom má Jack 
Carter od začátku jasno – všichni, kdo stojí za bratrovou vraždou, budou krutě pykat
, Režie : Stephen Thomas  Kay, Rok : 2000, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=31872, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

141, Nepřítel státu, 

Stačí letmé a nechtěné setkání s bývalým spolužákem Zavitzem a z úspěšného washingtonského právníka Roberta Deana (Will Smith) 



se stává "nepřítel státu" číslo jedna. Rozsudek nad ním vynesl vysoký úředník všemocné National Security Agency Reynolds (Jon Voight), který nechal „v zájmu 
demokracie“ zavraždit kongresmana. Mírumilovný Dean nechápe, proč je z něj najednou štvanec s hordou skvěle vycvičených agentů v patách. K jeho polapení 
je zmobilizována i nejmodernější technika včetně supercitlivých špionážních satelitů. Proč? Reynolds se domnívá, že Zavitz stačil krátce před svou násilnou smrtí 
předat mladému právníkovi videokazetu se záznamem vraždy kongresmana. Dean si může na první pohled vybrat - buďto se dříve či později promění v mrtvolu 
bez totožnosti, nebo rychle vydá zabijákům z NSA to, po čem pasou. Naneštěstí Dean vůbec netuší, že kazeta skončila v jeho tašce s nákupními dárky. 
Nečekanou pomoc v poslední chvíli získá od bývalého agenta Brilla (Gene Hackman), který se s National Security Agency nerozešel v dobrém. Jaké jsou šance 
dvou mužů v boji s nejmocnější tajnou organizací na světě? Z pyrotechnické produkční dílny Jerryho Bruckheimera (Skála, Armageddon) přichází do českých kin 
atraktivní hi-tech thriller s osmdesátimiliónovým rozpočtem a hvězdným obsazením. Vedle producenta a herců Willa Smithe, Gena Hackmana a Jona Voighta je 
dostatečnou zárukou šťavnaté filmové zábavy i zkušený režisér Tony Scott (Top Gun, Krvavý příliv)
, Režie : Tony  Scott, Rok : 1998, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25887, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

142, Solo, Solo    /obal-V

Je to dokonalý voják, uměle vatvořený stroj na zabíjení, mistr všech bojových umění. Když ale Solo odmítne vraždit nevinné, stane 
se svým tvůrcům nepohodlný.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Norberto  Barba, Rok : 1996, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19326, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

143, Rachot v Bronxu, Rumble in the Bronx
Hlavou zeď neprorazíš, leda že bys u toho myslel. Mladý asiat má v New Yorku problémy nejen s přízvukem, žlutým pigmentem a šikmýma očima, ale také s 
partou nepřátel[Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Stanley  Tong, Jackie  Ch, Rok : 1996, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17679, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

144, Válka světů, War of the Worlds    /obal-V

Když mimozemšťané přistáli na planetě Zemi ve filmu Stevena Spielberga naposledy, vznikl film, který jen ve Spojených státech 
vydělal 435 miliónů dolarů a stal se čtvrtým nejúspěšnějším snímkem filmové historie. Řeč je samozřejmě o E. T. Mimozemšťanovi. Teď nám slavný režisér 
připravil další blízká setkání třetího druhu, navíc s největší filmovou hvězdou současnosti v hlavní roli. Tom Cruise je ale jen jeden z mnoha důvodů, proč Válka 
světů patří mezi nejočekávanější příspěvky letošní filmové sezóny.Scenárista David Koepp adaptoval stejnojmenný slavný román H. G. Wellse, jehož tématem je 
invaze Marťanů na planetu Zemi, a jeho příběh přesunul z konce devatenáctého století do žhavé současnosti. Dělníka Raye Ferriera (Tom Cruise) trápí problémy 
v rodině, jejíž členové si přestávají rozumět. Na planetu Zemi se ovšem řítí nebezpečí nepředstavitelného rozsahu. Má podobu mimozemských predátorů, kteří 
se rozhodli naši civilizaci zlikvidovat a jsou na to technologicky skvěle vybaveni. Osobní potíže ustupují do pozadí. Lidé, včetně Rayovy rodiny, se musí 
semknout, pokud mají mít alespoň minimální šanci na záchranu.„Náš svět prošel v poslední době těžkostmi, které nutně změnily naše vnímání reality. Proto je 
podle mě vhodná doba vyslat do světa Válku světů, aby v uších lidem pořádně zahřměla“, říká režisér. „Tohle nebude jeden z mých filmů, v němž civilizaci 
navštíví přátelští a dobrotiví mimozemšťané.“Podle toho bude také velkolepá sci-fi vypadat. Existenční zápas o budoucnost lidstva slibuje překonání všeho, co 
jsme doposud mohli na filmovém plátně spatřit. A po Minority report jde o v pořadí druhou spolupráci dvou ikon filmového průmyslu. „V momentě, kdy jsem dočetl 
scénář, mi bylo jasné, že v tomhle filmu chci hrát. Není to jen film o mimozemšťanech, ale také komorní příběh o zoufalém tátovi, který se svou rodinou bojuje o 
přežití,“ dodává Tom Cruise
, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 2005, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39481, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

145, Hellboy, Hellboy



Hellboy (Ron Perlman) byl během druhé světové války přivolán na Zemi šíleným Grigori Rasputinem (Karel Roden), aby se stal 
poslem apokalypsy. Ze spárů nebezpečného zločince jej však zachránil zakladatel tajného Úřadu pro výzkum paranormálních jevů (Ú.V.P.J.) profesor Broom 
(John Hurt), který jej poté vychoval jako svého vlastního syna a pomohl mu rozvinout jeho výjimečné schopnosti. Hellboy se navzdory svému temnému původu 
zařadil k bojovníkům na straně dobra.V  Ú.V.P.J. se Hellboy stal součástí zvláštní rodiny, do níž kromě něj a Brooma patří také telepatický „mořský muž“ Abe 
Sapien (Doug Jones) a půvabná Liz Sherman (Selma Blair), která disponuje schopností pyrokineze. Všichni dohromady tvoří hlavní obrannou linii před 
Rasputinem, který chce získat Hellboye zpět do své moci a využít jeho sil, aby mohl rozpoutat armageddon
, Režie : Guillermo  Del Toro, Rok : 2004, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30722, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

146, Utržený ze řetězu, Danny the Dog, Unleashed

Ke scénáři filmu Utržený ze řetězu podnítily slavného francouzského režiséra, scenáristu a producenta Luca Bessona dva impulzy: chtěl 
si zopakovat spolupráci s hercem Jetem Liem, s nímž se setkal při projektu Polibek draka (2001, FP 8/2002) a především jej zaujalo téma o člověku, s nímž bylo 
od dětství zacházeno jako se psem a jenž byl používán jako živá zbraň. Bessonův spolupracovník, režisér Louis Leterrier (Kurýr, Kurýr 2), z dané látky vytěžil 
zajímavou kombinaci filmových postupů: kinetické akce videoklipově i zpomaleně snímaných bojových scén střídá s emotivními až sentimentálními okamžiky, 
zběsilost vyprávěcího rytmu utlumuje staromilsky zobrazenou romancí, akce střídá city a tuto vypjatou směsici žene svižně kupředu až k očistnému finále. - 
Danny byl jako malé dítě násilím ukořistopností pyrokineze. Všichni dohromady tvoří hlavní obrannou linii před Rasputinem, který chce získat Hellboye zpět do 
své moci a využít jeho sil, aby mohl rozpoutat armageddon
, Režie : Guillermo  Del Toro, Rok : 2004, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35386, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

147, Od soumraku do úsvitu, From Dusk Till Dawn

Dva bankovní lupiči prchají před spravedlností do Mexika. Cestou střílejí skoro po všem, co se hýbe...Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
distributoraHororový příběh o tajemném mexickém baru, kde v noci dochází ke strašlivým upírským hostinám. Scenárista Tarantino napsal scénář s ohledem na 
dosavadní Rodriguezovo režijní dílo; takřka polovina děje tak vlastně nemá s hororem nic společného. Oba tvůrci v první části rozehrávají krvavý kriminální 
příběh o bratrské dvojici bankovních lupičů, kteří na útěku do Mexika bez mrknutí oka odstraňují každého, kdo jim (skutečně nebo domněle) stojí v cestě. I oni 
jsou však téměř bezmocní, když se za hranicí ocitnou v boji proti zběsilým a nadpřirozeným silám...Rodriguez a Tarantino s přehledem využívají motivy z upírské 
mytologie. Jejich dílku nechybí nadhled, nápadité dotažení žán@ID76606%%Phyllida  Law@ID39314%%Carole Ann  Wilson@ID127993%%Michael Ian  
Lambert@ID127994%%Jaclyn Tze  Wey@ID127995%
, Režie : Robert  Rodriguez, Rok : 1995, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14739, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

148, Legionář, /P



Úspěšný zápasník a lehkovážný playboy Alain LeFevre (JEAN CLAUDE VAN DAMME ) má všechno - slávu, peníze, ženy i moc ... 
Zaplete se však s milenkou nejmocnějšího mafiánského bossa - a začíná jeho útěk před smrtí a zápas o holý život. Pohřbí svou minulost, změní si jméno a 
vstoupí do francouzské legie. Až v Maroku, pod neúprosným sluncem na vyprahlé africké poušti poznává cenu skutečného přátelství, cti a odvahy. Akčními a 
bojovými scénami nabitý film Vás vtáhne do děje a nepustí do posledního okamžiku!Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Peter  McDonald, Rok : 1998, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26496, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

149, Policajti na baterky, National Security

Earl Montgomery (Martin Lawrence), nabubřelý mladík, kterého nevzali do policejní akademie, a Hank Rafferty (Steve Zahn), neoblíbený 
uhlazený policista, před sebou zřejmě neutečou. Potkají se během běžné dopravní zácpy, která se vymkne kontrole a při níž každý z nich stojí na opačné straně 
zákona. Nyní musí jako řadový ozbrojený doprovod znemožnit pašerácký obchod. Přes odpor nadporučíka Washingtona (Bill Duke) a detektiva McDuffa (Colm 
Feore), začínají Earl a Hank rozplétat složitý plán, který vymyslel Nash (Eric Roberts) se svými kumpány. Našim hochům se dostane do rukou nezničitelná 
kovová slitina v hodnotě milionů dolarů. Vymyslí plán, který je stejně potrhlý jako oni dva, přesto se zdá, že tito dva beznadějní partneři vyřeší zločin... pokud se 
nejdřív vzájemně nezabijí
Producent : BONTONFILM, Režie : Dennis  Dugan, Rok : 2003, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34728, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

150, Stealth - Přísně tajná mise, Stealth

V novém vzrušujícím akčním snímku Roba Cohena Stealth – Přísně tajná mise se seznámíme s trojicí zkušených pilotů – Benem 
Gannonem (JOSH LUCAS), Karou Wade (JESSICA BIEL) a Henrym Purcellem (JAMIE FOXX). Všichni tři jsou součástí elitní divize, která létá s utajovaným 
typem stíhačky, známým jako Talon. Patří k nejlepším z nejlepších.Jednoho dne nadřízený důstojník George Cummings (SAM SHEPARD) představí týmu 
nového wingmana – letoun bez lidské posádky přezdívaný EDI, jehož pilotáž obstarává umělá inteligence. Přestože se Ben zdráhá vyrazit do boje za asistence 
počítačem řízeného stroje, na Cummingsův přímý rozkaz je nucen tak učinit. K úžasu všech pilotů se počítačem řízený stroj ukáže být velmi užitečnou součástí 
letky a mise je úspěšně dokončena. Na zpáteční cestě je však EDI zasaženo bleskem a v jeho kybeis##%#%rezie#Dennis  Dugan@ID23049%
, Režie : Dennis  Dugan, Rok : 2005, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37516, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

151, Mr. & Mrs. Smith, Mr. and Mrs. Smith    /obal-V



John a Jane Smithovi tvoří obyčejný manželský pár s obyčejným životem a obyčejnými starostmi. Každý z nich ale skrývá doslova 
vražedné tajemství: Oba jsou ve skutečnosti dobře placenými a velmi výkonnými zabijáky, pracujícími pro konkurenční organizace.Oživení jejich nudného 
manželského svazku přijde až s novým úkolem od jejich zaměstnavatelů – zabít svého životního partnera. Výsledkem je velkolepá akční podívaná, během níž 
oba uplatní své výjimečné schopnosti a jejich manželský svazek projde rozhodující zkouškou.Brad Pitt a Angelina Jolie se představí v hlavní roli sexy akčního 
filmu MR. & MRS. SMITH, který je plný špičkové akce, nejmodernějších speciálních efektů a neuvěřitelných kaskadérských kousků. Zároveň je také komediálním 
příběhem o neobyčejných lidech s obyčejnými problémy. MR. AND MRS. SMITH je příběhem o nebezpečí, sexu a vzájemném nepochopení,“ říká Akiva 
Goldsman, producent filmu. „Na rozdíl od většiny tradičních romantických komedií v něm ale máme spoustu akce a explozí. Akce je ale až ve druhém plánu – 
nejdůležitější jsou postavy. Film vypráví příběh manželů, kteří jsou tlačeni k tomu, aby se navzájem ulovili a zabili – to je po dlouhých letech jediná věc, která je 
donutí věnovat si navzájem trochu pozornosti. Když se o sobě dozví pravdu, znovu se do sebe zamilují“, dodává producent. „Film obsahuje dramatické 
scény, které se týkají partnerských vztahů, ale také obří akční a bojové sekvence, jež posouvají hranice kinematografie. A v neposlední řadě v něm najdete 
spoustu humoru. Vše je skvěle vyvážené a působí to jako skutečný život, respektive manželství,“ říká Angelina Jolie, krásnější polovička zabijáckého tandemu
, Režie : Doug  Liman, Rok : 2005, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36910, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

152, armagedon, /obal-V

, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

153, Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů, Star Wars: Episode III   /obal-V

Válka! Republika se hroutí pod brutálními útoky vůdce separatistů hraběte Dooku. Na obou stranách jsou hrdinové. Před zlem však 
není úniku. Krutému generálu Grievousovi, mozku separatistů, se podařilo nečekaně proniknout do hlavního města Republiky a unést kancléře Palpatina, vůdce 
Galaktického senátu. Zatímco se separatistická armáda droidů pokouší uniknout z obléhaného města s cenným rukojmím, dva rytíři Jedi se zoufale snaží 
polapeného kancléře zachránit
, Režie : George  Lucas, Rok : 2005, Délka : 140, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34304, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

154, Temná legenda 3: BLOODY MARY, /obal-M

Některé legendy nelze pohřbít.Kruh se uzavírá. Děsem vám budou vstávat vlasy na hlavě. Režisérka Mary Lambert přichází s 
posledním dílem legendární strašidelné trilogie - TEMNÉ LEGENDY.Na jednom z výročních studentských večírků se trojice bývalých spolužaček baví 
přeříkáváním různých zaklínadel a nechtěně tak probudí dávného zlého ducha. Ještě netuší, že pro někoho to bude mít smrtelné důsledky. Téže noci jsou 
uneseny gangem středoškolských frajírků, kteří se za svůj čin brzy dočkají spravedlivé odplaty. Jeden po druhém umírjaí krutým způsobem - přesně jako v 
příběhu "temné legendy". Je to všechno jenom školní vtípek dovedený do strašlivého extrému nebo opravdu Krvavá Mary vstala z hrobu, aby vykonala svou 
pomstu?DVD Expres
, Režie : Mary  Lambert, Rok : 2005, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40420, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

155, Přepadení 13. okrsku, Assault on Precinct 13



Je Silvestr roku 2004 a na chátrající policejní stanici je přivezena skupinka vězňů. Mezi nimi je i nechvalně známý mafián a 
především nepohodlný svědek Marion Bishop (Laurence Fishbourne). Budovu 13. okrsku napadnou jeho bývalí parťáci, aby zabili Bishopa a s ním všechny 
ostatní. Pokud chtějí přežít, musí se strážci zákona spojit s vězni a pod vedením policisty Roenicka (Ethan Hawke) společně bojovat.   (oficiální text distributora
, Režie : Jean-Francois  Richet, Rok : 2005, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39466, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

156, Moonwalker - Michael Jackson, Moonwalker - Michael Jackson

Film začíná známým videoklipem Michaela Jacksona "Man in the Mirror" a postupně přechází v koláž různých klipů jeho kariéry. Uvidíte 
například parodii na jeho slavný klip “Bad” v podání dětí, a snovou sekvenci, kdy Michaela pronásledují jeho fanoušci. Než však začne film, kde Michael hraje 
hrdinu s magickými schopnostmi, který zachraňuje tři děti před drogovým dealerem, máte ještě možnost shlédnout dva další klipy. Do samotného filmu tvůrci 
zahrnuli i videoklipy “Smooth Criminal” a "Come Together".DVD Expres
, Režie : Jerry  Kramer, Colin  Chi, Rok : 1900, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12858, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

157, Nezvratný osud, Final Destination    /obal-V

Jen by mě zajímalo, jak je možné, že v prvním díle přežije Clear i Alex, ale ve druhém díle už je jen Clear a o Alexovi píší, že na něj 
spadla cihla. Je možné, že je více verzí prvního dílu??
Producent : Magic Box, Režie : James  Wong, Rok : 2000, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28469, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

158, Zelené peklo, Basic

Nic není tak, jak se zdá. Vysloužilý ranger Tom Hardy (J. Travolta) vyšetřuje záhadný případ, kdy nemůžete věřit nikomu, ani 
jemu...Vše se točí okolo výcvikové akce rangerů v džungli, kdy zemře skoro celá skupina a přeživší nechtějí mluvit. Je tu nenávist vůči veliteli, objeví se i 
drogy...vše je ale nakonec trochu jinak a odnese to divák, kterému se ze všech zvratů zatočí hlava. Je to škoda, protože námět sám o sobě by špatný nebyl, ale 
od poloviny filmu se věčnými zvraty stává nezajímavý, jakoby nastavovaný. Travolta přesvědčil, že jeho herecká kariera opět upadá



Producent : BONTONFILM, Režie : John  McTiernan, Rok : 2003, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32593, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

159, Díky za každé nové ráno, Díky za každé nové ráno

Úsměvné hořké vzpomínání na 60., 70., 80. a 90. léta: otec Olgy Hakunděkové se narodil na Zakarpatské Ukrajině. Ve dvaceti odešel 
studovat do Prahy a už se do rodného kraje nikdy nevrátil. Četní příbuzní ho však na pozvání často navštěvují. Olga vyrůstala a dospívala ve velmi svérázném a 
osobitém prostředí a sama zdědila mnoho z otcova charakteru. Jak šla léta a měnila se doba, přicházely velké i malé životní maléry, velké i ty největší životní 
lásky. Hodně humoru a hodně praktických zkušeností jedné generace. Hvězdami jsou I. Chýlková a H. Pawlowská (jako autorka i jako představitelka jedné z 
rolí). Český lev za rok 1994.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého film
, Režie : Milan  Šteindler, Rok : 1993, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6306, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

160, Gangy New Yorku, Gangs of New York

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se odehrává v 60. letech 19. století na jihu Manhattanu. Občanská válka je v plném proudu 
a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pro chudé obyvatele New Yorku to však není jediná válka - druhá se odehrává přímo v ulicích za jejich okny.Jejich domovem 
je čtvrť Five Points - jedna z nejchudších čtvrtí v celé Americe, která je sužována neustálými boji mezi znepřátelenými gangy, usilujícími o nadvládu v ulicích. 
Čtvrť plná bídy a zločinu, která se stala magnetem pro aktivity podsvětí.V tomto období nespoutané kriminality a korupce v nejvyšších kruzích městské správy se 
odehrává příběh mladého irskoamerického přistěhovalce Amsterdama Vallona (Leonardo DiCaprio). Ten se po patnáctiletém pobytu ve vězení vrací do Five 
Points, aby zde pomstil smrt svého otce, ID19251%%Miroslav  Etzler@ID31760%%Pavel  Schwarz@ID31771%%Miriam  Kantorková@ID19777%%Karel  
Heřmánek@ID19355%%Ján  Sedal@ID31773%%Ján  Melkovič@ID26993%%Petr  Čepek@ID18509%%Oleg  Reif@ID31774%%Tomáš  
Vorel@ID22488%%John  Hench@ID31775%%Eva  Stanislavová@ID31776%%Monika  Načeva@ID51463%%Ján  Mildner@ID31778%%František  
Novák@ID31779%%Fridrich  Valkovič@ID31780%%Vilma  Jamnická@ID31781%%Halina  Pawlovská@ID21047%%Světlana  Škovranová@ID31782%%Jana  
Matulová@ID31783%%Karel  Urbánek@ID31784%%Sabina  Remundová@ID31785%%Szidi  Tobiasová@ID37128%%Jiří  Langmajer@ID20154%%Zdeněk  
Marek@ID31905%%Michal  Kocourek@ID31763%%Milan  Šteindler@ID22089%%Václav  Mareš@ID31407%%Alena  Karešová@ID23800%%Naděžda  
Kreclová@ID64963%%Hana  Davidová@ID29058%%Renata  Beccerová@ID64964%
Producent : INTERSONIC, Režie : Martin  Scorsese, Rok : 2002, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27776, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

161, Kukuřičné děti IV, Children of the Corn IV: The Gathering

Čas od času se z lánu kukuřičného pole vynoří děti, které se mstí dospělým. Přinášejí utrpení, bolest a smrt. Přijdou a zase zmizí, 
skoro jako ve snu. Ale i ty nejstrašnější noční můry se začínají vyplňovat. Zvlášť v okamžiku, kdy do hrůzyplného města přijíždí mladá studentka medicíny Grace, 
aby pomohla své neurotické matce. Jako mávnutím kouzelného proutku začínají najednou děti ze sousedství trpět horečkami. Ty nejsou způsobeny záhadným 
virem, jak se domnívá místní lékař, ale krvavými rituály Kukuřičných dětí, které lákají nové stoupence. Nikdo nedokáže vzdorovat brutálnímu vraždění. Jen Grace 
a otec, jehož syn záhadně zmizel, začínají boj proti zlu, které masakruje široké okolí.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Greg  Spence, Rok : 1996, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10976, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

162, Stíny z lesa, Severed   /obal-M



Útok zombie – hrozivé nestvůry útočí z nitra lesa
, Režie : Carl  Bessai, Rok : 2005, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40662, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

163, Zítřek nikdy neumírá, Tomorrow Never Dies

Má to být - konečně jako vždycky v případě Jamese Bonda zcela rutinní operace, která ho tentokrát zavede až tam, kde lišky dávají 
dobrou noc. Jenže i tam se vesele obchoduje s těmi nejnebezpečnějšími zbraněmi. Mezi jejich dealery objeví agent 007 důvěrně známou tvář obávaného a 
hledaného zakladatele technoterorismu. Světu opět hrozí III. světová válka a je jen na Bondovi, aby tomu zabránil ... / I nejnovější „bondovka" v tom nejlepším 
slova smyslu ctí tradice. Legendárnímu agentovi se postaví do cesty ostřílení protivníci, bude obklopen svůdnými ženami, ale budete se také od srdce 
smát.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraJe nesporné, že Pierce Brosnan vlil legendárnímu agentovi 007 novou krev do žil a získal mu sympatie další 
generace diváků. I tentokrát, jak jinak, čeká na muže ocelových nervů i svalů nelehký úkndrew  Gallagher@ID107396%%Stephen  Graham@ID84104%%David  
Hemmings@ID23694%%Liam  Neeson@ID20782%%Joseph P.  Reidy@ID107397%%Gary  Lewis@ID Ł »ol. James Bond musí změřit své síly s obávaným 
zakladatelem technoterorismu, který je na listině hledaných FBI mužem číslo jedna. Do cesty, vedoucí daleko na východ, se mu budou stavět tvrdí a ostřílení 
protivníci a samozřejmě i svůdné ženy, mezi nimiž Bond s jistotou oddělí plevel od zrna. A protože umí kromě ran rozdávat i smích, je na místě výzva: Do nového 
roku s novým Bondem!Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraVzbouření redaktoři veřejnoprávní televize? Propojení politického a mediálního života? Odlišný 
názor Rady pro televizní a rozhlasové vysílání? Pro Elliota Carvera žádný problém. Bez mrknutí oka všechny klidně nechá postřílet najatým německým 
komandem zabuijáků a druhý den na tom vydělá. Vždyť to znáte. Špatná zpráva, rovná se dobrá zpráva. A v případě multimediálního barona, který je schopný 
kvůli raitingu rozpoutat třetí světovou válku, to platí dvojnásob. A bez namáčení, včetně reklamních bloků. Naštěstí, televizí a kinem zblblý okolní svět má rovněž 
svého hrdinu. V číselné soustavě se dá definovat jako 007, znalci špionážního žánru ho berou jako nepopiratelný fenomén a v dobách komunismu byl u nás na 
indexu. Jmenuje se Bond. James Bond. Anglický agent všech agentů se ve své osmnácté misi podíval na zoubek manipulační politice masmédií. A nejenom jí. 
Válka s Čínou je na spadnutí a padouch v motýlku si s vidinou nově získaných bloků televizních reklam mne ruce. Potěšení z díla mu 007 poprvé zkazí ve chvíli, 
kdy mu rafinovaně (jak jinak) obskočí manželku a pak už to jde s jasnou hvězdou mediálního nebe stále více z kopce. Inu, jak tuhle psali v Blesku: S Bondem si 
není radno zahrávat. Protože, jak bylo již několikrát (dokonce i v Rudém Právu) řečeno: "Nejenom Zítřek, ale ani Bond nikdy neumírá."Autor/Zdroj: /DV
, Režie : Roger  Spottiswoode, Rok : 1997, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24957, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

164, Schindlerův seznam, Schindler's List

Mistrovský a již světově proslulý film, v němž nejlepší režisér současnosti vypráví strhující příběh Oskara Schindlera (1908 -1974), 
rodáka z Brněnce u Svitav, člena NSDAP, hochštaplera, který za války zachránil víc neř 1100 polských Židů před smrtí v koncentračních táborech a který je jako 
jediný nacista pohřben na jeruzalémském hřbitově na hoře Sion. - Myšlěnkově i formálně ambiciózní a po řemeslné stránce absolutně dokonalý snímek, v němž 
Spielberg vytvořil fascinující obraz válečných hrůz a sugestivně zachytil děsivost vražedné, chladně úřednické mašinérie, připomínající děsivou noční můru. - 
Jedinečné dílo získalo tři Zlaté glóby a svými sedmi Oscary (z dvanácti nominací) se zařadilo mezi nejúspěšnější filmy všech dob.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
distributor
Producent : BONTONFILM, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 1993, Délka : 195, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18791, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

165, Den po zítřku, Post Impact    /obal-V



Po dopadu meteoritu se podnebí Země totálně změní. Z Evropy prchají ve speciálních letounech prominenti. Takovým letadlem je 
donucen odjet i Tom Parker, člen ochranky, který v Berlíně zanechá svoji rodinu, a dcera významného vědce Anna Starndorfová.Po několika letech je vyslána 
armádní jednotka (včetně Anny a Toma) do ledem pokryté Evropy, aby našla vysoce výkonný satelit. Po příjezdu do Berlína objevují nejen několik přežívajících 
lidí, ale také  skupinu, která ovládla satelit a chce ho použít jako zbraň..
Producent : Intersonic, Režie : Christoph  Schrewe, Rok : 2003, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38878, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

166, NEJRYCHLEJŠÍ AUTA SVĚTA, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

167, Poslední výsadek, The Last Drop     /obal-M

Operace Market Garden to byl odvážný plán Winstona Churchilla a britského nejvyššího velení, na jehož základě měla skončit válka 
do začátku vánočních svátků. 35 000 britských vojáků bylo vysazeno za nepřátelskou linií v Nizozemsku okupovaném německými vojsky. Uprostřed největší 
letecké invaze v historii se ukrývá i malá jednotka s kódovým označením Matchbox, která má své zvláštní úkoly. Když je Matchbox sestřelen jen kousek od místa 
přistání, naděje na úspěch se zdají být minimální. Sedm rozdílných britských vojáků se nachází mimo oblast spojenecké invaze a navíc se musí bránit trojici 
německých dezertérů, kteří na ně mají také políčeno.   (oficiální text distributora
, Režie : Colin  Teague, Rok : 2005, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41369, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

168, Křest ohněm, American Soldiers    /obal-M

Devatenáctiletý vojín Aikens slouží v misi v Iráku. Jako nastávající otec natáčí pro svého nenarozeného syna video deník, v němž 
se setkáváme s jeho jednotkou vedenou náročným, ale oblíbeným seržantem Delvecchiem. Při rutinní průzkumné akci padne jednotka do léčky a ocitá se pod 
palbou. Seržant je těžce zraněn a vojáci se musí rozhodnout, zda počkají na vrtulník, nebo ho přepraví do místní nemocnice. Ukáže se však, že záchrana života 
jejich velitele znamená ohrožení jejich vlastních životů. Navíc pro některé z nich je to první zkušenost se zabitím člověka.   (oficiální text distributora
, Režie : Sidney J.  Furie, Rok : 2005, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41250, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

169, Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, Pirates of the Caribbean:     /obal-V



Třpytivé vody Karibiku jsou pro darebáckého, ale šarmantního kapitána Jacka Sparrowa (Johnny Depp) nevyčerpatelným zdrojem 
tajemných a vzrušujících dobrodružství. Jeho idylický život se však razantně změní ve chvíli, kdy se lstivý kapitán Barbossa (Geoffrey Rush) zmocní jeho lodi 
Černá perla a napadne město Port Royal, odkud unese guvernérovu (Jonathan Pryce) okouzlující dceru Elizabeth Swann (Keira Knightley). Její kamarád z 
dětství Will Turner (Orlando Bloom) se spolu s Jackem vydává na palubě nejrychlejší lodi britské flotily na odvážnou výpravu za záchranou Elizabeth a ukradené 
Černé perly. V patách je jim Elizabethin snoubenec, sympatický a ctižádostivý C5ommodore Norrington (Jack Davenport). Will ale netuší, že je Barbossa i s 
celou svou pirátskou posádkou pod vlivem prokletí, které jej odsuzuje k věčnému životu ve světě nemrtvých a každou noc jej proměňuje v živého kostlivce. 
Kletbu může zlomit pouze vrácení ukradené části prokletého pokladu na jeho původní místo.Posádky obou lodí se vydávají vstříc vzrušujícímu střetnutí s 
Barbossou na tajemný ostrov Isla de Muerta. Když pak pozvednou své meče k souboji s obávanými piráty Karibiku, je v sázce Jackova pomsta, Černá perla, 
zapomenutý poklad, zlomení kletby nad Barbossou a jeho posádkou, osud britské námořní flotily a v neposlední řadě také životy našich statečných hrdinů
, Režie : Gore  Verbinski, Rok : 2003, Délka : 133, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34096, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

170, Dům voskových figurín, House Of  Wax

Thriller Dům voskových figurín natočil debutující režisér videoklipů a reklam Jaume Collet-Serra v produkci společnosti Dark Castle 
Entertainment, specializující se na temné filmové žánry. Originální název odkazuje ke stejnojmennému snímku Andrého De Totha z roku 1953, patřícímu dnes k 
žánrové klasice (byl to mj. jeden z prvních 3D filmů, navíc vybavený speciálním zvukem WarnerPhonic Sound). Tento snímek byl remakem barevného filmu 
Michaela Curtize Tajemství panoptika (1933, The Mystery of the Wax Museum). Nové dílo však od svého stejnojmenného předchůdce přebírá jen motiv zalévání 
lidských bytostí do vosku a velký požár. Odkazem je i jméno hlavního zloducha Vincent podle Vincenta Price, představitele zla v De Tothově thrilleru. Dnešní 
tvůrci se mnohem více inspirovali díly typu Texaský masakr motorovou pilou, Záhada Blair Wiího žánru ho berou jako nepopiratelný fenomén a v dobách 
komunismu byl u nás na indexu. Jmenuje se Bond. James Bond. Anglický agent všech agentů se ve své osmnácté misi podíval na zoubek manipulační politice 
masmédií. A nejenom jí. Válka s Čínou je na spadnutí a padouch v motýlku si s vidinou nově získaných bloků televizních reklam mne ruce. Potěšení z díla mu 
007 poprvé zkazí ve chvíli, kdy mu rafinovaně (jak jinak) obskočí manželku a pak už to jde s jasnou hvězdou mediálního nebe stále více z kopce. Inu, jak tuhle 
psali v Blesku: S Bondem si není radno zahrávat. Protože, jak bylo již několikrát (dokonce i v Rudém Právu) řečeno: "Nejenom Zítřek, ale ani Bond nikdy 
neumírá."Autor/Zdroj: /DV
, Režie : Roger  Spottiswoode, Rok : 2005, Délka : 113, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40113, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

171, Magma, Magma: Volcanic Disaster

Sopeční experti zjišťují, že den zúčtování přichází, jejich předpověď se stává reálnou, série mocných erupcí ohrožuje svět
, Režie : Ian  Gilmore, Rok : 2006, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41417, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

172, Battle Royale, Battle Royale



9.B. se konečně dočkala. Konec roku, vysvědčení a slibovaný výlet do přírody. Nikdo ze studentů však netuší, že je pro ně vjezd do 
tajemného tunelu posledním rozloučením s realitou. Jsou dovezeni na opuštěný ostrov a postaveni před krutou realitu. Byli vybráni do každoroční vražedné hry s 
názvem Battle Royale, kterou si japonská vláda kompenzuje svou nedůvěru k zdivočelé mládeži. V loterii tříd, na které si učitelé nejvíc stěžovali, tentkrát vyhráli 
právě oni a po setkání s Kitanem, učitelem, kterému jeden ze studentů kdysi vrazil nůž do nohy, je všechno jasné. 42 studentů, 3 dny a hra bez pravidel, v níž 
může vyhrát jen jeden
, Režie : Kinji  Fukasaku, Rok : 2000, Délka : 113, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29766, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

173, Krvavý sport, Bloodsport    /obal-V

Frank Dux strávil většinu svého života přípravou na ultra-drsný ilegální turnaj v bojových umění. Není žádnou výjimkou, když v ringu 
přijde některý za zápasníků k újmě na zdraví. Dux je však rozhodnut prodrat se turnajovým pavoukem až na samý vrchol zakrvácených stupňů vítězů. Zásadní 
překážkou v tomto hezkém plánu je Chong Li, šampión turnaje, jehož několik předchozích soupeřů odnesli z ringu nohama napřed. - Krvavý sport je snímkem, 
který vynesl na světlo filmového světa představitele hlavního hrdiny belgického sportovce Jeana-Claudea Van Damma, jenž sice zoufale neumí hrát, ale za to 
zvládá několik šikovných triků s rukama a nohama, které dokáží nadchnout i teď, kdy jeho hvězda zapadla. Krvavý sport možná není moc dobrý film a 
Jean-Claude není moc dobrý herec, ale co se týče trochy „starého dobrého ultra-násilí“, ani jeden nezklamou. A o to tu jde.Kino AER
, Režie : Newt  Arnold, Rok : 1988, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10893, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

174, Freddy vs. Jason, Freddy vs. Jason    /obal-V

Kultovní horrory 80. let Noční můra z Elm Street a Pátek třináctého se vrací v jednom filmu! Příběh začíná snahou Freddyho 
Kruegera dostat se z pekla zapomnění. Potřebuje někoho, kdo mu pomůže se připomenout už trošku starším dětem z Elm Street a kdo by to mohl být jiný, než 
nesmrtelný vrah s hokejovou maskou Jason Vorhees. Dva největší vrazi teenagerů (chybí už jen Michael Mayers) společně! Freddy postupně získává svou moc, 
ale Jason se nechce vzdát zabíjení...a pan Krueger se rozhodne ho poslat do pekel. To jsou mé děti! A krvavá řež může začít...určitě odvážnější než předlohy, 
trochu kýčovitější. Více než horror připomíná film akční, krvavou komedii. Ale po shlédnutí zjistíte, že jste se báječně bavili. Za zvůků vynikající metalové hudby 
nejdříve oba hlavní zabijáci kosí teenagery, poté se kosí mezi sebou. A kdo vyhraje? To už si musíte zjistit sami...Ve filmu jDe několik nelogičností, především v 
závěru, ale na druhou stranu příběh propejení obou kutovních teenage-horrorů je nečekaně dobrý
, Režie : Ronny  Yu, Rok : 2003, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34309, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

175, Pohádky Bolka a Lolka, Bajki Bolka i Lolka              /obal-V



Kreslené pohádky z polské produkce.Zakletý zámekSněhová královnaOšklivé kačátkoPopelkaBaba JagaČarodějovo 
zrcadloDrakČervená karkulkaZlatá rybkaDva rytíř
, Režie : Bronislaw  Zeman, Rok : 1986, Délka : 160, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25359, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

176, Bitva v Ardenách, Battle of the Bulge    /M

V zimních měsících roku 1944, krátce před přelomem roku, jsou spojenecké armády připraveny zaútočit na Německo. Hitler však 
vymyslí poslední zoufalý plán – nařídí svým armádám znovu zabrat Francii a obsadit strategicky důležitý přístav v belgických Antwerpách. “Battle of the Bulge” se 
snaží ukázat dosah konfliktu jak z perspektivy amerického důstojníka tajné služby, tak velitele německé tankové brigády.DVD Expres
, Režie : Ken  Annakin, Rok : 1966, Délka : 142, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4172, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

177, Údolí stínů, 

Podplukovník Hal Moore (Mel Gibson) je čestný a odvážný voják, velitel 1. praporu 7. kavalerie. K svým vojákům - a často jsou to kluci 
ještě nepoznamenáni válkou - den před transportem promluví: „Nemohu slíbit, že se vrátíte živí domů, ale slibuji, že budu první, kdo vejde na bojiště a poslední, 
kdo z něj odejde". Halová žena Julia (Madeleine Stowe) naslouchajíc jeho slovům, vzpomíná, jak do noci její muž studoval historické knihy o bitvách, aby své 
vojáky co nejlépe vedl. Jenže Hal Moore je se svými 400 vojáky prakticky uvězněn v tzv. „Údolí smrti" pětinásobnou přesilou. Pak se odehraje jedna z 
nejkrutějších bitev nešťastné vietnamské války
, Režie : Randall  Wallace, Rok : 2002, Délka : 139, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=31808, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

177, Hotel Rwanda, 

Irský scenárista a režisér Terry George, který začínal tvůrčí dráhu jako novinář, se ve svých filmech věnuje politickým tématům. V 
dramatu Hotel Rwanda se zaměřil na děsivou genocidu milionu lidí, jež se před zraky apatické světové veřejnosti odehrála během sta dní roku 1994 v africké 
Rwandě. Příslušníci kmene Hutuů si tu od dubna do července vyřizovali účty s kmenem Tutsiů, který je naopak utiskoval během belgické kolonizace. Tvůrci se 
ovšem příliš nezabývají politickými souvislostmi, ale soustřeďují se na tragédii obyčejných lidí, nečekaně vystavených krutému násilí a zmaru. – Paul 
Rusesabagina pracuje jako provozní manažer špičkového hotelu v hlavním městě Kigali. Sám je Hutu, ale jeho příbuzní z manželčiny strany jsou Tutsiové. Muž 
věří v mírové řešení konfliktu. Podobně jako miliony jeho spoluobčanů se však i on ze dne na den ocitá v pekle výbuchu nenávisti. Zpočátku se víceméně z 
donucení postará o své sousedy. Později se však jeho hotel zaplní uprchlíky a on musí všemi silami vzdorovat hutuským vojákům a především ozbrojeným 



milicím. Využívá všechny možnosti od uplácení, přes zdůrazňování styků až po otevřené vydírání a rafinované lsti. Neustále se ocitá tváří v tvář smrti. Nakonec 
však dokáže zachránit přes dvanáct set padesát lidí, kteří se díky němu dostanou do bezpečí. Snímek se vyhýbá doslovnému zobrazování násilí a je natočen v 
poměrně standardním klíči, spojujícím individuální osudy s politicko-sociálním děním. Téma je však natolik silné, že dílo působí strhujícím dojmem. Na tom má 
samozřejmě podíl výkon Dona Cheadlea v hlavní roli. – Rusesabaginův příběh (jeho skutečný protagonista působil u filmu jako konzultant) zachycuje také 
zklamání ze „zrady“ světové veřejnosti a politiků, kteří pomohli až příliš pozdě, dále odhaluje rozhodující vliv militantního rádia na rozpoutání masakrů a konečně 
ukazuje i bezmoc mírových sil OSN, jež musejí jen přihlížet. – Hotel Rwanda bývá přirovnáván k Schindlerovu seznamu (1993, FP 3/94). V upozorňování 
veřejnosti na tragické události, k nimž nelze mlčet, však má mnohem blíže například ke známým Vražedným polím (1984, FP 8/94 - V). Aktuálnost snímku 
bohužel dotvrzuje obdobná genocida, odehrávající se momentálně bez patřičné světové odezvy v Súdánu. Stejnému tématu se věnovaly snímek 100 Days 
(2001, 100 dní; r. Nick Hughes), uvedený na 37. MFF v Karlových Varech 2002, a rozsáhlá freska Sometimes in April (2004, Někdy v dubnu; r. Raoul Peck). 
Motiv násilí v Africe se objevuje i v právě uváděné Tlumočnici (FP 6/2006). – Část výtěžku z projekcí filmu je věnována fondu UNICEF.Tomáš Bartošek, Filmový 
přehled 2005/
, Režie : Terry  George, Rok : 2004, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39748, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

178, Rudé horko, /P

Jeden z nejslavnějších filmů Arnolda Schwarzeneggera. Nejtvrdší moskevský detektiv Ivan Danko, přezdívaný "železná čelist" je vyslán 
do USA, aby dopadl překupníka drog. V ulicích Chicaga se ale nevyzná a potřebuje pomocníka. Dostane nejbláznivějšího chicagský policajta. Koho napadlo, dát 
je dohromady? Oba jsou nesnesitelní a jejich vzájemný vztah se dá jen těžko považovat za "spolupráci"...DVD Expres
, Režie : Roger  Spottiswoode, Rok : 1988, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18134, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

179, Úžasňákovi, The Incredibles

Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových supehrdinů – pod pseudonymem Pan Úžasňák každý den zachraňoval životy a 
sváděl boje se zlými padouchy. Nyní však pracuje jako likvidátor škod v pojišťovně a jediné souboje, které svádí, jsou s časem a vzrůstající nadváhou. Když jej 
(spolu se  všemi ostatními legendárními bojovníky proti zločinu) před patnácti lety donutil sled nešťastných omylů a pošetilých soudních sporů pověsit superoblek 
na hřebík, přijal i se svou ženou Helen (Paní Úžasňáková) občanskou totožnost a nyní se snaží se svými třemi dětmi žít normálním životem. Bob má ale 
neochvějné nutkání vrátit se do akce, k čemuž dostane příležitost v okamžiku, kdy jej tajemná zpráva povolá ke splnění přísně tajného úkolu na vzdáleném 
ostrově. Když Bob zjistí, že za celým tajemstvím stojí génius zločinu a jeho ďábelská pomsta, vydává se zbytek rodiny Úžasňákových na záchrannou akci, která 
je příslibem nevídaných soubojů důvtipu a superschopností
Producent : Warner Home Video, Režie : Brad  Bird, Rok : 2004, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36784, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

180, Kubula a Kuba Kubikula, Kubula a Kuba Kubikula
Animovaná pohádka dle předlohy V. Vančury. Vypráví P. HaničinecAutor/Zdroj: /Popi
, Rok : 1993, Délka : 60, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10965, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

181, Gappa, Daikyoju Gappa

Malý slunečný ostrůvek uprostřed Tichého oceánu. Plážová idyla ovšem rázně končí v okamžiku, kdy si skupina japonských vědců a 
dobrodruhů odveze sebou do Tokya mládě neznámého plazovitého druhu. V ten okamžik se město mění v ohnivé peklo, nastupuje chaos, zkáza a nad tím vším 
ční[ Gappa. Kdo by nechtěl znovu zažít pocit ohromení ze střetu s něčím tak[velkým? - Gappa je prvním a jediným příspěvkem japonského studia Nikkatsu do 
žánru filmů s monstry. V zemi vycházejícího slunce tento žánr založil Ishiro Honda legendární Godzillou, natočenou již v roce 1958.  Snímek popisující 
zkázonosnou anabázi vlivem radiace přerostlého ještěra v ulicích Tokya, dodnes považovaný za stále nejlepší svého druhu. Nutno říct, že Godzilla s naších 
zemích nedostala příležitost zapustit kořeny. O to lépe se v našich kinosálech dařilo Gappě, která osamoceně nesla prapor japonské monstr-produkce, ač ve 
světě je považována spíš za průměrné a běžné dílko svého žánru.Kino AER
, Režie : Haruyasu  Noguchi, Rok : 1967, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28571, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

182, HLUBINNÁ HVĚZDA 6, 

Jedenáct účastníků tajného výzkumu žije už půl roku hluboko pod hladinou moře. Na jejich základnu zaútočí obrovský neznámý tvor a 
vážně ji poškodí. Zásoby kyslíku se zmenšují a ti, kdo ještě zůstali naživu, jsou nuceni bojovat o svůj život.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Sean S.  Cunningham, Rok : 1988, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5959, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

182, V zajetí, 

Studený horský vzduch v Shadow Valley je ostře proříznut zvukem mocné exploze. Kterou má na svědomí Danny Santiago (Jamie 
Gomez), který je pověřen výstavbou pro společnost Diamondback Mountain, jejímž vlastníkem je milionář Donald Richardson (Robert Pine). Zkušený hasič Markl 
Decker (Vincent Spano) objeví při svých pochůzkách několik trhlin v zemi, spadané stromy v lesích, elektrických sloupů a také několik náhodných sesuvů půdy, 
dřeva a kamení. Vše nasvědčuje, že za spouští vězí firma Diamondback. Po explozi hrozí celému městu obrovská katastrofa a je jen otázkou času, kdy se noční 
můra rozběhne naplno[   (oficiální text distributora
, Režie : Neil  Kinsella, Rok : 2004, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41243, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

183, Kung-fu mela, Kung Fu Hustle   /obal-V

Herec, scenárista, režisér a producent Stephen Chow patří k nejúspěšnějším současným čínským komikům. V akční komedii Kung-fu 
mela zúročil své znalosti kung-fu filmů ve značně parodické poloze avšak zároveň na špičkové úrovni. K nejrůznějším ukázkám bojových umění, na nichž se 
podíleli přední profesionálové Yuen Wo Ping a Sammo Hung, přidal i digitální triky. – Děj se odehrává ve čtyřicátých letech minulého století ve městě ovládaném 
gangem Sekerníků. Jejich vůdce bratr Sum si chce podřídit dosud opomíjenou uličku Vepřín, avšak narazí tu na utajené mistry bojových umění. Proto proti nim 
musí postavit nejlepší najaté zabijáky. Největším protivníkem se však nakonec ukáže zlodějíček Sing, který původně celou melu rozpoutal a který se teprve na 
samém konci promění v neohroženého bojovníka, schopného postavit se i jedničce mezi vrahy s příznačnou přezdívkou Bestie. – V dynamickém, moderně 
natočeném filmu, který je přehlídkou klasických situací a citací z legendárních děl žánru, dal Chow vyniknout nejen sám sobě v roli Singa, nýbrž i bývalým 
hvězdám hongkongských akčních filmů ještě z dob Bruce Leeho. Divoké souboje i osobitý humor, vycházející z drsné situační komiky i z prostořekých dialogů, si 
však zjevně vychutnávají především asijští diváci, případně znalci žánru. – Upozorňujeme, že kopie mají současně české i anglické podtitulky.Tomáš Bartošek, 
Filmový přehled 2005/
, Režie : Stephen  Chow, Rok : 2004, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39916, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

184, Zabít nebo zemřít, Series 7: The Contenders



Chcete si zahrát o život? 6 účastníků, 6 pušek, žádná pravidla! Šest obyčejných Američanů je náhodně vybráno do televizní show, 
kde účastníci vyřazují jeden druhého ze hry.Autor/Zdroj: 
, Režie : Daniel  Minahan, Rok : 2001, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32675, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

185, Vnitřní nepřítel, Submerged

Byl objeven nepřítel...ale na špatné straně!Jsou to žoldáci,kriminálníci,vrazi ...a jsou to dobří hoši! Steven Seagal hraje Chrise Codyho, 
velitele světově proslulé jednotky a je povolán do akce poté, co je zavražděn americký velvyslanec a vše nasvědčuje tomu, že za vraždou stojí americká tajná 
služba. Teď je jen na Codym, aby odhalil pravdu a ukončil smrtící operaci před tím, než vlna lží a klamů torpéduje jeho rozkaz..
, Režie : Anthony  Hickox, Rok : 2005, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40688, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

186, Ostrov, The Island

V poslední době se stále více zajímáme o klony a už jen čekáme na jeho lidskou podobu. Režisér Michael Bay nám ve svém 
nejnovějším filmu předvádí možnou variantu, jak by to mohlo fungovat a vypadat už v roce 2019. Na Zemi došlo k examinaci, přežilo jen pár stovek 
výjimečných lidí, vše bylo zničeno. Existuje jediné místo, které stále připomíná Zemi – Ostrov. Dostane se tam jen vylosovaný, ostatní musejí čekat na své štěstí 
dál.Ale co když to tak není? Co když k žádné examinaci nedošlo? Co když žádný Ostrov neexistuje? Takto začal přemýšlet Lincoln 6-Echo. Je v „Ráji“ už 3 
roky.Jeho život se mu zdá nenaplněný. Copak je jediným cílem života dostat se na Ostrov? Jeho kamarádku Jordan 2-Delta to však vůbec nezajímá, vždyť 
vyhrála v losování, jede na Ostrov! Jenže Lincoln své podezření potvrzuje a snaží se zachránit Jord
, Režie : Michael  Bay, Rok : 2005, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39484, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

187, xXx: Nová dimenze, XXX 2: The Next Level    /obal-M

Na počátku akčního thrilleru xXx: Nová dimenze, který je pokračováním filmového hitu z roku 2002, se americké státní zřízení ocitá 
v dramatické situaci: o život populárního prezidenta usiluje radikální frakce, jejíž kořeny sahají do vysokých vládních kruhů, a budovu parlamentu rozechvívá sílící 



politické zemětřesení.Mezi anarchií a svobodou stojí pouze dva lidé: první z nich, Augustus Gibbons (SAMUEL L. JACKSON), právě přežil útok na utajovanou 
centrálu Národní bezpečnostní agentury a je na útěku. Ten druhý, absolvent výcviku u speciálních jednotek Darius Stone (ICE CUBE), sedí pod přísným 
dohledem ve vojenské věznici.Gibbons se znovu ocitá v situaci, kdy nutně potřebuje pomoc outsidera – a tentokrát je jeho mužem Stone. Nový agent xXx musí 
odhalit vzbouřence ve vlastních řadách a využít jediné možnosti, jak zažehnat hrozbu prvního státního převratu v dějinách Spojených států
, Režie : Lee  Tamahori, Rok : 2005, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39488, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

188, Za nepřátelskou linií, Behind Enemy Lines(

Sebevědomý Poručík Chris Burnett (Owen Wilson) byl vycvičen jako specialista na řízení bojových letadel typu F/A - 18 Superhornet a 
stal se skutečným špičkovým pilotem a navigátorem.Není proto divu, že nadupán vědomostmi a neotřesitelnou vírou ve své schopnosti, chce ukázat světu, co 
umí. Jeho poněkud konzervativní nadřízený admirál Reigart jeho horkokrevnost nepovažuje za vhodnou. "Jsme pozorovatelé a ne vojáci", říká admirálu 
Reigartovi (Gene Hackman)jeho podřízený Chris. Během průzkumné akce ale Burnett vyfotografuje cosi, co vidět rozhodně neměl, je sestřelen a pronásledován. 
Navzdory tomu, že celá akce probíhá "za nepřátelskou linií" , jde poručíkovi o krk. Admirál Reigart poruší své zásady a udělá riskantní rozhodnutí pro záchranu 
jeho života."Za nepřátelskou linií" se odehrává příběh stejnojmenného filmu. Je zasazen do neurčité doby, která je charakterizována jako " pozítří " a je 
inspirována znepokojivou situací v Bosně. Režisér John Moore obsadil do hlavních rolí prvotřídního Gene Hackmana (např. Mexičan, Nepřítel státu) a skvělého 
Owena Wilsona (např. Zoolander, Armageddon). Máme tak jedinečnou příležitost ponořit se do příběhu o vynikajícím pilotovi, o odvaze,statečnosti, a schopnosti 
riskovat a o chlapských vztazích, které krystalizují v krizových a nebezpečných situacích. Tvůrci filmu měli ambice vytvořit nový typ filmu, ve kterém se prolínají 
akční scény s linií příběhu tak, aby nechali prostor i pro emoce. Vznikl působivý akční thriller s mimořádnými hereckými výkony
Producent : BONTONFILM, Režie : John  Moore, Rok : 2001, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=31947, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

189, Cikáni jdou do nebe, 

Slavný film Cikáni jdou do nebe, který v roce 1976 natočil ve studiích Mosfilmu Emil Lotjanu, patřil k nejvýraznějším úspěchům 
sovětského filmu 70. let . Záměr k adaptaci ranných povídek Maxima Gorkého se rodil několik let. Kouzelný snímek, jehož děj se odehrává na přelomu 19. a 20. 
století kdesi v Besarábii, v pohraniční rakousko-uherské provinci, lze žánrově nejspíše zařadit jako romantickou baladu s prvky muzikálu k jejímuž vyznění 
přispívá i barvitě zobrazená příroda Karpat
, Režie : Emil  Loteanu, Rok : 1976, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

189, Horizont události, 

Píše se rok 2047. Před několika lety zmizela v okolí planety Neptun experimentální kosmická loď Horizont události, vypuštěná k 
výzkumu sluneční soustavy. Nyní je z této lodi zachycen signál a tak je vyslána záchranná výprava. Jejím úkolem je loď najít, zjistit, co se s ní stalo a zachránit 
ty, kdo přežili. Členové posádky se však na palubě lodi setkávají s nepochopitelnými událostmi, které ohrožují jejich životy. Z jiné dimenze, kam se podařilo 
proniknout, totiž přišlo absolutní ZLO..
, Režie : Paul W.S.  Anderson, Rok : 1997, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24928, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

190, King Kong, King Kong               /obal-V



Režisér Peter Jackson si splnil dětský sen a natočil remake slavného klasického snímku King Kong režisérské dvojice Merian C. 
Cooper a Ernest B. Schoedsack z roku 1933 (jim a jejich kolegům je nová verze věnována). – Mladá herečka Ann přijme roli ve filmu excentrického režiséra, 
producenta a mystifikátora Carla Denhama a spolu s filmovým štábem se vydává na tajemný Ostrov lebek. Půvabné blondýnky se zde zmocní domorodci a 
obětují ji vládci zdejší džungle, osmimetrovému gorilímu monstru Kongovi. Zamilovaný scenárista Jack Driscoll vyrazí spolu s filmaři a námořníky do divočiny, 
aby dívku zachránil. Ovšem v džungli není jen Kong, ale spousta dalších prehistorických tvorů, z nichž většina má hlad. Dívku se za cenu četných obětí podaří 
zachránit. Carl, chtivý slávy, s pomocí ostatních Konga omámí a dopraví do Nejmenného filmu. Je zasazen do neurčité doby, která je charakterizována jako " 
pozítří " a je inspirována znepokojivou situací v Bosně. Režisér John Moore obsadil do hlavních rolí prvotřídního Gene Hackmana (např. Mexičan, Nepřítel státu) 
a skvělého Owena Wilsona (např. Zoolander, Armageddon). Máme tak jedinečnou příležitost ponořit se do příběhu o vynikajícím pilotovi, o odvaze,statečnosti, a 
schopnosti riskovat a o chlapských vztazích, které krystalizují v krizových a nebezpečných situacích. Tvůrci filmu měli ambice vytvořit nový typ filmu, ve kterém 
se prolínají akční scény s linií příběhu tak, aby nechali prostor i pro emoce. Vznikl působivý akční thriller s mimořádnými hereckými výkony
, Režie : John  Moore, Rok : 2005, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39395, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

191, Doom, Doom    /obal-V

Nad třemi díly legendární počítačové hry Doom probděli nadšení příznivci akčních stříleček bezpočet nocí. Nastal čas, aby ve 
šlépějích hry vykročilo i její filmové zpracování.Vědecký tým, pracující na odlehlé základně na planetě Mars, začal na Zemi posílat čím dál nepříjemnější zprávy. 
Výsledky experimentů jsou zneklidňující, řady vědců záhadně řídnou, a tak vládě nezbývá, než základnu izolovat do nejpřísnější karantény a vyslat na Mars 
jednotku rychlého nasazení – po zuby ozbrojené elitní mariňáky, kteří mají za úkol zjistit, co se stalo, a eliminovat jakoukoliv hrozbu. Aspoň takový byl původní 
plán. Jenže realita překonává nejhorší představy. Výzkumnému týmu se totiž nekontrolovanými pokusy podařilo doslova otevřít brány do pekel, z nichž se 
vynořily davy hrůzostrašných monster, která slídí po chodbách základny a likvidují vše živé. Je vůbec v lidských silách tuhle strašlivou noční můru 
zastavit?Kratičká synopse napovídá, že se režisérovi polského původu Andrzeji Bartkowiakovi (Romeo musí zemřít, Lovec policajtů), podařilo zachovat brutální a 
tísnivou atmosféru herní předlohy. „Tenhle film je pekelně krvavý. Nebude to rozhodně příjemná podívaná,“ říká akční ikona současnosti The Rock (Král 
Škorpión, Vítejte v džungli), představitel jednoho z mariňáků. Spolu s ním se bude do zdánlivě předem prohrané bitvy pouštět i Karl Urban (trilogie Pán prstenů, 
Bournův mýtus). Na straně vědeckého týmu bude o holý život bojovat například Rosamund Pike (Dnes neumírej, Pýcha a předsudek) a řada českých herců a 
kaskadérů. Doom totiž stejně jako řada jiných úspěšných hollywoodských produkcí využíval zázemí barrandovských filmových ateliérů.Předlohou k hororu 
plnému tísnivé atmosféry, krvavých momentů a zvláštních efektů se stal třetí díl herní série, nicméně Karl Urban si myslí, že by si film mohl najít cestu i k méně 
hravým příznivcům náročnější podívané. „Andrzejovi se skvěle podařilo zaznamenat rozklad společnosti, ztrátu jakýchkoliv civilizačních návyků ve chvíli, kdy jsou 
lidé zahnaní do kouta,“ říká. Doom je tedy takové komorní psychologické drama. S pořádnou hromadou mrtvol
, Režie : Andrzej  Bartkowiak, Rok : 2005, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39634, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

192, Noční hlídka, Nočnoj Dozor

NOČNÍ  HLÍDKA   je první částí  trilogie  natočené podle  fantasy  Sergeje Lukjanenka, která vyšla pod názvy „Noční hlídka“,  „Denní 
hlídka“  a  „Soumračná hlídka.“  Špičkové  vizuální efekty, úžasné akční  sekvence a   hororové napětí  filmu  NOČNÍ  HLÍDKA, který vznikl v jeho rodném Rusku 
v červenci 2004, zajistily filmu obrovský úspěch. Předčil v návštěvnosti  PÁNA PRSTENŮ: NÁVRAT  KRÁLE   a  SPIDER–MANA 2.  Za první tři týdny  od 
uvedení  vydělal  13 milionů dolarů,  na konci měl víc než 16 milionů. Tento film Rusko nominovalo na Oscara v roce 2005 v kategorii nejlepší cizojazyčný film.
Děj se odehrává v současné Moskvě, kde probíhá věčný boj mezi silami světla a tmy.  Legenda vypráví o dávném dnu, kdy  armády  světla   a  tmy  sváděly  
krvavý  a nelítostný boj. Jejich síly byly vyrovnané a ani jedna strana nedokázala zvítězit. Nes@ID96749%%Kyle  Chandler@ID27380%%Lobo  
Chan@ID127687%%Evan Dexter  Parke@ID82075%%Colin  Hanks@ID76756%%John  Sumner@ID127192%%David  Dengelo@ID127688%%Richard  
Kavanagh@ID127689%%Craig  Hall@ID130772%%John William  Johnson@ID120589%%Mark  Hadlow@ID102015%%Geraldine  Brophy@ID130773%%David  
Denis@ID130774%%David  Pittu@ID130775%%Pip  Mushin@ID130776%%Jim  Knobeloch@ID130777%%Ric  Herbert@ID130778%%Lee  



Donahue@ID130779%%Triel  Mora@ID130780%%Tom  Hobbs@ID130781%%Frank  Edwards@ID130782%%Crawford  Thompson@ID130783%%Joe  
Folau@ID130784%%Steve  Reinsfield@ID130785%%Matthew  Chamberlain@ID130786%%Troy  O’Kane@ID130787%%Jason  Whyte@ID130788%%John  
Clarke@ID27543%%Rick  Baker@ID130789%%Randall William  Cook@ID86600%%Peter  Jackson@ID29535%%Frank  Darabont@ID18563%%James  
Whitmore jr.@ID24472%
, Režie : Timur  Bekmambetov, Rok : 2004, Délka : 187, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40150, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

193, Narušitel, Interceptor Force 2

Někdo narušil vzdušný prostor Ruska. Američtí rozvědčíci identifikují těleso pohybující se nadzvukovou rychlostí. Vzápětí z radarů 
zmizí americká stíhačka F-16. O několik hodin později se ve zprávách objeví informace, že šlo o meteorit, který dopadl v horách za městem. Americká strana má 
pochybnosti a na místo vyšle odborníky se specializací na vesmírné objekty
Producent : INTERSONIC, Režie : Phillip J.  Roth, Rok : 2002, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38541, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

194, 3:15 zemřeš, The Amityville Horror

3.15 zemřeš je úspěšný horor, který natočil Andrew Douglas podle skutečné události...14. listopadu 1974 zavolal Ronald DeFeo na 
policii, že všichni v domě jsou mrtví. Jeho matka, otec, dva bratři a dokonce i jeho malá sestřička Jodie byli zabiti ve spánku.  Po nějaké době se policisté 
dozvěděli krutou pravdu - Ronald ten hrůzný čin spáchal. Vrah se vyjádřil, ze slyšel z domu hlasy.  Potom zabil svého psa, odstěhoval se do sklepu a po 28 
dnech je musel zabít...18. prosince 1975 se do domu stěhuje nová rodina Lutzových. Původně to měl být jejich splněný sen. Sen se ale po krátké chvíli 
proměňuje na noční můru. Kathy Lutz se tak dozvídá strašné tajemství ukryté právě v tomto domě. Co se stane po 28 dnech???CHYŤ JE A ZABIJ JE!!
, Režie : Andrew  Douglas, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40166, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

195, Pat sa Mat, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

196, Klokan Jack, Kangaroo Jack

Dal si peníze do saka, sako na klokana... a v tu ránu je všechno pryč. Začíná honička a spousta zábavy...To se stane tehdy, když jsou 
do Austrálie vysláni dva chlapíci z Brooklynu, kteří mají za úkol přinést 50 000 dolarů a zkříží přitom cestu Jackovi, což je klokaní vtipálek, který jim uteče i s 
kořistí. Producent filmu Jerry Bruckheimer (Armageddon, Vzpomínka na Titány) obohacuje tento typický rodinný film o spoustu vzrušení a napínavých okamžiků
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : David  McNally, Rok : 2003, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36643, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

197, Blade II, Blade II    /obal-M



Je-li svět ohrožen novým a ještě smrtonosnějším druhem superupírů, musí legendární Blade (Wesley Snipes) a jeho rádce Whistler 
(Kris Kristofferson) spojit síly s elitním týmem bojovníků "Bloodpack", který sestává z jeho zapřisáhlých nepřátel. Aby bylo zastaveno krveprolití, musejí být zuřiví 
zloduchové za každou cenu zničeni. Napětí, ohromující efekty, bojové umění a především elektrizující Wesley Snipes opět v roli z původní kultovní klasiky 
"Blade"
Producent : Warner Home Video, Režie : Guillermo  Del Toro, Rok : 2002, Délka : 116, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29866, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

198, Killer, Killer 

, Rok : 1996, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10227, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

199, Sin City - Město hříchu, Sin City     /obal-V

Sin City - město hříchuNetrpělivě očekávaný snímek Sin City - město hříchu odstartoval před pár dny v Americe. Úspěch, jaký tento 
film doprovází, však nikdo nečekal. Za první víkend film vydělal 28,1 mil. dolarů, což předčilo všechna očekávání. Sin City se okamžitě vyhouplo na první příčku 
návštěvnosti a recenze nešetří chválou.V české republice se Sin City - město hříchu představí v předpremiéře na letošním ročníku MFF Karlovy Vary a do kin 
přijde již 21. července 2005. Čím Sin City - město hříchu tak vyniká? Ojedinělé je především černobílým provedením s občasným použitím barvy. Za pomoci 
digitální technologie dosáhnul Rodriguez dokonalého vzhledu Millerových komiksů. Na place nebyly žádné rekvizity, pouze zelené pozadí. Ve studiu se pak 
pomocí počítačové grafiky dotvářely veškeré budovy, interiéDry apod.Kromě režisérské dvojice - Rodriguez a Miller - se na natáčení filmu podílel i Quentin 
Tarantino. Ten za svoji práci dostal 1 dolar. Při znímce Tarantina se naskýtá i spojitost mezi Sin City a Pulp Fiction - tři příběhy, které se vzájemně prolínají, 
noirový, kultovní snímek a vynikající herecké obsazení...Vítejte v Sin City - městě násilí, korupce a zlomených srdcí
, Režie : Robert  Rodriguez, Frank , Rok : 2005, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39386, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

200, Jeepers Creepers II, 

Zrůdné netopýří monstrum zvané Creeper, žíznivý feťák lačný krve, opět přichází. Po 23 letech, na 23 dní. Probuzen a vytráven 
občerstvujícím zimním spánkem plánuje s morbidní chutí strašidelnou hostinu, kterou si chce stůj co stůj dokonale užít.Skupina basketbalistů a jejich koučů 
uvízne na dálnici. To je chvíle pro Cree-pera. Ovládne celý autobus. Oběti paralyzuje strachem a předzvěstí své odporné nenažranosti. Naštěstí se objeví Leland 
Palmer. Zuří a jde Creeperovi nemilosrdně po krku.
, Režie : Victor  Salva, Rok : 2003, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35817, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

201, Rottweiler, Rottweiler



V rámci experimentu je psovi, který byl brutálně týrán, provedena operace, při níž jsou mu jeho kosti nahrazeny kovovými. Nenávist 
v jeho hlavě ale zůstává... Rottweiler se vrací, aby se pomstil všem, kteří mu ublížili
, Režie : Brian  Yuzna, Rok : 2004, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41385, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

202, Země mrtvých, George A. Romero’s Land of the Dead

George A. Romero debutoval v roce 1968 autorským režijním snímkem Noc žijících mrtvých (FP 7/92 – V), považovaným za 
stěžejní dílo moderního filmového hororu a dnes už i za klasiku žánru. Pak natočil pokračování Dawn of Dead (1978, Úsvit mrtvých) a Day of the Dead (1985, 
Den mrtvých). K sérii se ještě přidal Dan O’Bannon snímkem Návrat oživlých mrtvol (1984, FP 10/92 – V). V roce 1990 vznikl pod názvem Noc oživlých mrtvol 
(FP 12/92 – V) remake prvního filmu v režii známého tvůrce maskérských efektů Toma Saviniho a v roce 2004 vznikl remake druhého dílu Úsvit mrtvých (FP 
7/2004; r. Zack Snyder). Snad právě oživený zájem o zombie horory vedl George A. Romera k „návratu ke kořenům“ v hororu Země mrtvých. – Život na Zemi 
ovládli mrtví, jejichž jediným cílem je zabíjet živé, neboť jsou zákl111215%%Shawn  Smith@ID111216%%Brian  Casey@ID111217%
, Režie : George A.  Romero, Rok : 2005, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39594, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

203, Riddick: Kronika temna, The Chronicles of Riddick   /obal-V

Vin Diesel (Rychle a zběsile, XXX.) ve volném pokračování filmu Černočerná tma (Pitch Black), kde se proslavil v roli výrazného 
antihrdiny Richarda B. Riddicka. Nový akční sci-fi příběh nese jméno Riddick: kronika temna (The Chronicles of Riddick).Riddick strávil posledních pět let 
cestováním po zapomenutých světech na okraji galaxie, a snažil se tak vyhnout žoldákům, kteří mu šli po krku. Nyní, na útěku, se nachází na planetě Helion, 
domovu pokrokové multikulturní společnosti, která byla přepadena lordem Marshalem, despotou, který si chce s pomocí své armády, zvané Necromongerové, 
podmanit lidstvo.Riddick je vypovězen do podzemnního vězení, kde extrémní teploty kolísají mezi arkticky chladnými nocemi a vulkanicky žhavými dny. Zde 
potkává osamělou Kyru, s kterou se již setkal v minulém úseku svého života. Jeho snaha osvobodit sebe a Kyru ho vede do necromongerské velitelské lodi, kde 
je nucen postavit se lordu Marshallovi v apokalyptickém boji o možný osud všeho lidstva.DVD Expres
Producent : CFT Trade s.r.o., Režie : David T.  Twohy, Rok : 2004, Délka : 119, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34043, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

204, Saw 2, Saw II    /obal-M



Celosvětový úspěch filmu SAW předurčil jeho pokračování. Tentokrát si ale producenti nebývale pospíšili a pokračování tady je po 
roce.Do nevábné místnosti tvůrci umístili hned osm lidí...Když se probudí, je jím opět přednesena premisa – ten kdo zabije ostatní, zaslouží si žít. Souběžně s 
touto nemilou příhodou se rozjíždí pátrání po nedopadeném vrahovi Jigsaw, jehož artisticky dopilované scény lidského utrpení opět začínají plnit stránky novin. 
Pozor, Jigsaw tě sleduje....
, Režie : Darren Lynn  Bousman, Rok : 2005, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40501, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

205, Lovci dinosaurů, A Sound of Thunder   /obal-V

Dobrodružný film Lovci dinosaurů, který je založen na krátké povídce mistra sci-fi žánru Raye Bradburyho, nás zavádí do nepříliš 
vzdálené budoucnosti, v níž se stalo cestování časem nejen samozřejmostí, ale také výnosným byznysem. Na schopnos-tech moderních technologií profituje 
zejména majitel monopolní společ-nosti Time Safari Inc. Charles Hatton (Ben Kingsley), jehož cestovní kan-celář pořádá pro bohaté klienty exkluzivní lovecké 
expedice do pre-historického věku. Účastníkům expe-dicí, vedených zkušeným Dr. Travisem Ryerem (Edward Burns), je během výletů           do minulosti 
dovoleno lovit a zabíjet vybrané pravěké živočichy – za předpokladu, že budou dodržovat přísná pravidla, která jim brání zasáhnout do běhu evoluce.Po návratu z 
jedné problémové expedice si však Travis všimne několika významných změn a začíná mít podezření, že některý z členů výpravy stanovená pravidla porušil        
a změnil tak vývoj dějin. To se potvrdí v okamžiku, kdy se napříč New Yorkem převalí „evoluční vlna“. Začíná se měnit vegetace, mizí lidé i celé budovy, objevují 
se nebezpeční, nikdy nevidění predátoři. Travis vyhledá Soniu Rand (Catherine McCormack), která moderní cestování v čase vynalezla a požádá ji o pomoc při 
hledání příčiny strašlivých změn. Pokud se jim nepodaří najít chybu před příchodem poslední „evoluční vlny“, lidstvo navždy zmizí z povrchu naší planety
, Režie : Peter  Hyams, Rok : 2004, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38736, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

206, Rudý ďábel, Red Fury

, Režie : Lyman  Dayton, Rok : 1984, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18157, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

207, Ali, Ali

Režisér Michael Mann (Collateral, Insider: Muž, který věděl příliš mnoho, Poslední Mohykán) natočil strhující film o jedinečném 
muži.WILL SMITH (Já, robot, Muži v černém, Mizerové 2, Hitch), nominovaný za svůj výkon na Oscara, vás provede životním příběhem zbožňovaného i 
zatracovaného, ale rozhodně i nejkontroverznějšího sportovce všech dob.Muhammad Ali – sportovní legenda 20. století.Boxer, který byl nejlepší a věděl o 
tom.DVD Expres
, Režie : Michael  Mann, Rok : 2001, Délka : 159, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30383, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

208, Letopisy Narnie2: Princ Kaspian, /obal-V



Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do Narnie. Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka se opět dají do zachraňování tohoto 
kouzelného světa. Od prvního dílu v Narnii uběhlo spousta času a opět ji sužuje zlo. Tentokrát v podobě občanské války. Jediný kdo zemi může zachránit je princ 
Kaspian, který požádá o pomoc naši známou čtveřici. Film je natočen podle sedmidílného bestseller Clive Staples Lewise
, Režie : Andrew  Adamson, Rok : 2008, Délka : 144, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43623, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

208, Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, The Chronicles of Narnia:     /obal-V

Nadčasové dobrodružství z pera slavného spisovatele C. S. Lewise Letopisy Narnie vypráví příběh čtyřech sourozenců – Lucinky, 
Edmunda, Zuzany a Petra – kterým se během hry na schovávanou ve venkovském sídle starého profesora podaří pomocí magické skříně dostat do jiného světa. 
Narnie, v níž se ocitnou, se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí obydlenou mluvícími zvířaty, skřítky, fauny, kentaury a obry, která je však díky prokletí zlé 
Bílé čarodějnice Jadisy odsouzena k věčné zimě. Děti se pod vedením vznešeného a tajemného panovníka, lva Aslana, odhodlají mocné čarodějnici postavit, 
aby dokázali ledové kouzlo zlomit a osvobodit tak říši navždy
, Režie : Andrew  Adamson, Rok : 2005, Délka : 132, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40638, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

209, Vesmírní kovbojové, Space Cowboys

Před čtyřiceti lety se měli čtyři špičkoví testovací piloti (Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner a Donald Sutherland) stát 
první posádkou, která uvidí matičku Zemi z chladného vesmíru. Shodou okolností a díky nepřejícnosti podlého nadřízeného (James Cromwell) je ale předběhla 
opice a oni “málem” zapadli v zapomnění.Snad osud, možná náhoda, ale hlavně Frank (Clint Eastwood) tomu ale chtěli jinak. Něco se totiž léty změnilo...Dnes 
na orbitě krouží starý ruský „komunikační“ satelit, jenž se porouchal a hrozí nekontrolovatelným pádem do zemské atmosféry na obydlené územśÚí. Je více než 
jasné, že satelit měl původně i jiné, přísně tajné, poslání.Součástí naváděcího systému této družice je starý americký systém, kdysi navrhovaný Frankem. A 
protože jde o starou technologii, může katastrofě zabránit jen tým pamětníků. Čtveřice bývalých kosmonautů je vyzvána, aby za méně než třicet dní, absolvovala 
přípravu a náročné fyzické testy a byla vypuštěna na oběžnou dráhu s úkolem opravit satelit a zabránit nejhoršímu.Je však v zájmu některých vlivných kruhů 
celou misi zhatit......začíná úžasné, fascinující dobrodružství na oběžné dráze kolem Země
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Clint  Eastwood, Rok : 2000, Délka : 131, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28393, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

210, Řeka smrti, River of Death
Autoři  a   producenti  filmu sáhli tentokrát po méně obvyklé látce v tomto žánru. Příběh akčního filmu je vystavěn na základě události, jejichž kořeny sahají do 
období druhé světové války a poválečných let. Nacistický lékař dr. Manteufel upřeni v dubnu roku 1945 i s výsledky svých hrůzných experimentů na lidech kamsi 
do jihoamerické džungle před spravedlivým trestem. Teprve po dvaceti letech dorazi na ona místa expedice pronásledovatelů nacistických zločinců. Tato výprava 
je financována bývalým důstojníkem SS, vystupujícím však v roli bohatého židovského obchodníka. Jeho úmyslem je vyrovnání starých účtů se svým bývalým 
nacistickým spolubojovníkem. Situace se ještě více zkomplikuje, když do hry vstoupí mladá Němka, důstojníkova milenka. Pk Televize 1991/26/15,Autor/Zdroj: 
/Česká televiz
, Režie : Steve  Carver, Rok : 0, Délka : 131, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35987, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



211, Bavorák, Bumer

Nočními ulicemi Moskvy se řítí černé BMW ujíždějící pronásledovatelům. Řetězec osudových událostí, končící střelbou, postavil 
čtyři přátele mimo zákon. V životě bez pravidel pro ně není cesty zpět a černý bavorák – silný a spolehlivý vůz, jenž se jim stal domovem, hrdiny odváží daleko 
od Moskvy, do nelítostného vyhnanství ruských nekonečných dálav[   (oficiální text distributora
, Režie : Pjotr  Buslov, Rok : 2003, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41511, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

212, Mlčení šunek, The Silence of the Hams

, Režie : Ezio  Greggio, Rok : 1993, Délka : 81, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12665, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

213, Sniper 2, Sniper 2    /obal-M

Když je potřeba udělat špinavou práci, šáhne americká vláda většinou po mariňácích. A tahle chvíle právě nastala. Vysloužilí 
sniper dostane nabídku. Misi, při níž má zabít diktátora. Dostane k sobě kolegu, pozorovatele, který se mu na první pohled nezalíbí, ale práce lidi sbližuje. Svůj 
úkol provedou velice dobře, ale pozor! Tím film nekončí!Naopak začíná. Americká vláda nikdy neříká svým ovečkám úplnou pravdu a tento případ není vyjímka. 
Čekají vás nečekané zvraty, spousta střelby a nejeden mrtvý. Pokud milujete pohled na svět přes dalekohled na ostřelovačské pušce, pak je tohle film pro vás
Producent : BONTONFILM, Režie : Craig R.  Baxley, Rok : 2002, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36379, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

214, Agent WC 40, Spy Hard

Tajný agent Dick Steele patří mezi ty supetvrdé muže, pro které je zachraňování světa před šílenými zloduchy denním chlebem. Ve svém 
agentském zápisníčku měl přeškrtnuté i jméno generála Rancora, obzvlášť odporného padoucha, kterého před patnácti lety zlikvidoval jedinou dobře umístěnou 
výbušninou. Rancor však přežil, a vrací se na svět v celé své kráse: dvakrát hnusnější než kdysi. Jeho jedinou touhou je zničit Steela a svět (přesně v tom 
pořadí). Aby nenáviděného dobroděje přilákal, unese generál do svého doupěte jako návnadu agentku Barbaru Dahlovou, půvabnou dceru Dickovy zemřelé 
životní lásky. Je nasnadě, že jediný, kdo dokáže Rancora, je Dick. Špión, obávaný i svými nadřízenými, se vrací z důchodu do akce, aby všem ukázal, jak jedná 
pravý muž



Producent : Warner Home Video, Režie : Rick  Friedberg, Rok : 1996, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2612, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

215, KNIHA MEČŮ, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

216, Vodní svět, /P

Kevin Costner v hlavní roli doposud finančně nejnáročnějšího projektu. Ocitáme se v budoucnosti, kdy lidstvo živoří na umělých 
ostrůvcích uprostřed moře. Hlavním hrdinou je Námořník, který zachrání před smrtí dívenku Enolu a její nevlastní matku, které chce unést bezohledný vůdce 
pirátů... Fascinující "vodní svět" je plný vizuálních efektů a nabízí velkolepou hollywoodskou podívanou.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraPři náhlém 
oteplení došlo k zaplavení pevnin a zbytky lidstva živořící po staletí na umělých ostrůvcích a lodích. Samotář bez rodiny, přátel a domova zvaný Námořník se 
potuluje světem na bizardním plavidle trimanam a zachrání před smrtí dívenku Enolu a její nevlastní matku Helenu[Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Kevin  Reynolds, Kevin  C, Rok : 1995, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22670, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

217, Království ohně, Reign of Fire              /obal-V

V současném Londýně dvanáctiletý chlapec Quinn nechtěně probudí z několik století trvajícího spánku obrovského, oheň chrlícího 
draka. O dvacet let později je výskytem tohoto tvora a jeho potomků poznamenána převážná část světa. Draci jsou neobyčejně inteligentní, velmi vyvinutí 
a...neradi se dělí o prostor na Zemi. Quinn (Christian Bale), který je nyní náčelníkem hasičů, se snaží odvracet všechny útoky a chránit pře smrtí malou skupinku 
živořících lidí. Náhle se mezi lidmi objeví ostřílený Američan Van Zan (Matthew McConaughey), který tvrdí, že zná způsob, jak draky porazit a zachránit lidstvo 
něco, v co Quinn už ani nedoufal. Reisér Rob Bowman přichází se vzrušujícím příběhem o dobrodružství a přežití, který spojuje období středověku s 
postapokalypsou budoucnosti
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Rob  Bowman, Rok : 2002, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29882, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

218, Musa Válečník, MooSa    /M

Rok 1375 je rokem neustálých bojů na území Číny. Situace se zhorší, když jsou na rozkaz dynastie Koryo (jedno ze starověkých 
korejských království) zavražděni vyslanci z dynastie Ming. Aby tento incident dynastii Ming vysvětlili a uvědomili ji o tom, že Koryo má novou vládu krále 
Young-woa, musí představitelé dynastie Koryo vyslat zmocněnce do Nanjingu, hlavního města dynastie Mingu. Když Son Chun-yong a jeho družina po příjezdu 
do Nanjingu kráčí podél řeky, přepadnou je útočníci z kmene Hoe. Tato menšina, která vyznává islám, vytváří skupiny bojovníků a útočí na nepřátele v naději, že 
získá vlastní stát. Při těchto útocích vyslanci dynastie Ming zahynou a z příslušníků Koryo zbude jen 20 osob. Ti, co přežijí, se rozhodnou vrátit do Korya pod 
vedením hlavního velitele Choi Junga.Febiofest 200
, Režie : Kim  Sung-su, Rok : 2001, Délka : 154, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38098, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

219, Spawn, Spawn
Ne každý hrdina musí být od první minuty kladný, ne každý musí nosit modrou pláštěnku s písmenem S na prsou, ne každý si tyká s netopýry, ne každý se 
houpe na pavučině a ne každý je zrovna velký krasavec. Spawn není ani jedno. Někteří z vás by raději zemřeli než by se mu podívali do tváře, protože tenhle 
bývalý elitní voják byl při jedné akci odstraněn vlastnímy lidmi a je celý popálený. Toť k charakteristice Spawna. A co že to má za úkol? Je rozhodujícím článkem 
v boji o planetu zemi. Je na něm zda se přidá na stranu Dobra či Zla. Pokud si vybere temnotu, čeká ho prý na budoucí planetě Zemi bezstarostný život. Ale 
věřte posluhovačům zla, že to tak opravdu bude. Ne. Spawn si samozřejmě vybere tu druhou stranu, ale ne hned, protože ho vpřed žene jediná věc. Touha po 



pomstě. Tou by ale zahubil celé lidstvo. Překoná Spawn nástrahy nebo se při hondbě za odplatou nebude ohlížet na budoucnost lidstva? Podívejte se sami. V 
kině už asi ne, ale VHS určitě ano
, Režie : Mark A.Z.  Dippé, Rok : 1997, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24953, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

220, Nepřítel před branami, Enemy at the Gates

17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad 
a velení obou armád - sovětské i německé - si byla vědoma, že právě zde se rozhodne o konečném vítězství. Příběh, inspirovaný stejnojmennou knihou 
amerického historika Williama Craiga, líčí - v dramatickém rámci krvavého válečného střetu - souboj ruského ostřelovače Vasilije Zajceva s německým 
rozvědčíkem majorem Konigem. Ten dostal za úkol zlikvidovat vojáka z Uralu, který má pro sovětskou válečnou propagandu nesmírnou cenu. Jeho nadřízený 
Danilov z něj doslova "stvořil" zářivý prototyp skromného, prostého a přitom neohroženého hrdiny, schopného bez zaváhání položit život za vlast. Netuší, že si 
tím také postavil do cesty soka v lásce. Německá strana věří a doufá, že smrt Vasilije by alespoň na čas ochromila bojeschopnost   Durning@ID18779%%Marcia 
Gay  Harden@ID23276%%Barry  Bostwick@ID23363%%John  Ales@ID28540%%Andy  Griffith@ID19183%%Elaya  Baskin@ID43065%%Mason  
Gamble@ID24345%%Carlos  Lauchu@ID28541%%Stephanie  Romanovová@ID28542%%Ray  Charles@ID25208%%Roger  Clinton@ID18395%%Robert  
Culp@ID24572%%Robert  Guillaume@ID25121%%Terry "Hulk"  Hogan@ID19404%%Noriyuki Pat  Morita@ID22877%%Alexandra  Paul@ID30126%%John  
Kassir@ID28543%%Clyde  Kusatsu@ID23194%%Angela  Visser@ID23578%%Thuy  Trang@ID46111%
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Jean-Jacques  Annaud, Rok : 2000, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27720, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

221, Andělé pomsty, Warrior Angels    /M

Katherine (Joanna Pacula), poddaná krále Richarda, nachází po návratu z křížové výpravy místo svého sídla ruiny a její desetiletý 
syn se navíc dostal do rukou nechvalně proslulého zloducha Grekkora (Ruther Hauer) a jeho bandy vrahounů. Při snaze dostat se na stopu svého syna se 
Katherine setkává s další ženou, která má Grekkorem nevyřízené účty. Společná touha po odplatě obě ženy přivádí k jednotkám ANDĚLů POMSTY. Když 
ANDĚLÉ POMSTY úspěšně zajímají Grekkorova pobočníka Folbrena (Arnold Vosloo), rozhodne se ho Katherine a její spolubojovníci použít jako návnadu v 
chystané léčce. Až se Grekkor pokusí Folbrena z pevnosti vysvobodit, oplatí mu to ANDĚLÉ POMSTY překvapivým protiútokem. Přestože jsou ANDĚLÉ 
POMSTY vystaveni ohromné přesile, nakonec Grekkorovy muže poráží. V poslední rozhodující bitvě Katherine statečně udolává samotného Grekkora a svého 
milovaného syna získává zpět.DVD Expres
, Režie : Byron W.  Thompson, Rok : 2002, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40373, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

223, Ochránce, The Pacifier

Příslušník elitní jednotky Shane Wolfe je voják tělem i duší, a proto je mu vlastní odvaha, disciplína, ráznost a dril. Raději jedná, než 
mluví, a je zvyklý vypořádat se s jakýmkoliv rozkazem. Ovšem v rodinné komedii Adama Shankmana Ochránce ho čeká náročný úkol: dočasně se postarat o pět 
dětí zavražděného vědce. A protože tahle akce rozhodně nepatří mezi běžné mise, nelze se divit, že je statečný voják přinejmenším v rozpacích. Sice není zvyklý 
házet flintu do žita, ale rodina zase není vojenskou jednotkou, a tak není divu, že to zpočátku neklape a že se vynalézaví sourozenci pokoušejí nového 
opatrovníka vypudit z domu. Záhy se však ukáže, že voják má pod drsnou slupkou laskavé srdce a že má k pečovatelství skutečný talent, tudíž hravě zvládá 
přebalovat mimino i zpívat, poskakovat a pitvořit se při ukolébavce i řešit školní a milostné problémy starších sourozenců. – Spíše podprůměrný snímek 
rozhodně nepřekvapí vývojem hlavního hrdiny, který dosud žil typickým vojenským životem a který se tváří v tvář rodinnému krbu změní. Toto setkání a pár dní 
vojenské kázně ovlivní k lepšímu i tři starší sourozence. Ctitele chladnokrevného Vina Diesela snad pobaví, když kromě akčních scén a honiček uvidí svůj idol se 
stejnou odvahou měnit pleny, krmit mimino, vozit kočárek, zpívat ukolébavku a připravovat svačiny. Herec se tak mj. připojil k Arnoldu Schwarzeneggerovi, který 
v Policajtu ze školky (1990, FP 3/92), vytvořil divácky vděčný model sepětí akčního svalovce s „nevinným“ dětským světem.-kat-, Filmový přehled 2005/
, Režie : Adam M.  Shankman, Rok : 2005, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37519, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



224, Battle Royale II: Requiem, Batoru rowaiaru II: Chinkonka

Od poslední Battle Royale, která skončila ne úplně podle pravidel, už uplynuly tři roky. Shuya Nanahara a Noriko Nakagawa byli 
stíháni pro vraždu učitele a porušení několika zákonů, tyhle prohřešky však dávno vybledly tváří v tvář jejich dalším činům. Nanahara totiž založil hnutí odporu a 
vyhlásil válku všem dospělým. Pravidelně přes internet vysílá do počítačů japonské mládeže svá poselství, často doplněná teroristickými útoky. Nanaharova 
armáda, složená většinou ze sirotků a dorostenců oddaných jeho věci, se tak rázem dostává na přední stránky novin a do zaměřovače samotné vlády.   (oficiální 
text distributora
, Režie : Kenta  Fukasaku, Kinji  F, Rok : 2003, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41449, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

225, Velká červená jednička, The Big Red One

Četař americké armády, který se účastnil 1. sv. války, vede jednotku odstřelovačů ve stejné divizi, jako kdysi před lety sám sloužil. 
Jednotka se účastní bojů v severní části Afriky, která spadá pod vichistickou vládu ve Francii, vylodění na Sicílii a v Itálii, vylodění v Normandii na pláži Omaha a 
dostává se až do obsazení Německa. Během těchto dobrodružství se jednotka dostane do několika konfliktů s civilním obyvatelstvem – jako například s těhotnou 
Francouzskou, která se chystá rodit či do přestřelky v sanatoriu pro mentálně postižené. Paralelně s tím četeř vede malou osobní válku s vojínem Griffem, který 
veřejně projevuje své pacifistické smýšlení. Griffs nakonec ve stínu nepopsatelné hrůzy osvobozeného koncentračního tábora uzná, že někdy je třeba vzít do 
ruky zbraň[Na druhém disku najdete spousta bonusů.DVD Expres
, Rok : 1980, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25578, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

226, Pošahanej šaman - Mr. Bones, 

Nad africkou buší se zřítí letadlo. Přežije malý bílý chlapec, kterého se ujímá divoký kmen. Chlapec brzo všechny překvapí svou 
schopností věštit z kostí. Z chlapce je mladý muž a kmenový šaman. Jednoho dne je vyslán náčelníkem do civilizovaného světa. V něm se totiž „ztratil“ 
náčelníkův syn.V civilizaci ho čeká řada nepochopitelných nástrah a z nich vyplývající komické situace. Přesto se vrací zpátky – s mezinárodním golfovým 
šampiónem. Není sice zcela jisté, zda je vskutku náčelníkovým synem, šamanovi však nezbývá nic jiného, než o tom všechny ostatní přesvědčit[Jeden bláznivý 
gag za druhým, humor, který dostane každého, ať chce nebo nechce. Nejúspěšnější jihoafrická komedie všech dob, která prorazila i do mezinárodních 
kin.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Gray  Hofmeyr, Rok : 2001, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35341, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

226, Bomba kšeft, 



Larry, Phil a Bob. Tito tři muži se sešli v hotelovém apartmá, aby v rámci probíhajícího veletrhu udělali nějaký bomba kšeft. Možná, 
že dneska ani žádný zákazník nepřijde, ale o to ve filmu Gustavo Graef-Marina vlastně ani tak nejde. Tihle muži se tu sešli, aby podali zprávu o svých životech. 
Čekání na největší kšeft svého života si krátí vyprávěním o sobě a filozofováním o životě. Film Bomba kšeft se až na zanedbatelné momenty odehrává v jediném 
pokojovém apartmá. Jeho scenárista vsadil především na konverzační trojitou mezihru, režisér pak na výřečnost a herectví Kevina Spaceyho. Jenže hra slov 
začala líným tempem, ve kterém pokračuje i další desítky minut, a také Graef-Marino využil hereckého potenciálu Kevina Spaceyho jen poskrovnu. Popravdě, 
scénář mu ani větší manévrovací prostor nedal. Bolestně totiž postrádá humor, a to je v případě ryze konverzačního filmu fatální nedostatek.Jan Kábrt Total Film 
2000/2/97Autor/Zdroj: Kábrt Jan/Total Fil
, Režie : John  Swanbeck, Rok : 1999, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34502, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

227, Vykradači hrobek, Revelation

V dvadsiatom storočí je mocná tajná spoločnosť schopná urobiť čokoľvek, len aby ju vypátrala a získala. Cestu k nej však pozná len 
bilionár Magnus Martel, jeho syn Jake a študentka alchýmie Mira. Úlohou tejto trojice bude nebezpečný posvätný artefakt nájsť a zničiť skôr ako ostatní...   
(oficiální text distributora
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Stuart  Urban, Rok : 2001, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41253, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

228, Dům tisíce mrtvol, House of 1000 Corpses

Dva mladé páry se vydávají pátrat po životě místní legendy zvané doktor Satan. Cestou naberou stopařku Baby a ta jim poté, co se 
jejich auto rozbije, nabídne, aby přespali v domě jejích rodičů. Tak se čtyři přátelé seznamují s vražedným klanem Fireflyových a jejich domem tisíce mrtvol
, Režie : Rob  Zombie, Rok : 2003, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41450, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

229, Scary Movie 3, Scary Movie 3

Úspěšná hororová parodie Scary Movie se vrací zpět. Po brarech Wayansových se režie ujala legenda bláznivých komedií David 



Zucker (Bláznivá střela, Bláznivá střela 2, Připoutejte se, prosím!). V tomto díle (parodujícím především kultovní horor Kruh a slavný Matrix) musí Cindy 
prozkoumat tajemné kruhy v obilí a ještě tajemnější videokazety. Při svém pátrání se setkává s Orpheem, který jí vysvětlí, že ona je vyvolená a musí pomoci 
prezidentovi překazit invazi mimozemšťanů. Ve filmu se kromě starých známých z prvních dvou dílů (Anna Faris, Regina Hall) se objeví i další hvězdy – Charlie 
Sheen (Žhavé výstřely 1 a 2), Denise Richards (Hvězdná pěchota), Queen Latifah (Chicago) a v roli prezidenta se objeví i oblíbený Zuckerův herec Leslie Nielsen 
(Bláznivá střela 1-3, Připoutejte se, prosím! 1,2, Drákuloviny)
, Režie : David  Zucker, Rok : 2003, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34950, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

230, Batman začíná, Batman Begins

Film popisuje počátky legendy o tajemném Batmanovi a zjevení Temného rytíře coby síly dobra v Gotham City. Zklamaný dědic 
továren Bruce Wayne cestuje těsně po úmrtí svých rodičů po světě a hledá způsob, jakým by bojoval s nespravedlností a jak by obrátil strach proti těm, kteří 
okrádají bázlivé. Po čase se vrací zpět do Gotham City a vzápětí vypouští do světa své druhé já, maskovaného bojovníka Batmana, který používá svoji sílu, 
inteligenci a řadu svých technických vymožeností k boji proti zlověstným silám, které ohrožují město ..
, Režie : Christopher  Nolan, Rok : 2005, Délka : 140, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38420, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

231, Černý jestřáb sestřelen, Black Hawk Down    /obal-V

Dramatický příběh je výsledkem spolupráce úspěšného producenta Jerryho Bruckenheimera a kritikou i diváky ceněného režiséra 
Ridleyho Scotta (Gladiátor). Část elitní jednotky armády USA je v roce 1993 poslána do somálského Mogadishu, aby se stala součástí mírové operace 
Spojených národů. Úkolem mise je unést několik vysokých důstojníků somálského diktátora. Jde o součást strategického plánu na potlačení občanské války, 
která zuří po celé zemi. Ovšem zdánlivě bezpečně naplánovaná mise se obrátí nesprávným směrem. Rangers i veteráni musí bok po boku bojovat proti zdrcující 
přesile a prchat za nepřátelskými liniemi dokud se záchrannému konvoji nepodaří vyrazit k jejich záchraně. V těžkém boji umírají přátelé, formují se vztahy, 
chlapci se stávají muži a vojáci se učí jak vypadá skutečná tvář války a hrdinství
Producent : BONTONFILM, Režie : Ridley  Scott, Rok : 2001, Délka : 131, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29890, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

232, Sametoví vrazi, Sametoví vrazi      /obal-V

Současná česká filmová produkce se obrací většinou k námětům ze vzdálenější doby. Vyhrocená témata aktuálně odrážející 
polistopadový vývoj zůstávají doposud stranou. Orlické vraždy svého času vyvolaly řetězce mediálních reakcí a poukázaly na odvrácenou stranu společenského 
vývoje, od něhož někteří očekávali snadnou cestu k bohatství bez respektu k zákonům a morálce. Režisér Jiří Svoboda se volně inspiroval právě tímto 
skutečným případem a napsal příběh s názvem Sametoví vrazi, který ve své filmové podobě rozkrývá motivace aktérů rozsáhlé trestné činnosti, jejich soukromí a 
provázanost se společenskými strukturami. V další linii vyprávění se odehrává policejní vyšetřování až směrem k zadržení všech pachatelů
, Režie : Jiří  Svoboda, Rok : 2005, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37173, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

233, Vinnetou    , Winnetou I      /obal-V



V nekonečných pustinách americké prérie znějí hlasy stavebních dělníků a výbuchy dynamotových náloží. Napříč územím Indiánů 
kmene Apačů má vést dráha "železného oře". Když Vinnetou, syn náčelníka Apačů se svým přítelem a učitelem Kleki-Petrou přijíždějí do ležení bledých tváří 
protestovat proti bezohlednému zabírání starých indiánských lovišť, je Kleki-Petra zákeřně zavražděn a Vinnetou zajat...Tak začíná známý příběh vonící 
romantikou Divokého západu druhé poloviny 19. století. Filmová verze románu Karla Maye se svého času stala legendou a dodnes přitahuje malé i velké diváky. 
Nepochybně i proto, že ideály lidskosti a přátelství nikdy nemohou zevšednět.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Harald  Reinl dr., Rok : 1963, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22529, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

234, Vinnetou - Rudý gentleman   , Winnetou II        /obal-V

Dcera Náčelníka indiánského kmene Assiniboinů Ribanna je napadena rozzuřeným Grizzlym. Za svůj život vděčí Vinnetouovi, který 
je naštěstí nablízku. Jeho přítel Old Shatterhand je zatím na stopě banditů plenících indiánské vesnice ležící na území bohatých naftových nalezišť. Indiánské 
kmeny se rozhodly vykopat válečnou sekeru a táhnou k vojenské pevnosti. Zdá se, že krveprolití nemůže nic zabránit. Pokud snad ano, pak jen za cenu toho, že 
se mladý náčelník Apačů Vinnetou vzdá své lásky k Ribanně. Její sňatek s Robertem Merrilem, synem velitele místní pevnosti, považují náčelníci indiánských 
kmenů za záruku trvalého míru.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Harald  Reinl dr., Rok : 1964, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22531, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

235, Duchové Marsu, Ghosts of Mars    /obal-V

Rok 2025. Lidé osídlili červenou planetu Mars a těží v tamních dolech.  Místní policie provádí pravidelné revize a v odlehlé části se  
setkává s děsivým překvapením. Armáda Marťanských duchů   převzala kontrolu nad lidskými těly a neskončí, dokud nezničí  všechny nevítané hosty na 
planetě!Autor/Zdroj: /DV
Producent : BONTON HOME ENTERTAI, Režie : John  Carpenter, Rok : 2000, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28273, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

236, Můj miláček ráže 6,65, Dear Wendy

Můj miláček ráže 6,65 je příběhem mladého samotáře Dicka, který žije v chudém hornickém městě - Estherlope. Když jednoho dne 
najdel malou pistoli, zjistí, že ho nebezpečně přitahuje i navzdory jeho horlivým představám o míru. Společně se svým novým parťákem brzy přesvědčí další 



mladé outsidery ve městě, aby se přidali k jeho tajnému spolku, který pojmenuje Dandies. Spolek s vizí míru a zbraní. Navzdory přísnému pravidlu Dandies - 
nikdy nepoužít zbraň - se tito mladíci ocitnou v tísni a zjistí, že pravidla jsou pro to, aby se porušovala
, Režie : Thomas  Vinterberg, Rok : 2004, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40176, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

237, Nejhorší obavy, The Sum of All Fears     /obal-V

V roce 1973 došlo k překvapivému útoku Egypta a Sýrie na Izrael. A právě tehdy, při jednom z hlídkových letů havarovalo izraelské 
vojenské letadlo, ozbrojené nukleární bombou. Ta byla, bezmála po čtvrt století, náhodně nalezena kdesi v poušti a předána do nepravých rukou. Svět se sice 
změnil a „studená válka" se stala archaickým pojmem, jenže o to častější jsou regionální konflikty a terorismus nabyl téměř hrůzné podoby. Za této situace 
nastupuje do CIA mladý analytik Jack Ryan, specialista na bývalý Sovětský svaz, který dostává zdánlivě rutinní úkol. Při jeho řešení ovšem narazí na stopu, 
signalizující, že bomba je aktivována a má být dopravena do Spojených států a její výbuch bude tím nejdůraznějším varováním „zpupné" velmoci
, Režie : Phil Alden  Robinson, Rok : 2002, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30731, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

238, Blázni ze stadionu, Les fous du stade     //obal-V

Další ze ztřeštěných komedii z bažantí dílny. Skupina Les Charlots se dostává z jedné neuvěřitelné situace do druhé, tentokrát v 
rámci sportovního vyžití...DVD Expres
, Režie : Claude  Zidi, Rok : 1972, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26504, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

239, Přepadení v Pacifiku, Under Siege    /obal-V

Proslulá bitevní loď Missouri slavnostněš vyplouvá na svou poslední plavbu. Pro její účastníky je připravena spousta zábavy a řada 
společenských událostí. Slavnost se však mění v drama, když část pasažérů pod vedením agenta CIA a přeběhlého důstojníka vytvoří zabijácké komando 
schopné zmocnit se jaderného arzenálu lodě. Podaří se jim získat převahu nad posádkou - s výjimkou jediného muže, lodního kuchaře Casey Rybacka. Tento 
kuchař má však recept na skutečnou bojovou akci - je totiž bývalý námořník oceněný těmi nejvyššími vojenskými poctami. Nyní přemění palubu a podpalubí 
Missouri v dějiště partyzánské války - a vy si přitom jistě přijdete na své[Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Andrew  Davis, Rok : 1992, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17274, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

240, Přepadení v Pacifiku 2., Přepadení v Pacifiku 2.    /obal-V



, Rok : 1994, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17275, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

241, Pluto Nash, Pluto Nash    /obal-V

Píše se rok 2087 a z Měsíce se stal nový Divoký západ, místo kde se dá se správnými kontakty a dostatkem peněz získat vše, po čem 
člověk zatouží. Majitel nejžádanějšího měsíčního kasina Pluto Nash (Eddie Murphy) se dostane až po krk do problémů, když po jeho podniku zatouží 
nejnebezpečnější lunární gangster Mogan (Joe Pantoliano), který chce ovládnout celý Měsíc. Naštěstí v tom Pluto není sám. S pomocí půvabné pozemšťanky 
Diny (Rosario Dawson), svého robotického bodyguarda Bruna (Randy Quaid) a několika dalších návštěvníků kasina ukáží zločinnému Moganovi zač je toho 
vesmírný loket. Komedie plná šílené akce, podrazů a snížené gravitace může začít ..
, Režie : Ron  Underwood, Rok : 2002, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29717, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

242, Kameňák 3, Kameňák 3

A jsme znovu v Kameňákově. Den tu začíná jako vždycky. V ložnici Pepy a Vilmy. Jen výhled z balkonu je té neděle pro Pepu 
překvapivý. Policejní náčelník k nemalému údivu zjišťuje, že se do sousedství nastěhovala početná cikánská rodina a tak Vilma s Julčou musí neprodleně 
nastoupit na hodiny karate a bojových cviků. Jenže lekce s Oldou  opravdu nejsou o sebeobraně. Za lordem a lejdy přijíždí z Anglie jejich syn Willy, který je 
otřesen milostným zklamáním se zahradníkem, a babka Nováková opustila tento svět. Kropáčkové sice vyschl modrý pramen, ale energie má stále na rozdávání, 
a lékařka Helena odjela s tělocvikářem na svatební cestu na Kypr. Jinak je vše téměř při starém. Leo Khon, nejbohatší muž Kameňákova, vlastní fotbalový klub. 
Mužstvo tvoří přátelé a známí, včetně hospodských štamgastů. Má to ale háček, hrají pod psa a dokáží prohrát iD s nejslabším týmem Balvanů z Kameniček. 
Khonova tchýně odmítne přihlížet takovému plýtvání „rodinných“ peněz a ve chvíli, kdy sama vyhraje závratnou částku, se vsadí se  zetěm, že ona, která o 
fotbalu neví zhola nic, postaví do týdne jedenáctku, která rozdrtí jeho i ty darmožrouty. Aby ne, když ti kluci cikánští se s fotbalovým míčem snad narodili. V 
sázce je mnohem víc a každé mužstvo má za vítězství slíbenu prémii. Khonovi hráči bojují dokonce o přízeň Dolly Buster.  Takové utkání  Kameňákov nezažil a 
ještě dlouho na něj bude vzpomínat
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 2005, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38751, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

243, Madagaskar, Madagascar    /obal-V



Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází do kin další počítačově animovaný zázrak - 
Madagaskar. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a 
krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního věku a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO. Jeho kamarádi, lev Alex, 
hrošice Glorie a žirafa Melman se za ním vydávají do newyorských ulic, čímž odstartují řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které je přivedou až na pobřeží 
exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito rodilí Newyorčané musí prvně v životě postarat sami o sebe a naučit se přežít v divočině, což může být pro 
zchoulostivělého lva, potrhlou zebru, pragmatickou hrošici a žirafu - hypochondra mnohem náročnější, než by se na první pohled mohlo zdát
, Režie : Eric  Darnell, Tom  McGra, Rok : 2005, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39685, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

244, Život pod vodou,   /obal-V

Seznamte se se Stevem Zissouem (BILL MURRAY): legendárním podmořským badatelem, notorickým chvástalem a mužem, 
proslaveným po celém světě díky svým dokumentárním pořadům o bujném životě v modrých hlubinách. Slavnému oceánografovi však osud v poslední době 
příliš nepřeje – jeho nejlepšího přítele a dlouholetého spolupracovníka Estebana nedávno sežral hladový žralok jaguáří a o Zissouovi se začíná proslýchat, že 
pomalu ztrácí životní elán.V tom se však zničehonic objeví jižanský gentleman Ned Plimpton (OWEN WILSON), který tvrdí, že by mohl – ale také nemusel – být 
Steveovým dlouho ztraceným synem, jehož nikdy neměl šanci poznat. Panovačný, egoistický a roztomile vykolejený Zissou je připraven natočit film, který svou 
velkolepostí překoná všechny jeho dosavadní dokumenty. Film, v němž se pomstí žraloku jaguářímu, stane se otcem a na několik prchlivých okamžiků znovu 
získá pocit vlastní výjimečnosti
, Režie : Wes  Anderson, Rok : 2004, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39475, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

245, Ďábelský Santa, Santa's Slay

Tím, kdo bude letos na Vánoce rozdávat dárky není starý dobrý Santa, ale Satan. Ten totiž před tisíci lety prohrál ve hře s andělem 
a od té doby musel dělat Santu. Teď ale jeho trest končí a on si konečně může vylít zlost za všechno dobré, co kdy musel udělat...   (oficiální text distributora
, Režie : David  Steiman, Rok : 2005, Délka : 75, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41436, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

246, Shrek, Shrek



Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je 
doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda 
Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu 
Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoli, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, obr svůj slib 
splní, jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje, takže je všechno nakonec úplně a docela jinak...Na první pohled je Shrek, který oživl ve 
studiu DreamWorks počítačovou animací (nepřehlédněte hvězdné obsazení ic@ID108246%%Dolly  Buster@ID18276%%Pavel  Urbánek@ID108248%%Jiří 
Jogurt  Kohout@ID123348%%Rostislav Justín  Valeš@ID123349%%Jana  Panská@ID66718%%Ilona  Ferková@ID123350%%Roman  
Duda@ID123351%%Karel  Liebl@ID63925%%Pavel  Sankot@ID112804%%Věra  Tichánková@ID23799%%Jaroslava  Tichá@ID23119%%Magdalena  
Pivoňková@ID34401%%Pavlína  Dupalová@ID103139%%Zuzana  Štalmachová@ID108247%%Zdeněk  Kozák@ID34612%%Miroslav  
Kumžak@ID63927%%Martin  Lukáč@ID112805%%Bohumil  Hirsch@ID123352%%Martin  Pöselt@ID123353%%Vladimír  Novotný@ID55768%%Karel  
Šťovíček@ID82598%%Jiří  Laně@ID123354%%Petra  Rysová@ID123355%%Alexander  Kiss@ID35930%%Michal  Herzán@ID123356%%Pavel  
Pásek@ID32595%
Producent : Dreamworks Pictures, Režie : Andrew  Adamson, Vicky  J, Rok : 2001, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30746, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

247, Návrat draka, Daai lo oi mei lai

Vůdce hongkongské Tiády Hung je smrtelně nemocen, a pošle proto pro svého syna Georgieho žijícího v Thajsku. Jeho přáním je, 
aby se Georgie stal členem Triády, ale je tu jeden háček: Georgie je gay. Věci se ještě víc zkomplikují, když je za Georgieho považován jeho spolubydlící Sam a 
je mu nabídnuto místo v Tiádě. To bylo vždy Samovým největším snem
, Režie : Stephen  Fung, Rok : 2004, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41345, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

248, Já, robot, I, Robot    /obal-V

V nedaleké budoucnosti, na Zemi v roce 2035, kdy roboti tvoří spolehlivou a  nedílnou  součást každodenního života, je detektiv 
John Spooner (Will Smith) pověřen vyšetřením záhadné smrti Dr. Alfreda Lanninga (James Cromwell), který byl duchovním otcem umělých bytostí a zformuloval 
tři zákony robotiky, podle nichž robot nesmí za žádných okolností ublížit člověku. Na místě činu detektiv nalézá robota Sonnyho. Spáchal vědec sebevraždu, 
nebo ho tento robot zavraždil? To by nejen znamenalo zásadní porušení  výše zmíněných zákonů, ale i obrovskou hrozbu pro lidstvo. Co by pak zabránilo 
robotům převzít kontrolu nad společností, když je lidstvo na jejich existenci závislé? Nebo že by už tato revoluce v tichosti proběhla
Producent : Bonton Film, Režie : Alex  Proyas, Rok : 2004, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28504, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

249, Titanic, Titanic                /obal-V



Láska je ten nejmocnější cit na světě.....roku 1912 vyplul Titanic na svojí první a poslední plavbu...Rose,dívka bohatá s šarmem a 
nespokojeností se svým životem plula na lod se svojí hroznou matkou a nechutně bohatým a bezcitným snoubencem...jack dawson byl muž který patřil k tomu 
zbytku-chudým ale štastným lidem..ale nevěděl žeto pravě štěstí na něj teprve čeká....rose a Jack se do sebe zamilovali na první pohled..prožívali lásku naplno i 
přes nesouhlas Roseiny rodiny...jejich milování bylo pro oba tim nejkrásnějším zážitem na světě..mysleli si že nic hrozného už je potkat nemůže..ale 
potkalo....Titanic najel na ledovec e v lodi se udělala díra......několikset lidí nastoupilo do loděk..Rose ale jacka opustic@ID108246%%Dolly  
Buster@ID18276%%Pavel  Urbánek@ID108248%%Jiří Jogurt  Kohout@ID123348%%Rostislav Justín  Valeš@ID123349%%Jana  Panská@ID66718%%Ilona  
Ferková@ID123350%%Roman  Duda@ID123351%%Karel  Liebl@ID63925%%Pavel  Sankot@ID112804%%Věra  Tichánková@ID23799%%Jaroslava  
Tichá@ID23119%%Magdalena  Pivoňková@ID34401%%Pavlína  Dupalová@ID103139%%Zuzana  Štalmachová@ID108247%%Zdeněk  
Kozák@ID34612%%Miroslav  Kumžak@ID63927%%Martin  Lukáč@ID112805%%Bohumil  Hirsch@ID123352%%Martin  Pöselt@ID123353%%Vladimír  
Novotný@ID55768%%Karel  Šťovíček@ID82598%%Jiří  Laně@ID123354%%Petra  Rysová@ID123355%%Alexander  Kiss@ID35930%%Michal  
Herzán@ID123356%%Pavel  Pásek@ID32595%
Producent : BONTONFILM, Režie : James  Cameron, Rok : 1997, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21070, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

250, Mise 1549: Boj o budoucnost, Sengoku jieitai 1549   /obal-V

Při armádním experimentu se stane chyba a výzkumná jednotka se ocitne v roce 1549. Když se na omyl přijde, jsou vysláni 
specialisté, jež mají pouze 74 hodin na to, aby zachránili život kolegů a zároveň celé Japonsko před zmizením z časoprostoru...   (oficiální text distributora
, Režie : Masaaki  Tezuka, Rok : 2005, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41924, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

251, Dlouhý víkend, The Long Weekend

Playboy Cooper a nesmělý Ed jsou bratři, navzdory naprosté vzájemné odlišnosti. Ed má jediný víkend na záchranu své kariéry, ale 
Cooper má o ideálním prožití konce týdne jiné představy. Chtěl by trhnout rekord v uloveném počtu dívek a Eda chce vzít na tuhle ďábelskou jízdu s sebou. Bez 
ohledu na to, jak se upjatý a neurotický bratříček bude bránit.   (oficiální text distributora
, Režie : Pat  Holden, Rok : 2005, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41784, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

252, Nepohodlný, The Constant Gardener



Po mezinárodním úspěchu Města Bohů (2002, FP 7/2003) natočil brazilský režisér Fernando Meirelles jako svůj první anglicky 
mluvený snímek strhující politický thriller Nepohodlný, jenž je adaptací románu zkušeného autora špionážní literatury Johna le Carrého. Film se však namísto 
obvyklých akčních scén drží především v psychologické rovině a kromě nepokryté obžaloby velkých firem, bezostyšně zneužívajících chudobu třetího světa, 
přináší i zvláštní milostný příběh. – Britský diplomat Justin Quayle, který působí v keňském hlavním městě Nairobi, opustí svou ulitu konformního úředníka a 
začne pátrat po příčinách násilné smrti milované manželky Tessy. Žena s černošským kolegou Bluhmem odhalila spiknutí evropských firem, nezákonně 
testujících é státy americk
, Režie : Fernando  Meirelles, Rok : 2005, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37509, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

253, Faust: Smlouva s ďáblem, Faust: Love of the Damned         /obal-V

, Režie : Brian  Yuzna, Rok : 2001, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41912, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

254, Zloděj životů, Taking Lives

Speciální agentka FBI Illeana Scott (Angelina Jolie) není obyčejný detektiv. Své případy řeší pomocí intuice a je mistryní na 
vypracovávaní psychologických profilů zločinců. Proto je také povolána do Montrealu, kde se místní kriminálka marně snaží přijít na stopu sériového vraha. Na 
místě zjišťuje, že ten po kom pátrá si vždy přivlastní identitu své oběti a tím vždy po sobě pečlivě zamete všechny stopy. Jak si agentka poradí s vrahem – 
chameleonem, který přebírá identitu a životy svých obětí 
Producent : Warner Home Video, Režie : D.J.  Caruso, Rok : 2004, Délka : 129, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37467, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

255, MATKA SPRAVEDLNOSTI, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

256, Rafťáci, Rafťáci    /M



Velký komerční ohlas Snowboarďáků (FP 11/2004) přiměl scenáristu a režiséra Karla Janáka vstoupit znovu na pole 
teenagerovských komedií. Jen prázdniny na sněhu byly ve filmu Rafťáci nahrazeny prázdninami na vodě. Schéma je opět triviální a drží se v kolejích daného 
subžánru: valná část jednoduchých zápletek se točí kolem zoufalé snahy mladého Filipa přijít o panictví, v čemž mu pomáhá jeho přítel Dany. Film se znovu 
skládá z jednotlivých, vesměs předpokládaných a očekávaných humorných epizod, provázených bohatým soundtrackem s anglickými texty. – Filip a Dany se po 
nezbytném prologu vydají s gumovým člunem na vodu. V kempu narazí na Danyho rodiče, kteří se kvůli neuspokojivému sexuálnímu životu chtějí nakrátko vrátit 
do mládí a kteří jim proto svěří ďábelského potomka Honzíka. V tábořišti je ovšem také dávný kamarád rodičů, vedoucí dívčího vodáckého kurzu xBořek. 
Mladíkům se díky jedenácti účastnicím zmíněného soustředění otevírá volné pole působnosti se širokým výběrem. Jenže do cesty se jim neustále kladou 
nejrůznější překážky, způsobované zejména Honzíkem, světáckým řidičem autobusu Turkem, Filipovou energickou matkou a v neposlední řadě i nešikovností 
jich samých. Filip nakonec dosáhne svého cíle, musí však projít s dalšími postavami „martýriem“ nedobrovolných pádů, trapasů i honiček. – Na rozdíl od 
Snowboarďáků a všech jejich dosavadních českých nápodob drží Rafťáci překvapivě pohromadě. Prospívá tomu dobře sestavený scénář, zručné časování 
početných gagů, svižné dialogy a konec konců i „akční“ scény. Vedle tradičního pojetí figur v čele s dnes již lokální hvězdnou dvojicí Vojtěch Kotek a Jiří Mádl 
vyšla sázka na zpodobení Danyho mladšího bratra jako totálně kalamitního dítěte i na nevšedně pojatou Filipovu matku v podání Pavly Tomicové. Navíc se zde o 
všudypřítomné erotice nejen mluví, nýbrž se i decentně ukazuje. – Zdá se, že tvůrci tentokrát v zadaném žánru dosáhli poměrně vysoko; zřejmě jim prospěli i 
lepší produkční podmínky s podporou finančně zdatných koproducentů.         Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2006/
, Režie : Karel  Janák, Rok : 2006, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39792, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

257, Tenkrát na východě, Shanghai Noon    /obal-V

Kde jinde by se mohl skrývat únosce krásné čínské princezny Pei Pei než na Divokém Západě? Padouši se jí zmocnili přímo v 
pekingském Zakázaném městě a císař bez váhaní posílá do Ameriky obrovské výkupné. Člen císařské tělesné stráže Chon Wang (Jackie Chan) je jen 
bezvýznamným členem poselstva, ale právě jeho schopnosti se ukáží být pro úspěšné splnění mise nezbytné. Mezi desperáty s rychlými kolty, prostitutkami s 
velkým srdcem a bizarními komickými figurami si totiž bojové umění dokáže zjednat mnohem větší respekt než vznešené diplomatické vyjednávání
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Tom  Dey, Rok : 2000, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28555, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

258, Účastníci zájezdu, Účastníci zájezdu

Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch 
Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského roku.Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících.  Najdeme mezi 
nimi  sympatickou Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty dospělo  k stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a Šarlotu, hvězdou zájezdu je Max,  zpěvák a 
sexy idol, který si chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády – gayi,. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými brýlemi se rozhodla „vytvořit z nich 
správnou partu.“ Oni se však vidí poprvé v životě!Během cesty a pobytu u moře na všechny čeká řada komických, ale i absurdních  situací, v nichž se lidé 
ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství, překvapivá setkání, letní milostná vzplanu7%%Rebeka  Kárpáti@ID153658%%Fruzsina  
Fridel@ID153659%%Viorel  Paunescu@ID153660%
, Re  žie : Jiří  Vejdělek, Rok : 2006, Délka : 108 ", URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36695, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

259, Double Team, Double Team    /obal-V



Jack Quinn je nejlepším protiteroristickým agentem na světě. Přesto chce odejít do výslužby, aby se mohl věnovat manželce a synovi, 
který se jim zanedlouho narodí. Jeho poslední misí má být likvidace chladnokrevného teroristy Stavrose. V osudovém momentu Jack zaváhá a nestiskne spoušť, 
protože ani ten největší padouch si nezaslouží zemřít ve chvíli, kdy objímá v náručí svého malého synka. O zlomek vteřiny už je pozdě. Stavros s instinkty 
predátora zlikviduje celý protiteroristický tým a sám Jack stěží vyvázne životem. Ovšem i Stavrosovy ztráty jsou těžké. Při divoké přestřelce přišel o život jeho 
syn. Když Jack znovu nabude vědomí, je už v "kolonii". Na ostrov, ztracený uprostřed oceánu jsou deportováni tajní agenti, kteří sice selhali, ale jsou natolik 
cenní, že by byla škoda je zlikvidovat. s pomocí nejmodernější techniky tu analyzují teroristické útoky z celého světa. Stavros o "kolonii" ví a tak Jack jednoho 
dne najde na obrazovce svého monitoru šifrovaný vzkaz. Mám tvoji ženu a syna ! Jack musí uprchnout z neprodyšně střežené "kolonie" a bojovat s 
pomstychtivým Stavrosem o životy svých nejbližších. Bez Yaze, překupníka zbraní se smyslem pro humor a dobrým srdcem, by se daleko nedostal ..
, Režie : Tsui  Hark, Rok : 1997, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6799, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

260, Underworld: Evolution, Underworld Evolution

Režisér Len Wiseman debutoval upírským hororem Underworld (2003, FP 1/2004), na který navazuje volným pokračováním 
Underworld: Evolution. Trvá v něm boj mezi upíry a lykany (vlkodlaky) a objasňují se i mnohá tajemství z dávné minulosti. – Upírka Selene byla po staletí 
spolehlivou smrtonoškou, tedy likvidátorkou vlkodlaků. Věřila, že mají na svědomí zkázu její rodiny. Když však zjistila, že byla oklamána, vzala spravedlnost do 
vlastních rukou a poštvala tak na sebe i upíry. Jako jediný spojenec jí zůstal kříženec upíra a vlkodlaka, mladík Michael. Proti sobě mají upíra Marcuse, jenž 
hodlá vysvobodit z dávného vězení svého vlkodlačího bratra Williama a spolu s ním ovládnout svět. – I když je ve snímku daleko více efektů než v předchozím 
díle, scénář má bohužel díry, jež ani sebelepší výprava, hrůznější zrůdy, půvabná upírka, statečný kříženec a pochmurná atmosféra nezamaskují.-kat-, Filmový 
přehled 2005/
, Režie : Len  Wiseman, Rok : 2005, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40047, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

261, Jako kočky a psi, Cats and Dogs

Už od počátku věků zuří na planetě Zemi tajná válka o její ovládnutí mezi dvěma rasami, která je tak dobře skryta lidským zrakům, že 
se klidně může odehrávat ve vašem obýváku a vy jí ani nezaregistrujete. A stejně jako u lidských válečných konfliktů, také zde došlo k vyjednávání k uzavření 
příměří. Právě v těchto dnech mu však hrozí, že bude pohřbeno pod další vlnou nepřátelství. Skupina militantních koček, vedených maniakálním kocourem 
Tinklesem se rozhodla, že napadne a zneškodní domácnost profesora Brodyho, který má možnost vstoupit do dějin jako objevitel léku proti alergii na psy. Válka 
mezi kočkami a psy je na spadnutí a vás už nikdy nepřekvapí, až uvidíte svého domácího mazlíčka bojovat stylem kung-fu, operovat s high tech stíhacím 
bombardérem, nebo připravovat se k odpálení rakety země-země. Přesně tohle totiž kočky éra nezamaskují.-kat-, Filmový přehled 2005/
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Len  Wiseman, Rok : 2001, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29714, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

262, Hostel, Hostel



Debutující režisér Eli Roth na sebe upoutal pozornost nízkorozpočtovým hororem Cabin Fever (2002 – V), uvedeným pouze ve 
videodistribuci. Jeho první film pro kina Hostel je obdobného ladění a jako jeden z výkonných producentů jej zaštítil Quentin Tarantino. Snímek ostatně ze všeho 
nejspíš upomíná na mučící scénu v povídce Zlaté hodinky z Pulp Fiction – historek z podsvětí (FP 11/94), jež v jednom záběru zahlédneme v televizi. – Autor 
vychází z prostinkého příběhu o trojici turistů „ze Západu“, přijíždějících s doporučením nevšedních erotických zážitků do hostelu poblíž Bratislavy. Místo v náručí 
vstřícných děvčat však mladíci končí v rukou brutálního maniaka, řídícího prosperující mučírnu pro zvrhlíky. - Příběh ve stylu teenagerské vyvražďovačky 
(hrdinové jsou „potrestáni“ za sexuální nevázanost) působí jen jako naivní a místy nudná véra nezamaskují.-kat-, Filmový přehled 2005/
, Režie : Len  Wiseman, Rok : 2005, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40818, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

263, Krajina střelců, Open Range             /obal-V

Charley Waite (Kevin Costner), Boss Spearman (Robert Duvall), Button (Diego Luna) a Mose Harrison (Abraham Benrubi) jsou 
kovbojové, kteří se snaží uniknout své minulosti. Jediné místo, kde se cítí svobodní, je kraj, kterým ženou dobytek – země, kde vládne pouze zákon přírody. 
Všichni čtyři ctí nepsaná "Pravidla Západu", stojí při sobě ve jménu cti a spravedlnosti a snaží se vyhýbat násilí.Až pohraniční město Harmonville, které ovládá 
strach a tyranie, změní jejich zásady a přinutí je k boji. Nedaleko Harmonville se střetnou se zkorumpovaným šerifem Poolem (James Ruso) a rančerem 
Dentonem Baxterem (Michael Gambon), kteří městečku krutě vládnou. Zatímco se kovbojové připravují na rozhodující  
Producent : Magic Box, Režie : Kevin  Costner, Rok : 2003, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35812, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

264, MLČÍCÍ STŘELEC, 

, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

265, 7 vteřin, 7 seconds

Akční megastar Wesley Snipes představuje v tomto výbušném akčním snímku profesionálního lupiče, kterému se věci vymykají z 
rukou. Když se chystá přepadnout náklad se vzácným zbožím, zůstane mu v rukou obraz Van Gogha ...DVD Expres
, Režie : Simon  Fellows, Rok : 2005, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40573, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

266, Mariňák, Jarhead    /obal-V



Oscarový režisér Sam Mendes se už podíval pod kůži amerického maloměsta (Americká krása), do světa gangsterů z časů prohibice 
(Road to Perdition) a teď nás v Mariňákovi zavádí mezi  americké vojáky bojující za svou vlast  na Blízkém východě. Jak už jsme si u Mendese zvykli,  znovu se 
jedná o sondu mimořádně štiplavou, detailní a zábavnou, v níž "tvrdí muziku" vynikající herecké výkony hlavních představitelů. Dvacetiletý zelenáč Anthony 
Swofford (Jake Gyllenhaal) chtěl pouze pokračovat v rodinné vojenské tradici.  Netušil ale, že ho tato touha vyhodí se snajperskou puškou v ruce a 
padesátikolovým  batohem na zádech uprostřed nekonečné arabské pouště tváří v tvář vražednému horku a nepřátelským iráckým vojákům. Se svou 
nezáviděníhodnou situací se Swofford a jeho kamarádi ve zbrani vyrovnávají prostřednictvím sarkasmu a černého humoru. Ve válce uprostřed země, které 
nerozumí, proti nepříteli, jehož nevidí, a z důvodů, které nechápou, jim ani nic jiného nezbývá. "Když jsem poprvé četl předlohu, zaujalo mě, že se jedná o pohled 
na válku očima velmi specifického člověka - mladíka, který se sám teprve hledá a najednou se ocitá uprostřed arabské pouště. Kombinace mužnosti, humoru, 
surrealismu a sarkastického nadhledu mi učarovala, "popisuje čtení slavných válečných memoárů Anthonyho Swofforda režisér Mendes. Swofford se ve své 
knize vyrovnává s bolestivými zážitky z Operace Pouštní bouře, kterou na začátku devadesátých let absolvoval v pozici snajpera, a názorně ukazuje, že válka 
vypadá úplně jinak, když ji vidíte v televizi nebo prožíváte na vlastní kůži. Po rozpálených písečných dunách se kromě vycházející hvězdičky Jakea Gyllenhaala 
(Den poté, Půlnoční míle) prohánějí I držitelé Oscarů  Chris Cooper (Adaptace, Americká krása) a Jamie Foxx (Ray, Collateral). "Když si vzpomenu na válku v 
Zálivu, vybavují se mi záběry, na nichž miniaturní bombičky likvidují miniaturní města. Všechno vypadalo jako hračky a úplně bez života. My jsme se té válce 
snažili život vdechnout tím, že ji nahlížíme z pohledu jednotlivce. To ve zprávách chybělo," dodává Mendes
, Režie : Sam  Mendes, Rok : 2005, Délka : 123, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40637, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

267, Domino, Domino    /obal-V

Domino představuje zábavnou směs drsné akce, temného thrilleru, kousavé komedie a ostrých vizuálních efektů. Film je volně 
inspirovaný životem Domino Harvey - dcery slavného herce Lawrence Harveyho, která se vzdala kariéry úspěšné modelky, aby se stala nájemnou lovkyní lidí. 
Příběh dívky, která se narodila do svě-ta luxusu, ale nade vše milovala svobodu, soběstačnost a nezávislost. Kromě modelingu pracovala v nočním klubu, 
navrhovala a prodávala trička, získala si respekt prací pro požární sbor San Diega[ Pak ale přijala práci          pro jistou agenturu v Los Angeles, která se 
zabývala chytáním uprchlíků. Začala svou vražednou kariéru lovkyně lidí
, Režie : Tony  Scott, Rok : 2005, Délka : 128, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39454, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

268, Žraloci, Raging Sharks

V oblasti Bermudského trojúhelníku dojde ke střetu vesmírného tělesa s velkým bílým žralokem. Plovoucí podmořská vědecká 
laboratoř, vedená Mikem (Corin Nemec) a jeho ženou Lindou (Vanessa Angel), se ocitne v ohrožení a musí bojovat o život se zuřivým žralokem
, Režie : Danny  Lerner, Rok : 2005, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42111, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

269, Znamení, Signs



Všechno, co si farmář Graham Hess (Mel Gibson) doposud myslel o tomto světě, se změní v okamžiku, kdy objeví na svém poli zvláštní 
poselství - složitý obrazec z kruhů a čar, vyrytý do kukuřičného lánu. Skutečnosti, které odhalí během vyšetřování tohoto tajemství, navždy změní životy jeho 
bratra (Joaquin Phoenix) a dětí (Rory Culkin, Abigail Breslin). Scénárista a režisér M. Night Shyalaman přichází s unikátním příběhem, který se dotýká fenoménu 
záhadných obrazců v polích a ukazuje, jaký vliv má tento zvláštní jev na jednoho muže a jeho rodinu
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : M. Night  Shyamalan, Rok : 2002, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32620, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

270, Sk8aři, Deck Dogz

Tři spolužáci – partička Buldoci - žijou jen skejtem. Proto se přes veškeré zákazy rozhodnou vyrazit na závody Beach Bowl. Jen 
kdyby jim to tak neztěžovali rodiče, policie a spousta dalších. Skvělá akční podívaná, ve který si užijete nepočítaně flipů, slidů, handplantů, grindů a nebude 
chybět ani 12ti násobný mistr světa Tony Hawk!   (oficiální text distributora
, Režie : Steve  Pasvolsky, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41734, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

271, Shocker, 

Psychopatický zabiják je za své činy odsouzen k trestu smrti na elektrickém křesle a je popraven.To je ovšem jen začátek.Vrací se 
ze záhrobí, aby se pomstil
, Režie : Wes  Craven, Rok : 1989, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18781, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

271, VESMÍRNÁ HRA, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

271, Agent v sukni 2, 

Salvy smíchu opět otřásají celým domem! V závěsu za megahitem Agent v sukni přichází jeho super pkračování, které je ještě 



šílenější, legračnější a zábavnější než originál! Agent FBI Malcolm Turner(Martin Lawrence) se v zájmu národní bezpečnosti vrací v přestrojení z Big Momma - 
pedantskou a trochu výstřední jižanskou babičku se zálibou v basketbalu! Teď tahle babička musí nahradit chůvu tří nezkrotných dětí v rodině z vyšší 
společnosti. Potřebuje totiž proniknout do blízkosti jejich tatínka - počítačového hackera. A to se neobejde bez šílených kousků a gagů, při kterých Vám polezou 
oči z důlků
, Režie : John  Whitesell, Rok : 2006, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41690, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

272, Pád do tmy, The Descent

Rok po kruté a tragické nehodě se šestice kamarádek opět vydává na každoroční dobrodružnou výpravu - tentokrát do odlehlé části 
Appalačského pohoří, aby podnikly sestup do jeskynního systému. Uvnitř jeskyně je náhle zasáhne pohroma. Kameny uvolněné při skalním sesuvu zatarasily 
jediný východ. Je tu ale ještě něco jiného, co na ně v podzemí číhá - neznámý druh velkých humanoidních nestvůr, které se dokonale adaptovaly na život ve tmě. 
Představa, že se brzy stanou kořistí příšer, v dívkách probouzí ty nejprimitivnější pudy a nutí je dělat úplně vše, aby obstály v totální boji s nepopsatelno hrůzou, 
která útočí bez varování... znovu a znovu a znovu
, Režie : Neil  Marshall, Rok : 2005, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41132, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

273, Dvojí nepřítel, Joy Division
Do konce 2. světové války zbývají poslední dny a troskami hořícího města proudí zástupy utečenců z východní fronty. Uprostřed všeobecného zmatku zajala 
Rudá armáda německého mladíka, kterého poté unesla hluboko za železnou oponu. Hlavou se mu neustále honí vzpomínky na dobu, která je nenávratně pryč, 
těžko se vyrovnává s krutou ztrátou přítelkyně, ale te¡ho čeká jen osamělý a přísný vojenský život. O mnoho let později si ho vybírá sovětská vláda a posílá na 
tajnou misi do Londýna, aby zde v samotném centru konspirace pracoval pro KGB a zapojil do smrtelně nebezpečné hry na kočku a myš s britskou tajnou 
policií.I přes dvojí život špiona se zamiluje do mladé umělkyně a s tím, jak přivyká atmosféře Londýna 60. let, objevuje také chuť svobody..
, Režie : Reg  Traviss, Rok : 2006, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42094, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

274, Hory mají oči, The Hills Have Eyes

V dějinách moderní hrůzy se najde jen pár filmů, které zapůsobily na publikum tak silně jako kultovní klasika Wese Cravena z roku 
1977 Hory mají oči. Drsný, divoký a napínavý příběh o obyčejné rodinné dovolené, která se najednou změní v boj o holý život. Nyní se divokými vizemi mistra 
hororu Wese Cravena – který se spolu s Marianne Maddalenou a Peterem Lockem k projektu připojil jako producent – nechali inspirovat mladí nadějní filmaři 
Alexandre Aja a Gregory Levasseur. Filmaři přenesli tento mrazivý hororový příběh do 21. století a propůjčili mu novou, brutální a znepokojující vizuální podobu, 
která má potenciál vyděsit další generace filmových fanoušků.Všechno začíná typicky nepovedeným rodinným výletem. Clevelandskému policejnímu detektivovi 
„Big Bobovi“ Carterovi (TED LEVINE) se blíží výročí svatby s jeho upovídanou Dženou Ethel (na Oscara nominovaná KATHLEEN QUINLAN). V rámci oslavy 
tohoto jubilea se rozhodne vzít svou rozvětvenou rodinu na výlet do Kalifornie a doufá, že společné chvíle trochu napraví vztahy mezi jejími členy. Jeho nadšení 
však nikdo nesdílí. Nejstarší dcera Lynn (VINESSA SHAW) má obavy o bezpečí a pohodlí svého dítěte a její manžel, přívětivý Doug (AARON STANFORD) se 
děsí setkání se svým tchánem, která obvykle vyústí v nepříjemný konflikt. Dospívající dcera Brenda (EMILIE DE RAVIN) není příliš nadšena z představy, že by 
měla kvůli utužování rodinných vztahů opustit své přátele, a největší starostí jejího bratra Bobbyho (DAN BYRD) je, aby si mohl hrát s jejich dvěma psy.  
Nakonec se ale celá tahle rozklížená skupina úspěšně vydá na cestu, jenže pak ale otec Bob učiní nejhorší rozhodnutí ve svém životě – vezme to zkratkou. Celá 
Carterova rodina se najednou ocitá uprostřed rozlehlé pouště, kde není ani stopy po jakékoliv formě života. Když se navíc jejich vozidlo nečekaně porouchá, 
zůstanou v kritické situaci. Během jejich boje o přežití ve vyprahlé pustině se však objeví daleko větší nebezpečí – Carterovi si uvědomí, že nejsou tak sami, jak 
se ze začátku zdálo. V kopcích obklopujících poušť se nachází další skupina přeživších: zmutovaní, vyhládlí a krvežízniví potomci horníků, kteří zůstali v oblasti v 
době, kdy byla vystavena radioaktivitě v důsledku jaderných testů. Pokud chtějí mít aspoň naději, že přežijí, musí se Carterovi semknout a pokusit se divokým 
zrůdám, které se při lovu své kořisti nezastaví před ničím, postavit
, Režie : Alexandre  Aja, Rok : 2006, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41382, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

275, Opičí agent, 



V bláznivé rodinné komedii pomůže agent CIA (Modine) uniknout Clemensovi, superinteligetnímu šimpanzovi, který prošel vojenským 
výcvikem, z tajné testovací laboratoře, ve které dělají z opicí vojáky pomocí kterých pak chtějí ovládnout svět. S ďábelským nohlsledem na své stopě se 
rozhodnou ukrýt u místního chlapce a jeho matky. Clemens je chycen, ale jeho noví přátelé se rozhodnou pokusit se ho osvobodit!DVD Expres
, Režie : Gene  Quintano, Rok : 2003, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40114, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

275, DATE MOVIE, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

275, Můj auťák Brouk, 

Maggie Peyton (LINDSAY LOHAN), jejíž rodina se už po tři generace věnuje účasti v automobilových závodech NASCAR, má 
závodění v krvi. Díky svému otci Rayovi (MICHAEL KEATON), který se ji snaží přehnaně chránit před veškerým nebezpečím, jsou však všechny její snahy o 
kariéru špičkové závodnice odsouzeny k nezdaru. Ray jí nabídne jako odměnu za úspěšné dokončení univerzitního studia auto, ale místo do obchodu zamíří na 
vrakoviště. Maggie se zamlouvá starý Nissan, ale zdá se, že o její pozornost usiluje také jistý zrezivělý Volkswagen Brouk, se kterým – ke svému nemalému 
překvapení – nakonec skládku opustí. Jak se brzy ukáže, starý Brouk jménem Herbie není jen obyčejný kus rezavé karoserie s motorem, ale kouzelné auto, 
které Maggie pomůže splnit její velké sny
, Rok : 2005, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39797, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

276, X-Men, X-Men

Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu - třeba ničivý laserový pohled 
nebo schopnost létat, přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, 
Sabretooth jsou mutanti s mimořádnými schopnostmi. Ale pro lidi, kteří takovéto schopnosti nemají, je velice těžké mutanty akceptovat a neubránit se 
strachu.Nejcitelnějí potřebu naučit mutanty jak pracovat se svou zvláštní silou a mít nad ní kontrolu má porfesor Charles Xavier - světově uznávaný telepat - 
mutant. Zřídí speciální školu a jeho záměrem je, aby se žáci chovali tak, aby se svět odnaučil strachu před nimi. Xavier přijímá dva nové žáky. Je to Logan - 
osamělý silák a Rogue, která může přijmout jakoukoliv sílu i paměť ze všeho, čeho se dotkne. Proti filosofii profesora Xaviera stojí senátor Kelly, který by 
mutanty nejradši zlikvidoval
Producent : Bonton Film, Režie : Bryan  Singer, Rok : 2000, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28120, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

277, Pán prstenů: Společenstvo prstenu, The Lord of the Rings:     /M



Vše začalo kováním velkých prstenů....Ano,tuto větu znáte z filmu.Opravdu vás nešálí zrak.A opravdu to tak bylo.Tento děj se 
odehrává kolem jednoho jediného prstenu.To kvůli prstenu se odehráli stovky krvelačných bitev,kvůli prstenu zemřeli miliony lidí.A o tom je právě tento film.    
Všechno začne ve vesničce v Kraji,kde žijí hobiti.Malí lidičkové se špičatýma ušima a chlupatýma nohama.V Kraji se jim žije krásně a v míru.A právě v jeden 
neočekávaný den,kdy má hobit Bilbo narozeniny,přijede čaroděj Gandalf.A od toho co přijede se začne vše odehrávat.Dozví se,že se prsten probudil.A co hůř,že 
jej má u sebe Bilbo,který je velmi starý a chce z Kraje odejít.Jenže má právě u sebe onen prsten,který bude naštěstí schopen odhodit.A s klidným srdcem odejít 
do Roklinky k elfům.    To ovšem není konec.Právě naopak.Prsten se musí dostat z Kraje.A to bude mít za ůkol Frodo.Je skoro jako Bilbův syn...Chcete vědět 
dál??Musíte se na tento film podívat   Bude to těžká cesta,při které se odehraje spousta zajímavých a nečekaných věcí.A můžu vám zaručit,že si u tohoto filmu 
opravdu pobrečíte
Producent : Warner Home Video, Režie : Peter  Jackson, Rok : 2000, Délka : 178, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28705, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

278, Pán prstenů: Dvě věže, The Lord of the Rings:      /M

Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci začíná tam kde první skončil. 
Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho členů rozdělily. Hobbit Frodo se svým sluhou Samem putují s Prstenem do Mordoru a Aragorn s elfem 
Legolasem a trpaslíkem Gimlim se vydávají po stopě skřetů, aby osvobodili z jejich zajetí hobbity Smíška a Pippina. Mezitím však sílí moc temného pána 
Saurona, který se spojil se zrádným čarodějem Sarumanem a společně upínají všechny síly k získání Prstenu. Naše hrdiny tak čeká ještě dlouhé putování a 
mnohé nástrahy, než se jim podaří Prsten moci jednou provždy zničit 
, Režie : Peter  Jackson, Rok : 2002, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32722, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

279, Pán prstenů: Návrat krále, The Lord of the Rings:    /M

Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě. Putování jednotlivých členů Společenstva prstenu se dostává do poslední a 
rozhodující fáze. Čaroděj Gandalf, elf Legolas a trpaslík Gimli spěchají s dědicem trůnu Aragornem na pomoc zemi Gondor, která odolává ohromnému 
Sauronovu vojsku. Hobiti Frodo a Sam se v doprovodu Gluma snaží dostat hluboko do země Mordor, kde musí v ohních Hory osudu zničit magický Prsten moci. 
Jedině tak bude síla mocného pána temnot Saurona zlomena. Podaří se jim naplnit poslání Společenstva a zachránit Středozem ? A za jakou cenu ?Kino Aer
, Režie : Peter  Jackson, Rok : 2003, Délka : 201, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35412, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

280, Jeden svět nestačí, The World Is Not Enough



V Londýně, v sídle slavné MI 6, je doslova před zraky M zavražděn její přítel, ropný magnát Sir Robert King. Pro agenta 007 je rozkaz 
jasný: vypátrat vraha a poskytnout ochranu dceři mrtvného muže, krásné Elektře, která se rozhodne pokračovat v práci svého otce. Již po první dramatické 
pátrací akci je zřejmé, že v pozadí vraždy je hledaný terorista Renard, člověk bez emocí a bez pocitů bolesti, které v jeho mozku potlačuje nevyoperovatelný 
projektil. Bonda nepřekvapí, že se s ním setká až v dalekém Kazachstánu, kde má společnost King Enterprises své sídlo. "Černé zlato" přitahuje jako magnet ty 
nejbohatší, nejvlivnější, ale i lidi bez skrupulí a zásad. A právě mezi nimi se s překvapivou jistotou pohybuje Elektra. Ani pro zkušeného agenta jakým James 
Bond bezpochyby je, není snadné zorientovat se v této bizardní společnosti, kde vedle vědců a odborníků jsne. Proti filosofii profesora Xaviera stojí senátor Kelly, 
který by mutanty nejradši zlikvidoval
, Režie : Bryan  Singer, Rok : 1999, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27551, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

281, Silent Hill, 

Sharon DaSilva, dcera Rose a Christophera, je chorobně náměsíčná. Pravidelně téměř každou noc vychází z domu rodičů a ti jsou 
nuceni ji hledat, do toho vždy vykřikuje tajemná slova Silent Hill! Silent Hill! Když se tyto vycházky vystupňují, odjíždí Rose i s dcerou na ono místo, i když manžel 
je proti. Už se pomalu blíží k městu horskými cestami v noci, ale ještě si zaskočí k benzinové pumpě kvůli benzínu a orientaci. Na benzínové pumpě potkávají 
policistku, která vycítí podezření a následuje jejich auto, několik málo kilometrů před Silent Hillem je zastaví kvůli prohlídce, ale Rose zpanikaří a pokusí se jí ujet. 
Při honičce směrem k Silent Hillu Rose začne blbnout rádio, ona ho zkouší vyladit protože jí i její dcerce to vadí. Díky tomu málem přehlédne jakousi mladou 
ženu na silnici, natěsno strhne řízení směrem ke svodidlům - Bum! Rose se probouzí sama v autě, z nebe padá cosi jako sníh a Sharon nikde. Rose se jí vydává 
hledat
, Režie : Christophe  Gans, Rok : 2006, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41644, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

281, Lesy, 

Mladá a citlivá dívka se v hrůzostrašném příběhu utkává se zlem, jež ožívá mezi stromy. Falburn Academy je prestižní dívčí škola 
ukrytá hluboko v lesích. Její nejnovější studentka Heather Fasulo (Agnes Bruckner) však není jako všechny ostatní – slyší záhadné hlasy. Rodiče (Bruce 
Campbell, Emma Campbell) ji zanechali pod hrozivým dohledem ředitelky Traversové (Patricia Clarkson) a jejího podivného učitelského sboru a Heather si brzy 
uvědomuje, že ve Falburnu nic není takové, jaké se zdá. Když spolužačky začnou záhadně mizet v lesích, Heather děsivé tajemství odhaluje – a dostává se jí za 
to lekce hrůzy. To nejdůležitější, co by měl člověk ve Falburnu vědět, je to, že z lesů není úniku
, Režie : Lucky  McKee, Rok : 2006, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42501, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

282, Zlaté oko, Golden Eye



, Režie : Martin  Campbell, Rok : 1995, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=23881, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

283, Mstitel, The Punisher

Hlavní postavou je bývalý policista Frank Castle, jehož manželka a děti se před pěti lety staly obětí atentátu, bomby, kterou pod 
jejich auto nastražil úlisný mafián Gianni Franco. Protože také on byl úředně prohlášen za mrtvého, zmizel v podzemí města, kde si v systému kanalizačních stok 
a chodeb vybudoval tajnou základnu. Od té doby se zjevuje s heslem vinní budou potrestáni jako nelítostný soudce, porota i kat zabíjí zločince, kteří unikají 
spravedlnosti. Za těch pět let jich má na kontě hodně přes stovku a brzy přibudou další. Jedním z těch, kdo tuší pravou totožnost tajemného mstitele je bývalý 
Castlův parťák Jake Berkowitz. Do tuhého jde v okamžiku, kdy se do města vrátí Franco, aby znovu doplnil prořídlé řady zločinu, zdecimované nelítostným 
Punisherem. Chce spojit všechny mafiánské rodiny pustit se s nimi do boje proti japonské Yakuze, vedené nelítostnou kráskou Lady Tanakou, 
@ID69751%%John  Cleese@ID18390%%Ulrich  Thomsen@ID66152%%Claude-Oliver  Rudolph@ID70903%%Michael  Kitchen@ID25015%%Colin  
Salmon@ID38763%%David  Calder@ID76445%%Serena Scott  Thomas@ID76446%%John  Seru@ID76447%%Patrick  Malahide@ID25435%%Diran  
Meghreblian@ID76448%
, Režie : Mark  Goldblatt, Rok : 1989, Délka : 128, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42880, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

284, Poseidon, Poseidon   /obal-V

Je silvestr a k lodi Poseidon se blíží obrovská vlna, která ji právě o půlnoci dostihne a převrátí. Několik pasažérů se rozhodne 
nečekat na záchranu a vzít záchranu do vlastních rukou. Jenže jak se dostat z lodi, kde jsou všechny východy pod vodou? Začíná napínavá a nebezpečná cesta 
ke dnu lodi, směrem k hladině, kde si žádný z malé skupiny nemůže být svým životem jistý..
, Režie : Wolfgang  Petersen, Rok : 2006, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40160, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

285, Příběh žraloka, Shark Tale



Nový příběh v animovaném podmořském světě je tu.Jednoho dne je nalezen mrtvý syn žraločího mafiánského bosse Dona Lina. A 
rybí mladíček Oscar je s touto vraždou spojován. Jelikož Oscar patří mezi snílky s velkýma očima, využije této situace ve svůj "prospěch" a se vydává za 
nebezpečného zabijáka. Nejprve se dočká slávy a uznání, ovšem záhy pro něj tato lež začne mít vážné následky..
Producent : CFT Trade s.r.o., Režie : Rob  Letterman, Vicky  Je, Rok : 2004, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37156, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

286, Komando, Commando

Bývalý plukovník elitních jednotek John Matrix chce nadále žít v ústraní. Únosci jeho dcery ho však přinutí použít všechny metody, 
ke kterým byl kdysi vyškolen.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
Producent : BONTONFILM, Režie : Mark L.  Lester, Rok : 1985, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10422, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

287, Věznice Fortress, Fortress 2: Re-Entry

Producent : BONTONFILM, Režie : Geoff Murphy, Rok : 1999, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29275, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

288, Terminátor 3: Vzpoura strojů, Terminator 3: Rise of the Machines

Od chvíle, kdy se Johnu Connorovi (Nick Stahl) podařilo odvrátit soudný den a zachránit lidstvo před vyhlazením, uplynulo deset let. 
Nyní dvaadvacetiletý Connor žije mimo obvyklé zvyklosti – bez domova, bez kreditních karet, bez mobilního telefonu a bez práce. Bez jakýchkoliv záznamů o své 
existenci. Způsobem, který znemožňuje, aby jej vystopoval Skynet. Ze stínů budoucnosti však jednoho dne vystoupí T-X (Kristianna Loken), dosud nejvyspělejší 
vražedný stroj Skynetu, který byl vyslán z budoucnosti, aby dokončil práci svého předchůdce T-1000. Ve své lidské podobě je T-X stejně krásná, jako je ve 
skutečnosti nelítostná. A je mnohonásobně silnější, nebezpečnější a destruktivnější než kterýkoliv Terminátor, který přišel p#Spojené státy americké / Austráli
Producent : BONTONFILM, Režie : Jonathan  Mostow, Rok : 2003, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28274, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

289, Rychle a zběsile: Tokijská jízda, The Fast and the Furious: Tokyo Drif   /M



Do kin se vrací asi nejrychlejší akční série současnosti. V první kapitole jsme poznali odvrácenou tvář Los Angeles a zběsilé 
honičky v jeho nočních ulicích, ve druhém díle jsme se seznámili se šílenými jezdci z floridského Miami a teď se Rychle a zběsile přesuneme do japonské 
metropole Tokia, kde se naučíme driftovat – rozpálit auto na co nejvyšší rychlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a nádherně se „smeknout“.Absolutní 
outsider Sean Boswell (Lucas Black) vidí v nelegálních automobilových závodech jediný způsob jako utéct před tíživou realitou světa sešněrovaného konvencemi 
a nesmyslnými zákazy. Tím si ovšem proti sobě poštve řadu oficiálních autorit, které ho po jednom velmi nepříjemném karambolu chtějí poslat do vězení. Aby se 
Sean této nepříjemnosti vyhnul, 5odjíždí do Tokia žít ke svému příbuznému. Jenže tady se cítí ještě hůř, protože mu tu cbybí jeho největší koníček. Pak ale 
pronikne do světa drifterů, vyznavačů speciální automobilové disciplíny, kterou charakterizuje kouř z pálících se pneumatik, a nálada a problémy jsou zpátky. 
Bohužel několikanásobně větší, než jaké měl doma. Cena za prohru v souboji s tokijským šampiónem v driftu, který má navíc vazby na japonskou mafii Jakuzu, 
je příliš vysoká. A podtrhuje ji fakt, že se Sean zakoukal do jeho přítelkyně. V tokijských ulicích bude brzy pořádně horko.„Když se v kinech objevil první díl, 
studoval jsem filmovou školu a pamatuju se, jak ho vyprodané kino prožívalo a jak se sálem šířila ta energie. Tohle jsem chtěl napodobit a přitom vytvořit úplně 
nový příběh, který si fanoušci akce a rychlosti znovu užijí,“ říká režisér Justin Lin.Kvůli tomu zlikvidovali tvůrci desítky vyšperkovaných tunningových aut a obsadili 
film mladými hvězdičkami, z nichž energie přímo sálá. Všichni navíc museli absolvovat náročný trénink za volantem. „Jsem závislý na adrenalinu, a když mi dali 
klíče k „Zetku“ (ultramoderní model Nissanu) a řekli mi, abych zničil tolik pneumatik, kolik jen dokážu, byl jsem ve svém živlu. Museli mě z tratě vyhánět,“ 
vzpomíná na přípravu před natáčením herec Zachery Ty Bryan.V českých kinech vidělo oba předchozí díly bezmála 300.000 diváků
, Režie : Justin  Lin, Rok : 2006, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41689, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

290, 16 Bloků, 16 Blocks    /M

Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis) pověřen jednoduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka Eddieho 
(Mos Def) z policejní stanice k výslechu u soudu. Ten se nachází pouhých 16 bloků odsud. Jack je rozmrzelý a má pořádnou kocovinu. Naloží Eddieho do vozu a 
uhání ulicemi ranního New Yorku. Nevšimne si ale, že jsou celou dobu sledováni. Když  na chvíli zastaví, ocitne se Eddie tváří v tvář daleko většímu problému.  
Někdo míří nabitou pistolí přímo na jeho hlavu. Jack přivolá posily a na místo dorazí specialista na vraždy Frank Nugent (David Morse) se svým týmem. Eddie a 
Jack zjišťují, že jedním z mužů tohoto týmu je člověk, proti kterému     má svědčit. Z původně banálního úkolu se stává boj na život a na smrt. Zločinci, kteří 
usilují  o Eddieho smrt, jsou policisté ....Další film z dílny Richarda Donnera – režiséra úspěšné série filmů Smrtonosná zbraň 1-4 (Lethal Weapon 1-4). V hlavní 
roli se představí Bruce Willis, který zazářil zejména ve filmech Smrtonosná past (Die Hard), Pátý Element (The Fifth Element) nebo Poslední skaut (The Last Boy 
Scout)
, Režie : Richard  Donner, Rok : 2006, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40656, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

291, Klášter Shaolin, Shaolin Temple
Klášter Shaolin se stal legendárnímmístem odkud se Kung-fu rozšířilo po celé Číně. Právě zde prošli nejtěěžším výcvikem bojového umění jeho největší mistři. 
Každý z nich nahradil nespočet vojáků. Přesvědčuje se o tom i císař, kterému nezbývá, než prchat před povstalci. Mniši z kláštěra Shaolin mu však nabídnou 
pomoc. Jestliže chcete vidět jediný film v žánru kung-fu neměl by jím být jiný film než tento.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Chang Hsin  Yen, Rok : 1976, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10254, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

292, Hodina pravdy, Hodina pravdy

Film vypráví o manželském trojúhelníku ambiciózního lékaře, jeho těžce nemocné ženy a jeho mladé milenky - ošetřovatelky Petry. 
Mezi tyto tři postavy vstoupí sedmiletá lékařova dcerka, která dobře cítí, že doma není vše v pořádku, ale skutečnou podstatu věci nechápe, a její učitelka, která 
se v poslední chvíli pokusí zabránit tragédii.Autor/Zdroj: /Popi
Producent : Magic Box, Režie : Václav  Matějka, Rok : 1977, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8388, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

293, Americký ninja 2., American Ninja 2:    /obal-V

Joe Armstrong a jeho partner Jackson mají vyřešit záhadné zmizení příslušníků armády na malém karibském ostrově. Odhalí, že mocný 
obchodník s drogami Burke zmizelé přeměnil ve stroje na zabíjení, které již nepociťují žádné emoce ani bolest.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Sam  Firstenberg, Rok : 1987, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2905, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

294, Blade, Blade    /M

Postmoderní upírský akční thriller. Blade (Wesley Snipes) je nesmrtelný bojovník, napůl člověk a napůl upír, bojující proti 
rozmáhajícímu se upírskému podsvětí, které se snaží postupně vyhubit celou lidskou rasu. Díky svým nadpřirozeným schopnostem je Blade tím posledním, kdo 
stojí mezi upířím lordem Deaconem Frostem (Stephen Dorff) a jím zosnovanou zkázou světa a všeho lidského
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Stephen  Norrington, Rok : 1998, Délka : 121, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25886, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

295, Den nezávislosti, Independence Day

Mimozemšťané, jejichž létající talíře mají obrovské rozměry, přiletí na Zemi a začnou ji ničit. Vláda USA nasazuje bezvýsledně 
všechny zbraně, včetně nukleárních. Na polozničené planetě vládne chaos a panika. Prezident USA vyhlašuje stav ohrožení a mobilizuje všechny síly, které ještě 
zbyly. S vetřelci se nakonec vypořádá stíhací pilot a mladý elektrotechnik, kteří se spolu vydají narušit obranný systém mateřské kosmické lodi mimozemšťanů. 
Ve strhující bitvě lidstvo vítězí nad kolonizátory právě na Den nezávislosti.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraPříběh o vetřelcích, kteří nečekaným 
vpádem a neuvěřitelnou silou ohrozí celou Zem. Celosvětová panika a nebezpečí totální destrukce vyvrcholí kolem 4. července. Bude planeta zachráněna? 
Velkolepý sci-ff film je natočen osvědčeným týmem filmařů, kteří se podíleli už nDa realizaci „Hvězdné brány". Očekáváme hojako skutečnou filmovou událost 
roku se všemi dostupnými technickými efekty, nikdy předtím nerealizovanými triky a computerovou technikou.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
distributoraMimozemšťané, jejichž létající talíře mají obrovské rozměry, přiletí na Zemi a začnou ji ničit. Vláda USA nasazuje bezvýsledně všechny zbraně, 
včetně nukleárních. Na polozničené planetě vládne chaos a panika. Prezident USA vyhlašuje stav ohrožení a mobilizuje všechny síly, které ještě 
zbyly.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : Bonton Film, Režie : Roland  Emmerich, Rok : 1996, Délka : 145, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6026, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

296, Likvidátor, Eraser



Existují elitní jednotky, které dohlížejí na bezpečnost těch, kteří se schovávají v rámci federálního programu na ochranu svědků. 
Někdo ze špičky tohoto programu odhaluje svědectví a jedině nejmocnější ze všech tajných vojáků, známý jako "Likvidátor", může ochránit ženu, jejíž výpověd' 
před soudem se týká odhalení státních machinací se zbraněmi. Oba musí stále čelit jednak nebezpečí z nejvyšších vládních míst a zároveň vlastním kolegům 
Likvidátora, jejichž smrtonosný talent soupeří s jeho.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Charles  Russell, Rok : 1996, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=11485, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

297, Jsem agent, 

Ze speciálního agenta Alexe Scotta (Owen Wilson) a světového šampióna střední váhy Kelly Robinsona (Eddie Murphy) je k jejich 
nevelkému nadšení vytvořeno duo, které má za úkol získat zpět nejnovější a nejmodernější americké průzkumné letadlo Switchblade. Prototyp letadla padl do 
rukou zločinného překupníka zbraní Arnolda Gundarse (Malcolm McDowell) a ten jej plánuje prodat majetnému teroristovi, který má přístup k jaderným hlavicím. 
Když se americké vládě nedaří získat letadlo běžnými způsoby, požádá prezident Robinsona, aby poskytnul agentu Scottovi civilní krytí a oba dohromady tak 
mohli najít tajné letadlo dříve, než jej teroristé promění v zařízení k přenosu zbraní hromadného ničení. Gundars je zapáleným fanouškem boxu a pořádá zápas 
mezi dosud neporaženým Robinsonem a úřadujícím evropským šampiónem, čffan@ID44609%%Verity  Dearsley@ID44610%
Producent : BONTONFILM, Režie : Betty  Thomas, Rok : 2002, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34010, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

298, Auta, 

V celovečerních projektech studia Pixar, jež se úspěšně specializuje na počítačově animované 3D filmy, nehrají moc lidé, nýbrž věci 
či zvířata. Tentokrát jsou hrdiny mravoučného a tak trochu staromilského a nostalgického snímku Auta opravdu jen vozy či vozítka různých značek, druhů, typů a 
stáří. Jejich svět se však jinak velmi podobá světu lidí, včetně všech záporných i kladných vlastností. Nescházejí v něm tedy podrazy, sobectví, ješitnost, ale ani 
láska a přátelství. - Samolibý závodní vůz Blesk se sám považuje za sólistu a nepotřebuje nikoho. Jenže cestou na rozhodující závod o Zlatý píst zabloudí po 
staré silnici 66 do zapadlé Kardanové Lhoty. Kvůli porušení předpisů je tu odsouzen k vyasfaltování místní silnice. Při tom postupně poznává cenu kamarádství a 
dokonce se zamiluje do místní advokátky Sally (což je pohledné po McCall@ID107252%
, Režie : John  Lasseter, Joe  Ranf, Rok : 2005, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39455, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

298, Garfield ve filmu, 



GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemůže mít život sladší. Zaparkován na pohodlném křesle před  televizí pojídá své oblíbené 
lasagne a  komanduje svého nebohého pána Jona  (BRECKIN MEYER). Garfield je pánem vesmíru. Zamilovaný Jon opět - jako již mnohokrát v poslední době - 
vezme Garfielda ke krásné veterinářce Lize Wilsonové (JENNIFER LOVE HEWITT). Ta jako vždy konstatuje, že Garfieldovi vůbec nic nechybí „je to prostě jen 
spokojená tlustá kočka“. Jon od ní tentokrát dostane živé, ocasem vrtící, stvoření, které Garfield ve svém životě rozhodně nepostrádal. “Garfielde, seznam se s 
Odie, že je to roztomilá fenka.“ Vtipný kocour  zůstane poprvé ve svých devíti životech beze slova.  Garfield řeší situaci slovy: „VEN, ZPROPADENÝ PSE!“. 
Vyžene Odie do velko McCall@ID107252%
, Režie : Peter  Hewitt, Rok : 2004, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36360, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

299, Pod kontrolou, Control

K smrti odsouzený mnohonásobný vrah Lee Ray (RAY LIOTTA) má být popraven. Těsně před popravou dostane jako poslední šanci 
nabídku k účasti na nebezpečném experimentu. Za svolení, aby mu byla místo jedu vstříknuta do žíly substance, která má údajně vyléčit jeho zločinecké sklony, 
je mu přislíbena nová identita. A Ray souhlasí. Zpočátku se zdá, že se jeho povaha skutečně mění. Prožívá nikdy nepoznanou lítost a pocity viny, ale když mu 
není medikament podáván v pravidelných dávkách, dochází u něj k psychickému zvratu Magic Bo
, Režie : Tim  Hunter, Rok : 2004, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40611, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

300, Drážďany, Titulky       /obal-M

Mezi 13. a 15. únorem 1945 došlo k jednomu z nejhorších odvetných úderů proti německým civilistům. Britskému a Americkému 
letectvu se podařilo během tří strategicky naplánovaných náletů srovnat město se zemí. Tisíce civilistů našly strašnou smrt v plamenech. V době před samotným 
náletem je setřeleno britské průzkumné letadlo, zraněnému pilotovi Robertovi se podaří zachránit a skrýt se ve sklepě drážďanské nemocnice, kde ho objeví 
mladá německá zdravotní sestra Anna. Nálet má začít již za několik málo hodin. Příběh dvou mladých lidí, kteří stáli na opačných stranách, přesto k sobě 
dokázali najít cestu, na pozadí nejstrašnějšího náletu Druhé světové války
, Režie : Roland Suso  Richter, Rok : 2006, Délka : 180, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42387, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

301, Rovnou do pekel, Straight Into Darkness    /obal-V

Film Rovnou do pekel vypráví příběh dvou amerických vojáků - Deminga (Scott MacDonald) a Loseyho (Ryan Francis), kteří opustili 
svou jednotku, aby unikli bojovým akcím. Během dramatického útěku horkokrevný Deming zajímá jako rukojmí staršího muže a ženu a fyzicky je napadá. Brzy si 



ale uvědomuje, že ho nemine odplata. Zajatci byli totiž učiteli ve škole pro sirotky. Své žáky podrobili bojovému výcviku a tihle mladí vojáci jsou teď únoscům v 
patách. Situace se však dramaticky mění, když se všichni dohromady musí postavit těžce ozbrojenému vojenskému praporu a svést s ním nezapomenutelnou 
bitvu o holé životy. Rovnou do pekel – to je okouzlující příběh o lidskosti, která přežívá i v těch nejhorších podmínkách
, Režie : Jeff  Burr, Rok : 2005, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42886, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

302, Mission: Impossible III, Mission: Impossible III            /obal-V

Nikdy nebylo víc v sázce. Akce nebyla nikdy žhavější. Toto je Mission: Impossible ... jak jste ji nikdy předtím neviděli! Tom Cruise 
opět v roli Ethana Hunta v této napínavé jízdě od režiséra J.J. Abrams (Ztraceni, Alias). Přilákán zpátky do akce svými nadřízenými (Laurence Fishburne a Billy 
Crudup), Ethan čelí zatím největšímu protivníkovi – sadistickému obchodníkovi se zbraněmi Owenu Davianovi (Oscarem® oceněný Philip Seymour Hoffman). 
Podporován svým týmem (Ving Rhames, Jonathan Rhys Meyers a Maggie Q), se pouští do neuvěřitelného dobrodružství v Římě a v Šanghaji. Jeho misí je 
zachránit uvězněnou agentku (Keri Russell) a zastavit Daviana dřív než eliminuje další cíl: Ethanovu manželku Julii (Michelle Monaghan)
, Režie : J.J.  Abrams, Rok : 2006, Délka : 126, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40760, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

303, Andělé z Vietnamu, Nam Angels    /obal-V

Dynamický a tvrdý příběh smělé akce za záchranu amerických válečných zajatců ve 
Vietnamu držených v nebezpečném, válkou rozvráceném údolí Darloc.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Cirio H.  Santiago, Rok : 1988, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3032, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

304, Hvězda, Zvezda     /obal-V



Tento příběh jenž se odehrává ve 44 roce na rusko-polských hranicích je o malé průzkumné jednotce sedmi mužů pod vedením 
poručíka Travkina s volacím znakem Hvězda,která se vydává za německé linie vyzvědět informace o chystané ofenzívě.Získané informace pak za cenu vlastních 
životů předají vysílačkou ruskému velení.Příběh je natočen na základě skutečných událostí
, Režie : Nikolaj  Lebeděv, Rok : 2002, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33521, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

305, Mnichov, Munich - titulky      /obal-V

Nejhorší den v olympijských dějinách, masakr izraelských sportovců v roce 1972 v Mnichově, který měla na svědomí palestinská 
teroristická organizace Černé září, se  vepsal do historie dvacátého století černým písmem. O událostech, které následovaly, toho v učebnicích dějepisu nebo v 
tisku mnoho nenajdete. Sérii nájemných vražd proti strůjcům atentátu, které naplánovala izraelská tajná služba, uvidíte právě v tomto napínavém thrilleru  
Stevena SpielbergaHrdinou příběhu je mladý Izraelec, příslušník tajné služby Avner - Eric Bana ,který je stejně jako většina jeho krajanů zdrcen touto tragédií. V 
téhle atmosféře ho osloví důstojník Mossadu Ephraim - Geoffrey Rush, jenž mu nabídne účast v nejriskantnější operaci, kterou do té doby tajná služba 
židovského státu provedla. Avner musí opustit těhotnou manželku, změnit totožnost a využít všech svých schopností k dopadení a zabití jedenácti mužů, které 
Mossad obvinil z přípravy mnichovských vražd. Přes své mládí a nazkušenost se Avner brzy stane vůdcem pětičlenné skupiny, v níž kromě něj figuruje řidič 
Steve - Daniel Craig, padělatel Hans - Hanns Zischler, specialista na výbušniny Robert - Matthieu Kassovitz  a "čistič" Carl -Ciaran Hinds. Po celém světě 
vyhledávají a odstraňují "své" muže a čím dál víc na ně doléhají tři zásadní otázky: Kdo jsou , jsou vinni a zabrání jejich smrt dalšímu teroru?...
, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 2005, Délka : 164, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40750, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 Eng , Titulky : cz, 

306, Mission: Impossible 1 - 2 , Mission: Impossible    /obal-V

I ti nejlepší špióni jsou jen lidé, kteří mohou podlehnout lesku peněz a začít obchodovat s tím, co mají k dispozici - a to jsou přísně 
utajované informace. Proto jsou do Prahy vysláni ti nejzkušenější: Ethan Hunt (Tom Cruise) a Jim Phelps /Jon Voight), aby vypátrali, kdo je tajemný Max, proč 
shání údaje o agentech, kdo mu je dodává a co za tím vším stojí. Už na cestě do stověžatého města jeden z příslušníků CIA s jistotou ví, kdo se nechal "koupit". 
O to důkladněji se snaží zahladit stopy a svrhnout podezření na svého partnera...Špionážní thriller, zčásti natáčený v Praze, vznikl na motivy populárního 
stejnojmenného televizního seriálu, který se u nás vysílal pod názvem Nulová šance. Ve Spojených státech se tento film, v němž Tom Cruise nejen ztělesnil 
ústředního hrdinu, ale též jej produkoval, stal diváckým superhitem a také uvedení na videokazetách přineslo velký komerční úspěch. Celkově film vydělal přes 
175 milionů dolarů. Mission: Impossible byl prvním dílem producentské dvojice Cruise/Wagner Production, která vznikla v roce 1992 při Paramount 
Pictures.Cruise vzpomíná: " Když jsme tehdy s Paulou Wagnerovou navštívili Paramount, zeptal jsem se, kdo vlastní práva na Mission: Impossible a zda je 
mohou zajistit pro nás, protože bychom chtěli natočit stejnojmenný film. Domníval jsem se, že je to ten pravý titul do začátku, neboť má veškeré předpoklady, 
aby měl u diváků úspěch, Neměli jsme obavy, že by filmové verzi mohlo ublížit televizní renomé titulu, spíš naopak. Když lidé vědí, o co zhruba půjde, pamatují si 
ústřední hudební téma a navíc se mohou těšit na spoustu nečekaných překvapení, rozhodně jsou na novou podobu přinejmenším zvědaví."O postavě Ethana 
Hunta herec řekl: Hraju hlavního hrdinu v thrilleru. Není to Hamlet. Je to špičkový tajný agent, od něhož se očekává, že dokáže nemožné. A on to dokáže! Přesto 
jsem se snažil akcentovat Ethanovy možnosti duševní, jeho schopnost rychle se rozhodovat a ještě rychleji jednat."Postavu Jima Phelpse ztělesnil další 
americký populární herec Jon Voight, jehož známe kupříkladu z filmů Půlnoční kovboj (za roli Joea Bucka, naivního venkovana z Texasu, přichází dobýt New 
York, byl nominován na Oscara), Hlava 22, Vysvobození, Conrack, Soudce a jeho kat, Návrat domů (Oscar za nejlepší mužský herecký výkon), Stůl pro pět či 
Splašený vlak. K jeho posledním filmům zatím patří Rosewood a Heat.Postavu Claire ztělesnila francouzská hvězda Emmanuelle Béartová. Je dcerou skladatele 
a zpěváka Guye Béarta, výrazněji na sebe upozornila v polovině 80. Let filmy Zakázaná láska, Poklidná láska a zejména přepisem slavného Pagnolova románu 
Manon od pramenů (za tuto titulní roli dostala prestižní francouzskou cenu César). U nás jsme ji viděli kupř. ve snímcích Schůzka s andělem a Nalevo od výtahu. 
Z dalších filmů, kterými si upevnila svou pozici mezi předními evropskými herečkami, jmenujme Nezřízené dítě, Srdce v zimě, Hašteřivá kráska či 



Francouzka.Režie tohoto náročného projektu se ujal zkušený Brian De Palma, v jehož filmografii najdeme úspěšné komedie v těsném sousedství napínavých 
dramatických snímků. Narodil se v New Jersey, vyrůstal ve Filadelfii, vystudoval elektroniku, dějiny výtvarného umění na kolumbijské univerzitě a film na 
newyorské univerzitě. Režijně debutoval v roce 1966 snímkem Wedding Party (Svatební slavnost) s Jill Clayburgovou a Robertem De Nirem v hlavních rolích. 
Následovaly Greetings (Pozdravy), Hi,Mom! (Ahoj, mami!). Sisters (Sestry), Phantom of Paradise (Fantom Ráje), Obsession (Posedlost), slavný horor Carrie, 
The Fury (Běsnění), Dressed to Kill (Oblečen k zabíjení), Scarface (Zjizvená tvář), The Untouchable (Nedotknutelní), Casualties of War (Oběti války), Bonfire of 
the Vanities (Ohňostroj marnosti), Carlito´s Way (Carlitova cesta), Raising Cain (Výchova Kaina) a dalšíAutor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraNa černém 
trhu začal „podnikat" bývalý ruský špión. Nabízí velice zvláštní druh zboží. Prodává jména příslušníků mezinárodní výzvědné služby. Seznam, který má k 
dispozici, obsahuje jména zkorumpovaných agentů, ale i mužů v aktivní službě. Je to tedy dealer s odjištěnými, nabitými zbraněmi a dobře ví, že některá z nich 
ho můžezabit. Ve světě špionáže platí tvrdá pravidla. Stačí jediný chybný krok... A právě na ten čeká člověk pověřený misí s nulovou šancí na úspěch. V 
exteriérech staré Prahy natočil renomovaný Brian De Palma akční snímek MISSION: IMPOSSIBLE. V hlavní roli Tom Cruise. MISSION: IMPOSSIBLE je film, 
který musíte vidět!Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Brian  De Palma, Rok : 1996, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12567, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

307, Manchurianský kandidát, The Manchurian Candidate

Při nezdařené vojenské operaci v Perském zálivu upadne velící důstojník Ben Marco do bezvědomí a seržant Raymond Shaw zachrání 
nejen jeho, ale i celou jednotku. Marca pronásledují podivné sny o tom, co se ve skutečnosti stalo.Je možné, že by celá vojenská jednotka byla unesena a mozky 
mužů naprogramovány tak, aby uvěřili, že Shaw je válečný hrdina? Zdá se, že Bílý dům je ohrožen a jediný, kdo může situaci zachránit, je Marco...DVD Expres
, Režie : Jonathan  Demme, Rok : 2004, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37087, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

308, Blokáda, /obal-V

"V historii Velké vlastenecké války zaujímá leningradská epopej zvláštní místo. Náš film vypráví pouze o prvních nesnadných 
měsících války. Snažili jsme se filmový děj zasadit do širokého kontextu historických událostí, které předcházely červnu 1941, poukázat na pozadí všelidového 
boje proti fašismu, jehož nedílnou součástí byl i heroismus obránců Leningradu, kteří jako jedni z prvních odrazili zákeřný útok Hitlerových armád. Snažili jsme se 
navodit autentickou atmosféru těchto dnů, protože právě tehdy se upevnila jednota národa, zocelily se síly, které nejen zadržely fašisty před Leningradem, ale 
zvítězily u Moskvy, stalingradu, v Berlíně." (Michail Jeršov
, Režie : Michail  Jeršov, Rok : 1974, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42127, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

309, Elita Armády      /obal-V, The Hard Corps    /obal-V

Po velmi dlouhé době se před kameru postavila jedna z největších akčních hvězd všech dob JEAN-CLAUDE van DAMME a musím 
říci, že comeback není zlý.I když na jeho tváři přibylo mnoho vrásek a již není tak pevná a odhodlaná jako dříve, tělo má stále ze žuly!Film je klasický romantický 
akčňák, který Vás svým průběhem nepřekvapí.Hlavní postava (černošský boxerský šampión v těžké váze) Wayne Barclay (RAZ ADOTI) se rozhodl investovat 
finance do rekonstrukce čtvrti ve které vyrůstal, v tom mu pomáhá jeho sestra Tamara (VIVICA A. FOX).A samozřejmě nesmí chybět zloduch Terrell Singletery 
(VIV LEACOCK).Za vzorné chování je propuštěn z vězení a hned před vězeňskou branou plánuje dokončení toho co začal před zatčením.Jde po Waynu 
Barclaynovi.Na scénu také vstupuje Philippe Sauvage (JEAN-CLAUDE van DAMME) jako velmi poznamenaný voják z misí v Afghánistánu a Iráku.Dostává 
nabídku dělat Waynovi bodyguarda a dříve než stihne přikývnout, jeho dobrého kamaráda a stávajícího ochránce zabijí.Chopí se tedy nové práce, vybere členy 
ochranky a chystá se na válku s gethem Terrella i přestože jeho boss Wayne mu nedůvěřuje (díky informacím o zvěrstvech, které ve válce prováděl).
, Režie : Sheldon  Lettich, Rok : 2006, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42059, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

309, Elita Armády, The Hard Corps   /obal-V



99.9 % tvorů, kteří kdysi žili na Zemi, již dávno vyhynulo. Představte si, že můžete cestovat zpět časem a všechny opět uvidět. A co 
když vyhynutí není věčné? A co když je můžeme navrátit zpět do ... rezervace....prehistorického parku!Nigel Marven je přesvědčený, že je schopný cestovat 
časem zpět do doby pravěkých tvorů a zachránit několik pozoruhodných tvorů, které kdy chodili po této zemi. Znovu zachránění tvorové jsou umístěni do 
prehistorického parku, kde žijí pod dohledem týmu expertů. Ale nic není tak jednoduché, jak to vypadá. První problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Jak si 
teď poradí odborníci s dvěma nevrlými T-rex teenagery? A proč onemocněl jediný mamut? Top vše je velkou výzvou pro tým odborníků v prehistorickém parku v 
této brilantní šesti dílné sérii.2 DV
, Režie : Sheldon  Lettich, Rok : 2006, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42059, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

310, Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže, Pirates of Caribbean 2:     /obal-V

Kapitán Jack je zpět[ a s ním i Will Turner, Elizabeth Swann a celá řada nových i dobře známých postav, které se vrací na plátna 
kin v druhém dílu velkolepé ságy Piráti z Karibiku. V hlavních rolích se znovu představí Johnny Depp, jemuž role Jacka Sparrowa vynesla nominaci na Oscara, 
Orlando Bloom a Keira Knightley, která má od loňského roku také na kontě oscarovou nominaci.V tomto dobrodružném a velkolepém pokračování filmového hitu 
z roku 2003, které vzniklo opět pod vedením producenta Jerryho Bruckheimera a režiséra Gorea Verbinskiho, je kapitán Jack Sparrow znovu lapen ve spletité síti 
záhrobních intrik. Prokletí Černé perly se mu sice podařilo zlomit, avšak nyní musí se svou posádkou čelit mnohem děsivější hrozbě – ukáže se, že Jack se 
upsal krví legendárnímu Davymu Jonesovi (Bill Nighy), který je vládcem oceánských hlubin a kapitánem tajemné lodě Bludný Holanďan, jíž se v rychlosti a 
schopnosti rychlého zmizení nedokáže vyrovnat žádná jiná loď. Pokud se Jackovi nepodaří najít způsob, jak se z této faustovské dohody vyvázat, bude nucen 
strávit celý posmrtný život jako otrok v Jonesových službách. Překvapivý vývoj událostí přeruší svatební plány Willa Turnera a Elizabeth Swann, kteří se znovu 
ocitají ve víru Jackových dobrodružství, během nichž dojde na strhující souboje s mořskými monstry, nepřátelský naladěnými ostrovany a výstřední věštkyní Tiou 
Dalmou (Naomie Harris) a dokonce i na tajemné setkání s Willovým dlouho ztraceným otcem Štruplem Billem (Stellan Skarsgard).Mezitím si nemilosrdný lovec 
pirátů lord Cutler Beckett (Tom Hollander) z Východoindické společnosti začíná brousit zuby na bájnou Truhlu mrtvého muže. Dávná legenda praví, že ten, kdo 
se truhly zmocní, bude moci ovládnout Davyho Jonese a celou jeho posádku – a Beckett chce této obrovské síly využít k tomu, aby jednou provždy očistil Karibik 
od všech pirátů, kteří jej křižují. Časy se mění a skutečnými loupeživými piráty se pomalu stávají draví obchodníci a úředníci[ zatímco staromódním bukanýrům 
jako je Jack, kterému jde především o dobrodružství a nespoutaný způsob života, hrozí vymření
, Režie : Gore  Verbinski, Rok : 2006, Délka : 151, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40784, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

311, K-19: Stroj na smrt, K-19: The Widowmaker    /obal-V

Harrison Ford a Liam Neeson v dramatickém thrilleru podle skutečných událostí z dob studené války, a to v rolích ruských 
námořních důstojníků jaderné ponorky. V roce 1961, v době kdy se svět zdál každý den na pokraji jaderné války, kdy by sovětské nukleární zbraně byly schopné 
zničit celou planetu dvakrát a americké dokonce desetkrát, se odehrává příběh o odvaze, cti, poslušnosti a zodpovědnosti, které se musí projevit za extrémních 
podmínek ohrožení nejen vlastních životů posádky, ale i mnoha dalších.K-19: Stroj na smrt není filmem o válce, ale o principech, odvaze, srdci a mozku vojáka. 
Je to rovněž příběh o světě, v němž vládne technologie a oběti ve jméně národní bezpečnosti jsou běžné. Je to příběh o tom, jak snadno se rodí tragédie, ve 
válečném čase nebo i kdykoli jindy, náhodou, chybou přístrojů [ anebo lidským selháním.Inspirován skutečnými událostmi, vypráví film o hrdinství kapitána 
Alexeje Vostrikova (Harrison Ford), který je, v době vrcholící studené války, povolán převzít velení jaderné ponorky od jejího původního velitele, kapitána Michaila 
Polenina (Liam Neeson). Vostrikovým úkolem je rychle vypravit špatně připravenou ponorku na její první misi, přesně podle plánu, a to za jakoukoli 
cenu.Vostrikov, Polenin ani oddaná posádka K-19 zdaleka netuší, co všechno je čeká. Cena za ruské gesto je skutečně vysoká a porucha nukleárního zařízení v 
politických důsledcích ohrožuje celou planetu[ Od jaderné tragédie nedozírného dosahu, v době, kdy budoucnost stále balancuje na ostří nože, může svět 
zachránit pouze statečnost několika ruských námořníků
, Režie : Kathryn  Bigelow, Rok : 2001, Délka : 138, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29756, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

312, Rychlý Stripes, Racing Stripes            /obal-V

Proužek, mládě zebry ztracené v bouři má sen vyhrát dostihový závod světa Kentucky Derby.Proužek je zachráněn trenérem koní a 
majitelem dostihové stáje panem Walschem.Na farmě se seznámí i ostatními zvířátky - poníkem, potrhlým kohoutem,chytrou kozou a dalšími, s kamarádí se i s 
dcerou trenéra,která má stejný sen jako on.Oba dva s pomocí svých přátel začnou bojovat s předsudky a posměchem ostatních, že proužek není kůň,ale jen 
holka !,aby naplnily svůj sen vyhrát a porazit ušlechtilé koně a jejich namyšlené žokeje.
, Režie : Frederik  Du Chau, Rok : 2004, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39471, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

313, Síla úderu, Attack Force

Když Marshall Lawson (Seagal) přišel při chladnokrevném a zdánlivě náhodném útoku o členy své úderné jednotky, bere jako svou 
povinnost podivné okolnosti brutálního vraždění vyšetřit. Při svém pátrání brzy odhaluje vojenskou operaci CTX Majestic, jež podléhá takovému stupni utajení, že 
se armáda rozhodne Lawsona odstranit, aby své tajemství ochránila dál. Lawson je však neúprosný a pouští se do nemilosrdného a nerovného boje proti 
organizovanému drogovému obchodu, který je, zdá se, tajně řízen prohnilou buňkou přímo zevnitř armád
, Režie : Michael  Keusch, Rok : 2006, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43184, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

314, Slimák, Slither

Slimák je mixem teroru, černého humoru a překvapivé lidskosti od scénáristy Jamese Gunna, jehož Úsvit mrtvých se stal hitem 
roku 2004. Wheelsy je obyčejné městečko plné přátelských lidiček, kteří se starají jen o své vlastní problémy. Jenže pod tímto milým povrchem se začínají dít 
divné věci..
, Režie : James  Gunn, Rok : 2006, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42534, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

315, O makové panence, O makové panence
Na makovém poli se poprvé setkal motýl s oranžovym cylindrem jménem Emanuel s panenkou, která má červenou sukničku a predstavila se jako MAKOVA 
PANENKA.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : CENTRUM ČESKÉHO VIDE, Režie : Václav Bedrich, Rok : 2002, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27645, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

316, Šestý batalion, The Great Raid   /bal-V



Skutečný příběh elitního 6. praporu pod velením podplukovníka Henryho Mucciho, který podniká odvážnou záchrannou misi. Vojáci 
cestují 30 mil za nepřátelskou linii aby osvobodili přes 500 amerických válečných zajatců z nechvalně proslulého japonského zajateckého tábora.   (oficiální text 
distributora
, Režie : John  Dahl, Rok : 2002, Délka : 133, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34009, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

317, Nezvratný osud 3, Cheating Death: Final Destination 3  /obal-V

James Wong sa po šiestich rokoch vracia k dnes už kultovému hororovému thrilleru Nezvratný osud a prináša na plátna kín jeho 
tretie pokračovanie. V jednotke i dvojke sme videli márny boj skupinky ľudí, ktorí sa snažili uniknúť rafinovaným nástrahám smrti. A "oklamať smrť" sa budú 
snažiť aj hlavní hrdinovia trojky. Osud hrdinov prvých dvoch príbehov sa uzavrel a začína sa úplne nová kapitola. Po lietadle a diaľnici sa tentokrát dej prenesie 
na horskú dráhu. Hlavná hrdinka Wendy má predtuchu, že populárna horská dráha "The Devil's Flight" sa vykoľají a všetci pasažieri budú doslova rozmetaní po 
celom zábavnom parku. Podarí sa jej presvedčiť zopár ľudí, aby sa horskej dráhe vyhli a našli si radšej inú zábavu. Po chvíli z bezpečnej vzdialenosti sledujú, 
ako sa vízia stáva skutočnosťou a horská dráha sa rozpadáva. Ale ako sme sa už dozvedeli z predchádzajúcich filmov, smrť sa len tak ľahko oklamať nedá. A ak 
je váš čas, ona si spôsob ako vás dostať nájde...   (oficiální text distributora
, Režie : James  Wong, Rok : 2005, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40519, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

318, Zahradník, Zahradník   /M

Partička sedmi mladých lidí (tzv. zlatá mládež) jede na velkou party na Nové Živohošti u Slapské přehrady. Za svítání dostanou 
nápad projet se na jachtě a vykoupat se na odlehlém břehu. Když se ztratí jedna z dívek, začne jejich boj o přežití. V lese něco je a nehodlá je to nechat naživu
, Režie : Marcel  Bystroň, Rok : 2006, Délka : 71, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42914, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

319, Péčko pro začátečníky, After School Special



V životě každého mladého muže nastává jednou trýznivý okamžik, kdy začíná přemýšlet o sexu a než se začne něco reálně dít. 
Deacon se seznámí s Mattem a Fredem – tři typičtí američtí teenageři – jsou uprostřed nejhorší fáze, mají pocit, že pokud se nestane něco stěžejního jejich život 
zůstane na mrtvém bodě. Udělají cokoliv pro zhlédnutí alespoň kousku pornofilmu, jejich rána jsou vyplněna sledováním načerno půjčenými pornokazetami z 
Fredovi práce.  Když však Freda vyhodí z práce a tři přátelé si nemohou porno půjčit sami, přichází spásná myšlenka: natočit svoje vlastní..
, Režie : David Mickey  Evans, Rok : 2003, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39470, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

320, Černý úsvit, Black Dawn

Bývalý agent CIA Jonathan Cold (Steven Seagal) se záhadně objevuje v hledáčku zpravodajské služby poté, co vysvobodil z vězení 
nebezpečného obchodníka se zbraněmi a chystá se pomoci skupině teroristů, kteří chtějí získat jadernou zbraň a použít ji při útoku na USA. Všichni si mysleli, že 
je Cold mrtvý, tak proč se tak najednou vynořil? A jak může být teroristům užitečný? CIA má celé spiknutí pod kontrolou až do chvíle, kdy ji teroristé oklamou a 
celá země je rázem bezbranná. Ve strhujícím závěru závisí bezpečí milionů lidí na tom, jestli se podaří najít odpověď na neřešitelnou otázku Na čí straně vlastně 
stojí Cold?   (oficiální text distributora
, Režie : Alexander  Gruszynski, Rok : 2005, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41248, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

321, Nový svět, The New World    //obal-V

Legendární režisér Terrence Malick vás zve na objevnou, dobrodružnou a romantickou výpravu ve svém kritiky vysoce ceněném, na 
Oscara* nominovaném vyprávění o prvních dnech nové Ameriky. Příběh natočený podle skutečných událostí zachycuje vztah impulzivní indiánky Pocahontas 
(Q’orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell), který rozpoutá válku dvou světů o nový národ
, Režie : Terrence  Mallick, Rok : 2005, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39378, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

322, KRTEK A KALHOTKY, /obal-V



Krtek a jeho kamarádi - zajíček, medvěd, myška a žabka, prožívají velká dobrodružství v lese, na louce a ve vodě. Krtek si navíc 
ušije s pomocí dalších zvířátek nádherné kalhotky.
, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

323, Sexmise, Seksmisja    /obal-V

Zatím nejslavnější polská komedie, která se pravidelně vrací i k našim divákům. Hlavní hrdinové, dobrovolníci Max a Albert se po 
umělém zmrazení těla probouzejí o "něco" déle, než jak to plánoval původní vědecký experiment. Jejich šok je dvojnásobný, neboť se ocitli v 21. století, v novém 
společenství, kde žijí pouze ženy. Muži na Zemi zatím vyhynuli, ženy se staly zcela soběstačnými a "silnější pohlaví" je pro ně nepřítelem číslo 1. Max a Albert 
jsou tak proti své vůli považováni za jakési nepohodlné "vykopávky" a hrozí jim to nejhorší: smrt, anebo násilná přeměna v ženy...   (oficiální text distributora
, Režie : Juliusz  Machulski, Rok : 1983, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18727, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

324, Bažanti jdou do boje, Les Bidasses s'en vont en guerre  /obal-V

V nádherné krajině uprotřed Francie začínají cvičné manévry. To se však našim čtyřem kamarádům Les Charlosts vůbec nehodí do 
krámu, neboť si mysleli, že stráví zbytek vojenské služby v klidu ve vězení.DVD Expres
, Režie : Claude  Zidi, Rok : 1974, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3697, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

325, Na lince je vrah, When a Stranger Calls

Pro Jill Johnson (Camilla Belle - The Ballad of Jack and Rose), která si chtěla přivydělat hlídáním dětí, to měla být ideální práce. 



Rodiče pryč. Lednice plná k prasknutí. Děti uložené v posteli. Pak ale zazvonil telefon a zlověstný hlas se ptá: “Zkontrolovala jsi děti?” Jill přepadá panika. 
Zamkne se, rozsvítí světla, zatáhne závěsy a volá na policii. Ta telefonáty prověří a poté Jill sděluje nepříjemnou zprávu. Volající se nachází uvnitř v domě. A tak 
jde k smrti vystrašená dívka nahoru zkontrolovat děti a její pohodový večer se pomalu mění v nervy drásající zlý sen plný úzkostného napětí, hrůzy a děsu
, Režie : Simon  West, Rok : 2006, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42531, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

326, Samotáři, Samotnici    /M

Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na konci devadesátých let ve velkém městě pokouší praktikovat cosi, čemu se dříve 
říkalo milostný vztah. A tak na sebe milostně narážejí a nechávají se unášet napříč různě dlouhodobějšími, či krátkodobějšími vztahy, které je dovedou zpět do 
samoty.Zárukou toho, že filmu jde o víc než o pouhý záznam příběhu lidí tápajících v milostných vodách, jsou jména jeho autorů - scénáristy Petra Zelenky 
(Mňága - Happy End, Knoflíkáři) a režiséra Davida Ondříčka (Šeptej)
Producent : Centrum českého vide, Režie : David  Ondříček, Rok : 2000, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27636, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

327, Život je krásný, La vita é bella

Trochu snový, trochu pohádkový příběh je rozdělen na dvě části: v první, odehrávající se v době fašismu těsně před druhou světovou 
válkou kdesi v Toskánsku, se do sebe zamilují chudý číšník Guido a učitelka Dora, pocházející z místní buržoazie.Ve druhé části jsou už Guido a Dora manželé 
a mají pětiletého synka Josua. Jednoho dne musí Guido jako Žid do transportu i se synkem. Dora, která není Židovka, je dobrovolně následuje. V koncentračním 
táboře se Guidovi daří ukrývat chlapce na horní pryčně, a aby ho uchránil před pochopením hrůz, jež se kolem něj dějí, předstírá, že jde o hru, v níž ti, kdo 
nasbírají nejvíc bodů, dostanou za odměnu tank.Program ARTAutor/Zdroj: /Ocenění: Velká cena poroty na MFF v Cannes 1998, Felixy (Evropské filmové ceny) 
za film roku a za herce roku pro R. Benigního, 1. Cena na MFF ve VarDšavě 1998, Ceny diváků na festivalech v Locarnu, Torontu, Montrealu a Vancouveru, 8 
Donatellových Davidů (italské národní ceny), César za zahraniční film a Ocenění novinářů akredito-vaných ve Francii za zahraniční film ve francouzské distribuci, 
3 Oscary (ze 7 nominaci v kategorii herecký výkon v hlavní mužské roli (R. Benigní), hudba v dramatu a cizojazyčný film, Cena Britské filmové akademie v 
kategorii herec pro R. Benigního V koncentračním táboře se bývalému číšníkovi Guidovi daří ukrývat svého syna na horní pryčně, a aby ho uchránil před 
pochopením hrůz, jež se kolem něj dějí, předstírá, že jde o hru, v níž ti, kdo nasbírají nejvíc bodů, dostanou za odměnu tank. Film útočí na city, ale také apeluje 
na lepší stránky lidské povahy i na svědomí těch, kdo by chtěli zapomenout na hrůzy holocaustu.Kino ARTAutor/Zdroj: 
Producent : Intersonic, Režie : Roberto  Benigni, Rok : 1997, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25557, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

328, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko

Mach a Šebestová , kreslené postavičky Adolfa Borna ze seriálů, které si oblíbilo už několik generací, se rozhodnou poznat svět lidí. 
Kouzelné sluchátko splní i toto přání a tak se ti dva, i se psem Jonatánem, ocitnou znenadání ve vilce malého města, kde žije babička s vnukem Jakubem. 
Docela sami, protože Jakubovi rodiče jsou služebně v Číně. Sluchátko umí hotové zázraky, jenže to, co je v seriálu docela běžné, může mezi lidmi natropit 
hotový zmatek. Do školy nelze jen tak přijít, nové žáky musí někdo z dospělých přihlásit a už vůbec ji nelze nechat zmizet. Savojská královna musí opustit trůn 
jen proto, že si Šebestová chtěla sáhnout na její korunu a proměna lidí ve zvířata či neandrtálce budí hotové pozdvižení. Dokud je sluchátko v rukou obrýleného 
kluka a děvčátka s červenou mašlí, lze všechny omyly do jisté míry rychle napravit. Horší t  Buchholz@ID18251%%Lydia  Alfonsi@ID63957%%Giuliana  
Lojodice@ID63958%%Amerigo  Fontani@ID63959%%Pietro  De Silva@ID63960%%Francesco  Guzzo@ID63961%%Raffaella  Lebboroni@ID63962%%Gina  
Rovere@ID63963%
Producent : CENTRUM ČESKÉHO VIDE, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 2001, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28460, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

329, Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed



Nemilosrdný psí bojovník proti zločinu Scooby-Doo se společně s přáteli Shaggym, Fredem, Daphne a Velmou tentokrát 
musí postavit největší výzvě své kariéry. Do města Coolsvillu vnesl chaos maskovaný padouch, který disponuje strojem na výrobu strašidel. A tak se naši lovci v 
revíru nadpřirozena musí postavit všem monstrům, která už kdysi přemohli. Tentokrát ale všem najednou a navíc jsou vystaveni tlaku ze strany šťouravé 
reportérky Heather (Alicia Silverstone) a také vyděšených obyvatel města. Tlak je tak velký, že hrozí roztrhat naši skupinu přátel na kusy a Shaggy se Scoobym 
uvažují, že navždy společnost Záhady s.r.o. opustí 
, Režie : Raja  Gosnell, Rok : 2004, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36812, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

330, Kořist, Prey

Tom Newman se s rodinou vydává na dovolenou do Afriky, aby načerpal nové síly a hlavně své dvě děti více sblížil se svou novou 
manželkou. Nevinný výlet na safari však prázdninovou idylu mění v krutý souboj o holé životy. Ve vypůjčeném terénním autě se totiž ztrácí ve složité spleti 
prašných cest jihoafrické divočiny, a když se pokouší z bludiště nalézt cestu ven, naráží na extrémně silného a krutého protivníka. Jejich malá výprava se ocitla v 
obklíčení neúprosných hladových lvů. Zoufalá snaha šelmy přelstít však představuje pouhý počátek jejich velké africké noční můry
, Režie : Darrell James  Roodt, Rok : 2007, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43440, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

331, Za nepřátelskou linií 2 - Osa zla, Za nepřátelskou linií 2 - Osa zla

Posbírejte všechny své síly a připravte se na spoustu akčních scén a mrazivého napětí, protože teď už neexistuje cesta zpět! Ve 
vzrušujícím pokračování úspěšného filmu se totiž znovu vydáte na extrémně nebezpečnou výpravu za nepřátelskou linii. Když dostává speciální oddíl americké 
armády úkol, aby zničil severokorejskou raketovou základnu a odvrátil tak možný jaderný útok, neúspěch nepřipadá v úvahu. Mise je však neočekávaně 
přerušena a hluboko v nepřátelském území zůstávají odříznuti čtyři vojáci. Aby přežili, musí přemoci povstalecké síly, které usilují nejen o životy jich samotných, 
ale i o životy spojenců a všech obyvatel svobodného světa
, Režie : James  Dodson, Rok : 2006, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43210, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

332, Nejlepší je to na sněhu, 



Jak si uzit lyzovacku a pritom nemuset stat fronky na vlek.DVD Expres
Producent : Hollywood Classic En, Režie : Marni  Banack, Rok : 2002, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38392, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

332, Ultraviolet-Nová rasa, 

Violet / Milla Jovovich / je dokonalá žena z daleké budoucnosti, která se zaplete do  občanské války mezi vládou a kolonií 
lidí pozměněných nákazou, díky níž jsou tito jedinci rychlejší, silnější i chytřejší. Aby zachránila malého chlapce, který byl odsouzen k smrti, musí odstranit 
lidskou vládu
, Režie : Kurt  Wimmer, Rok : 2006, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36727, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

333, Let číslo 93, United 93

11. září roku 2001 změnilo moderní dějiny naší planety víc než jakákoliv jiná událost. Dlouhých pět let muselo uběhnout, než o 
tomto strašlivém dni vzniknul první film, na který se diváci můžou vypravit do kin. Let číslo 93 Paula Greengrasse je nejen první, ale také jedinečný. Nesnaží se 
vodit diváky za ručičku a dávat na složité otázky jednoduché odpovědi. Spíš se pokouší být nestranným svědkem dne, v němž se během pár hodin změnily 
milióny osudů a několik tisíc se jich uzavřelo.Film Let číslo 93 je strhujícím a provokativním dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se stali přímými svědky 
únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým záměrem bylo pohybovat se v průběhu celého filmu poDuze 
mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou. „Není to film s jasně strukturovanými postavami. Je to příběh o 44 lidech, které začínáme sledovat od příjezdu na 
letiště a pak v reálném čase absolvujeme jejich devadesátiminutovou cestu vstříc obrovskému hrdinství tváří v tvář téměř jisté smrti,“ vypráví režisér Paul 
Greengrass. Při natáčení filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech a členech posádky a využívali všechny dostupné materiály, které 
dokumentovaly osudný let a události na jeho palubě, jež vedly až k pádu letadla v Pensylvánii. Netradičnímu filmu odpovídal i casting, při kterém byla hlavní 
devízou adeptů fyzická podobnost herce s některým z reálných charakterů. Místo scénářů dostali herci natočené dokumenty o svých postavách, které jim 
pomáhaly lépe se s rolí ztotožnit.  Aby snímek působil skutečně věrně, někteří pracovníci letištních kontrolních věží, kteří tuto tragédii pocítili jako první, si v Letu 
číslo 93 zahráli sami sebe.I díky tomu působí tento film mimořádně autenticky. „Pokud by výsledný film neměl být pravdivý nebo působil nerealisticky, vůbec by 
nemělo smysl jej točit,“ říká Olivia Thirlby, představitelka jedné z pasažérek. Kromě autenticity se může Let číslo 93 pochlubit i filmovými kvalitami. Zahraniční 
kritici ho zatím přijímají jednoznačně. „Úžasný počin, který jasně převyšuje všechny letos natočené filmy,“ komentuje ho například Peter Travers z časopisu 
Rolling Stone
, Režie : Paul  Greengrass, Rok : 2006, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41688, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

334, Kokoda, Kokoda



Nová Guinea, 1942 - Austrálie je ve válce s Japonskem. Malá skupina australských vojáků z 39. praporu byla vysazena jako 
předsunutá hlídka daleko za hranicemi Isuravy - vesnice na pralesní stezce Kokoda. Pod neustálým tlakem japonských útoků a nepřetržitým bombardováním se 
vojáci ocitají naprosto odříznuti od svých záložních jednotek. Neprostupná džungle hluboko za nepřátelskou linií jim ztěžuje jejich úsilí dostat se do bezpečí 
základny australských oddílů. Neustálé ústupové boje s nepřítelem a nedostatek všeho vyvolává i první konflikty v jednotce. Po mnoha dnech bez jídla a 
odpočinku se skupina vojáků i se svými raněnými spolubojovníky na pokraji naprostého vyčerpání vynořují z džungle u svých jednotek. Nečeká je ale žádný 
odpočinek, jen další tvrdý boj s postupující japonskou armádou. Natočeno podle skutečné události
, Režie : Alister  Grierson, Rok : 2006, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43296, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

335, Hadi v letadle, Snakes on A Plane

Na palubě letadla přes Atlantický oceán je přepravován důležitý svědek za zvýšených bezpečnostních opatření k jeho ochraně. Na 
palubě někdo tajně veze dopravní klec plnou těch nejjedovatějších plazů
, Režie : David R.  Ellis, Rok : 2006, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40729, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

336, 2001 maniaků, 2001 Maniacs

Občané malého městečka Pleasant Valley nalákají několik mladých turistů do města na oslavu stého výročí osvobození města před 
bandou renegátů, kteří město pustošili. Připraví pro každého z nich speciální večerní program [ při němž jsou postupně zabíjeni [ pouze jeden pár odhalí 
krutou skutečnost a pokouší se dostat ze zlověstné pasti
, Režie : Tim  Sullivan, Rok : 2005, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41395, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

337, Král džungle 2, George Of The Jungle 2



Divaci i kritici s nadsenim privitali pokracovani divokychdobrodruzstvi oblibenych hrdinu ve filmu KRAL DZUNGLE 2.DVD expres
, Režie : David  Grossman, Rok : 2003, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37306, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

338, Xena, Xena: The Warrior Princess  /obal-V

V daleke zemi vychazejiciho slunce, v case davnych tradic a zvyku, se mocna a odvazna princezna Xena ocita tvari v tvar nejvetsi 
hrozbe, jakou kdy poznala.DVD expres
, Režie : Robert  Tapert, Rok : 1995, Délka : 60, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37360, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

339, Strážce, The Sentinel

Další z "prezidentských" thrillerů a opět spojený s postavou osobního strážce (viz mj. S nasazením života – FP 9/93) natočil herec a 
televizní režisér Clark Johnson podle stejnojmenného románu Strážce od bývalého agenta tajné služby Geralda Petieviche. Snímek ničím nevybočuje z tradic a z 
ustálených vzorů. Drobnou inovací je, že titulní hrdina má milostný poměr s První dámou a jako čestný muž je rozhodnut prezidentovu manželku krýt i za cenu 
vlastního života. - Vážený člen ochranky Bílého domu Pete Garrison, který byl kdysi zraněn při atentátu na prezidenta Reagana, se ocitá ve dvojím ohni, když se 
mu ozve vyděrač s choulostivými fotografiemi. Musí chránit milovanou Sarah před vyzrazením a zároveň musí zabránit chystanému atentátu na prezidenta. Díky 
jeho informátorovi vyjde najevo, že terDoristé z řad bývalé KGB, spojení s Al-Kajdou a narkomafií, mají svého muže v prezidentově bezprostředním okolí. A 
Garrison je podle plánu teroristů zatčen právě jako onen zrádce. Musí tedy uprchnout a nasadit všechny své znalosti a síly, aby ochránil prezidentský pár. Jeho 
protivníkem je kromě teroristů i bývalý parťák a přítel, velmi schopný vyšetřovatel tajné služby Dave Breckinridge, s nímž spolupracuje mladá a půvabná agentka 
Jill Marinová. Oba jsou mu neustále v patách, když však zjistí pozadí událostí, přidají se na jeho stranu a na poslední chvíli odhalí pravého zrádce, prezidentova 
osobního strážce Billa Montroseho. – Film se od  předchůdců odlišuje snad jen větším důrazem na vykreslení prostředí tajných služeb i Bílého domu a 
každodenní rutiny, spjaté s ochranou prezidenta. Jinak těží z účasti hvězd: Michaela Douglase, který byl též spoluproducentem a který už jednou pobýval v Bílém 
domě ovšem jako titulní postava ve snímku Americký prezident (1995, FP 3/96), Kim Basingerové jako První dámy a Kiefera Sutherlanda, hrajícího jen poněkud 
odlišného tajného agenta než v úspěšné TV sérii 24 hodin. Režisér pod jménem Clarque Johnson vytvořil epizodní roli Peteova zavražděného kolegy a přítele 
Merriweathera. Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2006/
, Režie : Clark  Johnson, Rok : 2006, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41965, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

340, Timecop  2, Timecop  2



Timecop 2 je akcni dobrodruzstvi o cestovani v case, kteremilovniky napeti strhne na divokou jizdu casem - z hitlerovskeho 
Nemecka na Divoky Zapad a jeste dal
, Režie : Steve  Boyum, Rok : 0, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37899, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

341, Živý terč, /P

 Tak dlouho bezcitní zabijáci pořádají pro zábavu hony na lidi, až se sami stanou obětí lovce. Chance Boudreax je nezaměstnaný 
obchodník v námořnictví v New Orleans, který používá svoje profesionální schopnosti bojových umění v zápase proti skupině sadistů, kteří zprostředkovávají hon 
na lidi, bezdomovce-veterány. Do města přichází Natasha Binderová, mladá žena, která pátrá po svém nezvěstném otci a požádá Boudreauxa o pomoc. Ten 
zjistí, že její otec se stal poslední obětí zabijáků a nelítostný souboj pokračuje...   (oficiální text distributora
Producent : BONTONFILM, Režie : John  Woo, Rok : 1993, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24435, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

342, Good bye, Lenin!, Good bye, Lenin!    /obal-V

Originálním a velmi humorným způsobem se k nedávné historii bývalého Východního Německa vrátil reµisér Wolfgang Becker. 
Příběh začíná v roce 1989, kdy nad±eně socialistická paní Kernerová upadne do kómatu, kdyµ uvidí na ulici svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. 
V kómatu přetrvá celých 8 měsíců a zaspí tak pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu. Po jejím procitnutí je pak na jejím synovi 
Alexovi, aby dle doporučení lékařů zabránil ±oku, který by ji mohl zabít. Alex začne v panelákovém bytě o výměře 79m2 rozehrávat velkolepou mystifikaci. Paní 
Kernerová připoutaná na domácí lůµko si tak dále uµívá socialismu a tv zpráv s líbajícími se soudruhy (netu±í, µe si synáček zařídil své malé TV studio, kde se 
svými kamarády připravuje dobové zprávy).Zavzpomínejme si na5 motocykly Pionýr, krepsilonové ponoµky, vzorkované tapety, víkendové kempy, optimistické 
znělky televizních novin, starty Sputniků[..Film je protkán magickou hudbou geniálního skladatele Yanna Tiersena (Amelie z Montmartru
, Režie : Wolfgang  Becker, Rok : 2003, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36662, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

343, Hadí stisk, Hadí stisk    /obal-V



V malém americkém městě se množí případy úmrtí na následky hadího uštknutí. Zdá se, že tentokrát jde o neznámý, velmi 
agresivní druh hada - a nervozita obyvatel se změní v paniku po zjištění, že poušť za městem se těmito novými hady přímo hemží. Pocházejí z tajné vojenské 
základny, která se pokoušela genetickými mutacemi "vylepšit" hady pro válečné použití. Proti jedu tohoto superhada není obrany. Stejně jako proti bezohlednosti 
těch, kterým se tajný projekt vymkl z ruky a teď se silou mocí snaží zabránit skandálu. Malé město v poušti se stalo jediným svědkem selhání armádní mašinerie 
- a má za to být srovnáno se zemí i se svými obyvateli[Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Ed  Raymond, Rok : 2000, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33904, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

344, Pupendo, Pupendo      /obal-V

Vykládají vám pořád rodiče, jaké to bylo &quot;za totáče&quot; a vy to pořád ne a ne pochopit? Tak se podívejte na Pupendo. Přináší 
realný pohled do tehdejší společnosti a hlavně je v něm tradiční výborné herecké obsazení. Film vypráví o životě dvou rodin. Jedné velí Bolek Polívka, který je 
umělcem - sochařem, ale kvůli zapřísáhlému odporu ke všemu co jen z dálky připomíná komunismus, nemůže svůj talent a um rozvíjet na plno a tak si občas 
pomůže nějakým tím pojišťovacím podvodem. Naopak Jaroslav Dušek - ředitel školy, je člověkem, který se raději skloní a podepíše co je potřeba, jen aby se 
jeho rodina a samozřejmě i on sám, měli dobře a nic jim v životě nechybělo. Jeho manželka, Vilma Cibulková, je zaměstnána v galerii a tak by mohla známému 
sochaři (Polívka) pomoci. Polívka nakonec sleví ze své zarputilosti ale odpor ke komunismu ho neopouští a tak se setkáváme 5s rozdílnými osudy dvou 
odlišných skupin, které se ale navzájem ovlivňují. Film je spíše o době než o legraci
Producent : Total HelpArt T.H.A., Režie : Jan  Hřebejk, Rok : 2003, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33332, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

345, Kdysi dávno v Mexiku, Once Upon a Time in Mexico   /obal-M

Sága o mýtickém hrdinovi s kytarou – El Mariachim (Antonio Banderas) pokračuje velkolepým akčním filmem Roberta Rodrigueze Kdysi 
dávno v Mexiku.El Mariachi (Banderas) je poznamenán tragédií a uchýlil se k odloučenému životu v ústraní. Když jej ale zkorumpovaný agent CIA Sands (Johnny 
Depp) najme k překažení plánu zákeřného bosse Barilla (Willem Dafoe), který má v úmyslu zabít mexického prezidenta, samotářský hrdina je donucen svůj úkryt 
opustit a vydat se vstříc novému dobrodružství.El Mariachi, kterého i tentokrát doprovázejí dva věrní pomocníci Lorenzo (Enrique Iglesias) a Fideo (Marco 
Leopardi), má však také vlastní důvod k návratu – krvavou pomstu.DVD Expres
, Režie : Robert  Rodriguez, Rok : 2003, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37065, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 

346, Jelita ze střídačky, The Benchwarmers



Pro každého, po kom se někdy někdo vozil, koho někdy někdo složil nebo s ním zametl, jsou tady ti praví hrdinové! Rob Schneider, 
David Spade a Jon Heder se představují v rolích postarších chlápků, kteří moc dobře vědí, jaké to je, když si na ně někdo došlápne. Potom, co načapali partu 
zákeřných dětí ze sousedství, jak si dovolují na kamarádova syna, rozhodnou se pomstít tím, že dají dohromady tříčlenný baseballový tým a vyzvou nejlepší tým 
státní juniorské ligy. Největší fanoušky sice získávají mezi místními křupany, potrhlíky a zkrachovalými existencemi, ale naši outsideři si v komedii režiséra 
Dennise Dugana (Velký táta a Rivalové) a producenta Adama Sandlera užijou a vy jistě také
, Režie : Dennis  Dugan, Rok : 2006, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40845, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

347, Asterix & Obelix: Mise Kleopatra, Astérix & Obélix: Mission Cléopatre

Jsme v roce LII (52) před Kristem. Egypt slavné Kleopatry je pod nadvládou Římského impéria. A co je horší - Kleopatra a Caesar jsou 
milenci. Císař, jak si Caesar sám rád říká, si přesto nemůže odpustit sarkastické výroky na adresu Egypťanů. Podrážděná vládkyně navrhne sázku, která má tyto 
podmínky: když se jí podaří vybudovat přepychový palác do 3 měsíců, Caesar bude muset veřejně prohlásit, že Egypťané jsou největším národem mezi všemi. 
Ale postavit palác za 3 měsíce je téměř nesplnitelná úloha. Numerobis, architekt, který byl stavbou pověřen, má na „výběr": Buď dostane tučnou odměnu, anebo 
poslouží jako večeře krokodýlovi. Takováto situace přímo volá po zázraku! A tím zázrakem jsou Asterix, Obelix a jejich věrný přítel druid Panoramix, 
jedipisa@ID70871%%Lenore  Banks@ID70872%%Douglas Forsythe  Rye@ID70873%%Michael D.  Leinert@ID70874%
, Režie : Alain  Chabat, Rok : 2001, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32858, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

348, Malý unavený Joe, /obal-V

Bratři Malý Joe (Terence Hill) a Drobeček (Bud Spencer) se rozhodnou zastavit na návštěvu v rodné chatrči. Drobeček ještě cestou 
stačí ukrást pár koní. Malý Joe však přijíždí s prázdnou, takže se rodiče začínají strachovat o jeho budoucnost. Otec sice Joea nabádá, že krádeže koní jsou 
perspektivní zaměstnání, ale tomu „slušná“ práce nevoní. Joe s Drobečkem odjíždějí do blízkého města za zábavou. V tamním saloonu Joe objeví svůj talent 
falešného hráče pokeru. Za vyhrané peníze oba bratři změní svůj zevnějšek, takže vypadají jako federální agenti Washingtonu. Obě ruce ďábla se vydávají do 
San Jose procvičit Joea v krádeži koní. Ve městě se dozvídají od místních lidí o zvláštní misionářské stanici, kde jsou věřící biti jako žito. A tak nezbývá, než aby 
tam ďábel poslal obě svoje ruce. Malý unavený Joe je volným pokračováním filmu Pravá a levá ruka ďábla
, Režie : Enzo  Barboni, Rok : 1971, Délka : 113, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=11923, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

349, Casino Royale, Casino Royale



Tento příběh se řadí na úplný počátek série. James je právě povýšen do stavu 00 - takže může zabíjet. Nejenže jsme svědky jeho 
prvního mrtvého, ale i těch dalších.Nabitý děj se tentokrát točí hlavně kolem mafiána Le Chiffre, který je výborný stratég a hráč pokeru. Nechybí ani krásná 
Bond-girl. První, kterou Janes snad opravdu miloval, a která z něj udělala cynika, jak ho známe z pozdější doby, protože právě ona jediná, které důvěřoval, měla 
největší tajemství..
, Režie : Martin  Campbell, Rok : 2006, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39745, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

350, Beowulf: Král Barbarů, Beowulf & Grendel    /obal-M

Dávno před tím, než se na Zemeckisových 3D návrších rozhoří první digitální ohně, zafouká severák, zajiskří meče a z temnot zazní 
dunění blížícího se nepřítele, se na plátnech kin objeví jiný Beowulf (což je situace ne nepodobná zájmu filmařů o Kryštofa Kolumba a Alexandra Velikého). 
Hraný, nutno dodat. Ne, nejde o pokračování té sci-fi šílenosti s bělohřívým Christopherem Lambertem. To se prostě ti, kteří mají na svého Seveřana 
nezadatelné severské právo – Norové – rozhodli předstihnout hollywoodská kolečka a za až neevropsky úctyhodný rozpočet 60 mil. USD natočit epickou báseň o 
mýtickém bijci Beowulfovi, obohacenou o perspektivu jeho úhlavního nepřítele, trolla Grendela. Anglosaská sága od neznámého autora, která zřejmě vznikla v 
pohnuté době kolem roku 500 po. Kr., kdy se původní severské náboženství začíná utkávat se šířícím se křesťanstvím, bude tedy nahlížena i z úhlu současné 
knihy Grendel od Jamese Gardnera. Tvůrci si po vzoru Fuquova snímku Král Artuš počínají lehce revizionisticky – užívají maximum exteriérů, minimum interiérů, 
svítí se přirozeným světlem a postavy navíc mluví současným anglickým jazykem, čímž má vyniknout rozrůzněnost přízvuků a tedy i místo postavy na 
společenském žebříčku. Bodejť by ne, když hlavní představitel Gerard Butler (ten má díky Snyderovu řeckému dobrodružství 300 opravdu heroický rok) je Skot, 
Sarah Polley je Kanaďanka a zbytek sestavy bude mluvit norskou angličtinou. Tvůrci však ve svém svatém nadšení pro realističnost zacházejí ještě dále: co 
možná nejméně používají CGI a tak je i Grendel, o němž se v sáze tvrdí, že má sílu třiceti mužů, bez jediného digitálního pixelu. Jen herec, pár kilo prostetiky a 
snímání z takových úhlů, že pak vypadá jako vzrostlý buk. Tak uvidíme[ Pro ty, kdo chyběli na prvních hodinách středoškolské literatury: Beowulf se se svými 
bojovníky vydává na dvůr dánského krále Grothgara, který se ocitl ve velkém problému - jeho zemi sužuje krvežíznivý troll Grendel. Beowulf se v doprovodu 
svých věrných vydává přes moře do Grondelovy vesnice, aby tam zjistil, že za řádění monstra (které je vlastně docela lidské) je ve své podstatě zodpovědný 
dánský panovník. Podtitul filmu hlásá, že budou padat hlavy. Doufejme jen, že ne nudou. Česká premiéra je - jaké překvapení - prozatím nejistá
, Režie : Sturla  Gunnarsson, Rok : 2005, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41870, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

351, Bojiště Země, Battlefield Earth

Na počátku projektu Bojiště Země byl román L. Rona Hubbarda, ve čtyřicátých letech úspěšného autora sci-fi, který se později 
rozhodl přilepšit si založením vlastní formy náboženství. Tak vznikla scientologická církev a Hubbard se stal jejím prorokem. Po čtyřiceti letech se mu zastesklo 
po staré dobré sci-fi a napsal tisícistránkový román, jenž měl oprášit ducha klasických 'vesmírných oper'. Scientolog John Travolta zatoužil po jeho převedení na 
filmové plátno. Děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti. Země je zpustošena po invazi mimozemšťanů Psychlonů, kteří většinu lidstva vyhladili a ze zbytku 
nadělali poslušné otroky pomáhající při dolování nerostného bohatství planety.Uprostřed beznaděje se samozřejmě vyskytne Hrdina, Jonnie Tyler, ns  
Schindress@ID17815%%David  Niven@ID20840%%Orson  Welles@ID22576%%Joanna  Pettet@ID22765%%Daliah  Lavi@ID22766%%Woody  
Allen@ID17790%%Deborah  Kerr@ID26723%%William  Holden@ID19411%%Charles  Boyer@ID18160%%John  Huston@ID19533%%Kurt  
Kasznar@ID26724%%George  Raft@ID21351%%Jean-Paul  Belmondo@ID18000%%Terence  Cooper@ID28996%%Barbara  Bouchet@ID26725%%Peter  
O'Toole@ID20895%%Anna  Quayle@ID24144%%Ronnie  Corbet@ID24145%%Geoffrey  Bayldon@ID24146%%Vladek  Sheybal@ID24147%%Bernard  
Cribbins@ID47276%%Colin  Gordon@ID47277%%Angela  Scoular@ID24148%%Gabriella  Licudi@ID24149%%Tracey  Crisp@ID24150%%Tracy  
Reed@ID30247%%Jacqueline  Bisset@ID18070%%Elaine  Taylor@ID30569%%Stirling  Moss@ID29997%
Producent : INTERSONIC, Režie : Roger  Christian, Rok : 2000, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27726, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

352, Liga výjimečných, The League of Extraordinary Gentlemen

Světu hrozí zánik. Smrtící nepřítel už je v akci. Kdo ho zachrání? Jediný, kdo to může udělat je dobrodruh Allan 
Quartermain a jeho záchranná liga, liga výjimečných. Kdo do ní patří?Je to kapitán Nemo, upírka Mina Harker, Neviditelný Rodeny Skinner, agent tajné služby 
Tom Sawyer, Doryan Gray a úžasná dvojka Dr. Jekyll/pan Hyde. Členové ligy jsou společenští odpadlíci, ale mají mimořádné schopnosti. Mezitím než se liga 
zformuje, naplánuje Fantom zničení Benátek. Na záchranu zbývá jenom 96 hodin!!Superhrdinové " Ligy výjimečných " jsou osamělé a výstřední komiksové 
postavy, kterým dal režisér Stephen Norrington(např. Last minute, Blade) jejich filmový život, aby zaujal nejen příznivce komiksů, ale i milovníky filmového 
dobrodružství.DAREK ŠMÍD Premiéra 2000/11/38Autor/Zdroj: Šmíd Darek/PremierePříběh: Země je v područí mimozemské rasy Psychlonů, která rabuje její 
přírodní bohatství. Lidská rasa je Psychlony zotročena a postavena na úroveň obyčejné fauny. Z té však povstává jedinec, který vede lidstvo do 
osvobozeneckého boje. Revoluce třicátého století může vzplanout. V sázce není nic menšího než záchrana světa.„Člověk,” řekl Terl, „je ohrožený druh.' 
Neradostné sdělení pro všechny Ildumily. L. Ron Hubbard jím otevřel literární předlohuk nejnovějšímu sci-fi trháku (odvozeno od slovního spojení ”utrhni na žánru 
sci-fi, co můžeš"), který se nadsvětelnou rychlostí blíží do našich kin. A lidskou rasu v něm opravdu nečeká nic dobrého. Drtivým úderem přerostlých Psychlonů 
byla nejprve sražena na kolena, posléze zašlapána do prachu zapomnění a nakonec mocným kopancem psychlonské okované boty odeslána zpět na úplný 
začátek evolučního řetězce. Člověk tedy - ačkoliv to zní hrdě byl degradován do pozice lidského zvířete, nuceného vykonávat pro průmyslově založené 
Psychlony otrockou práci vypatlaného oslíčka Ijáčka. Ale to bychom nebyli my - lidi, abychom si nějakou tu klikatou  />Kromě zajímavých postav, uvidíte i 
fantastické podvodní plavidlo Nautilus, spoustu zázračných zbraní a poznáte, že se film natáčel mimo jiné i v Praze. Bylo to v r.2002 v době povodní a hlavní 
představitel Sir Sean Connery(nejznámější z Bondů, z jiných titulů Past, Osudové setkání) byl tak šokován vodním živlem, že se rozhodl v srpnu uspořádat v 
Praze charitativní světovou premiéru a výtěžkem městu pomoci
Producent : BONTONFILM, Režie : Stephen  Norrington, Rok : 2003, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36644, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

353, Copak je to za vojáka, Copak je to za vojáka

Hrdiny situační komedie jsou průzkumníci, jejichž výcvik je mnohem tvrdší než výcvik v jiných jednotkách, je ale také v mnohém 
romantičtější. Film je pásmem veselých příhod, jež zažijí přislušníci ,,paraganské" roty kapitána Tůmy při dvou náročných cvičeních, odehrávajících se jak ve 
vojenském prostoru, tak mimo něj. Svou roli při nich hraje i láska, kterou vzbudi v největším ,,donchuanovi" oddilu, svobodniku Milanu Koubovi, pohledná a 
energická sestra jeho velitele, zapřísáhlého nepřítele žen
, Režie : Petr  Tuček, Rok : 1987, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5299, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

354, Predátor, Predator

Příběh bojovníků, kteří jsou nuceni čelit neviditelnému nepříteli, který je daleko silnější než jejich nejlepší zbraně.Autor/Zdroj: 
/reklamní materiály videodistributoraBytost z jiného světa. A tentokrát je kořistí Schwarzenegger! Akční příběh bojovníků, kteří jsou nuceni čelit neviditelnému 
nepříteli, síle daleko mocnější, než jsou jejich nejlepší zbraně. CIA nasazuje své nejlepší vojáky, aby zachránili rukoujmí zadržené partyzány v zemi střední 
Ameriky, avšak Schwarzenegger a jeho muži se střetnou s nepřítelem nepředstavitelně smrtelnějším, než je kdokoliv na Zemi - neboť Predator nepochází z této 
planety. Film je nabitý velkolepými speciálními efekty a bojovými scénami, které hýbají žaludkem.Autor/Zdroj: /DV



Producent : BONTONFILM, Režie : John  McTiernan, Rok : 1987, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16915, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

355, Zóna smrti, Saat po long,        /M

Mafiánský boss Po (Sammo Hung)  zabije detektivu Chanovi (Simon Yam) bratra. Ten brzy pochopí, že Po nikdy nebude za svůj 
zločin pykat a odejde do výslužby. Jeho nástupce Ma (Yen) je zásadový policajt zběhlý v bojových umění, který má však pověst násilníka. Znovu se ujímá 
případu a společně s bývalým detektivem Chanem se pustí do rozmetání Poova gangu. Dokáží ho dva policajti zatknout v jednom z nejkrvavějších soubojů všech 
dob?Zajímavost: V bojových scénách nejsou použity triky ani střihy
, Režie : Wilson  Yip, Rok : 2005, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43265, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

356, Svatý, 

Ten vzpurný chlapec, který již v sirotčinci dokázal otevřít každý zámek, právě ztratil první dětskou lásku a tak se vydal na dlouhou 
křížovou výpravu. Zažije na ní mnoho dobrodružství, vystřídá mnoho podob a krásných dívek, které ochotně podlehnou jeho šarmu. Dobrodruh noci, mistr úniků, 
cestující pod jmény svatých s pochybnou svatozáří mága zločinu, jež si dal bojové jméno potomka nejstaršího rytířského řádu Simon Templar. Kdoví, jakými 
pohnutkami byl přitom veden, neboť templáři to nikdy neměli lehké.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Phillip  Noyce, Rok : 1997, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19969, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

357, Harry Potter a Ohnivý pohár, Harry Potter and the Goblet of Fire

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR BYL PROMÍTNUT ASTRONAUTŮM NA MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÉ STANICI~ Díky Warner 
Bros. Pictures a NASA se film promítal 353 km nad zemským povrchem ~BURBANK, CALIFORNIA 23. Listopadu 2005 - Veliteli mezinárodní vesmírné stanice, 
Williamu McArthurovi, se tento týden dostalo zvláštního uvedení filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. McArthur, astronaut agentury NASA, se účastní náročné 
šestiměsíční mise. NASA se snaží členům posádky dlouhodobých letů zajistit i rozptýlení a proto kontaktovala tvůrce filmu Harry Potter a Ohnivý pohár z Warner 
Bros. Pictures, v doufání, že by veliteli umožnili shlédnout poslední díl potterovské série, ačkoliv je ještě ve vesmíru. Warner Bros. Pictures a NASA nakonec 
vymysleli způsob, j: /DV
, Režie : John  McTiernan, Rok : 2005, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

358, Normandie-Niemen, Normandie-Niemén        /obal-V



Tato hrstka statečných francouzů svým hrdinstvím a nezlomnou vůlí po vítězství překonává kruté chvíle bojů na východní frontě. I 
přes obrovské ztráty, které v jednu chvíli hrozí úplným zánikem pluku, je svým hrdinským příkladným bojem postrachem německých leteckých jednotek. Jejich 
bojové úspěchy při násilném přechoduřeky Niemen ve východním Prusku byly oceněny řádem rudého praporu a přídomkem Niemen. Film Normandie-Niemen 
zobrazuje část slavné jednotky svobodných francouzů, kteří na východní frontě hájili čest francie v boji proti fašizmu a dosáhli výrazných úspěchů
, Režie : Jean  Dréville, Damir  Vy, Rok : 1960, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43536, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

359, Král Škorpion 1 - 2, /obal-V

Vraťme se o 5.000 let zpátky. V té době žil bezohledný a ctižádostivý muž jménem Memnon, který byl přesvědčen, že je povolán 
vládnout lidem, žijícím v nedohledné egyptské poušti. Postavil se proto do čela barbarské armády a vraždil nemilosrdně každého, kdo se nechtěl podřídit jeho 
vůli. Předcházel ho strach a hrůza, neboť mnozí tušili, že Memnonovy kroky řídí někdo jiný, kdo s jistotou ví kdy a kde zaútočit. Proto také odcházel z každé bitvy 
vítězně. Jen několik rodových kmenů nelezlo sílu a odvahu zastoupit Memnonovi cestu k trůnu. Do jejich čela se postavil Mathyus, kterému generace předků vlily 
do žil válečnickou krev a tedy i lest. Právě on si uvědomil, že je třeba nejprve zjistit, kdo je tím záhadným Memnonovým poradcem a vyrazit mu, za jakoukoli 
cenu, z ruky jeho nejsilnější zbraň. Ženy a ještě k tomu krásné však vraedním pořadí@ID145420%%Nicolas  Bataille@ID151369%%Marc  
Cassot@ID125696%%Roland  Chalosse@ID151370%%Vitalij  Doronin@ID121864%%Nina  Grebešková@ID121198%%Vladimir  Gusev@ID151371%%Jean  
Houbé@ID151372%%Nikolaj  Lebeděv@ID99714%%Jurij  Medvedev@ID120825%%Jacques  Richard@ID76174%%Nikolaj  Rybnikov@ID79053%%Richard  
Winckler@ID151373%
, Režie : Chuck  Russell, Rok : 2002, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29753, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

360, Skála, The Rock    /obal-V

Generál amerického námořnictva Francis Hummel je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s 
hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne z přísně střeženého armádního skladu patnáct raket s mimořádně nebezpečným nervovým plynem ? A proč 
se s nimi zabarikáduje "na skále" v sanfranciské zátoce, v proslulém bývalém vězení Alcatraz, a namíří je na město ? A proč přitom navíc ohrožuje 81 nevinných 
rukojmí - turistů, kteří si přišli prohlédnout vězení, odkud nikdy nikdo neutekl ? Generál žádá jen spravedlnost chce od Pentagonu získat sto milionů dolarů pro 
odškodnění rodin padlých vojáků. Přesto je však terorista a muži z FBI horečně pracují na plánech na jeho likvidaci. Ale jak zneškodnit rakety, aniž by byly 
zmařeny desetitisíce lidských životů ? A jak vůbec proniknout do Alcatrazu - labyrintu podzemních chodeb, střeženého mořem a vojenskou superterke  
Duncan@ID46216%%Steven  Brand@ID98159%%Kelly  Hu@ID29470%%Bernard  Hill@ID29412%%Grant  Heslov@ID27082%%Peter  
Facinelli@ID71415%%Ralph  Moeller@ID20664%%Branscombe  Richmond@ID25261%%Roger  Rees@ID21574%%Sherri  Howard@ID98160%%Conrad  
Roberts@ID42713%%Joseph  Ruskin@ID98161%%Esteban  Cueto@ID98162%%Nils Allen  Stewart@ID83218%%Scot  Schwartz@ID48856%%Andre  
Henschel@ID98163%%Michelle  Baney@ID98164%%Mike  Hilow@ID98165%%Woon Young  Park@ID98166%%Amy  Hunter@ID98167%
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Michael  Bay, Rok : 1996, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18894, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

361, Ženy od hluboké řeky, Cannibal ferox



"Nejslavnější kanibalský film všech dob!" Obal videokazety neiže. Ženy od hluboké řeky známé též pod názvem Cannibal Ferox 
patří k tomu nejslavnějšímu, co nám v tomto žánru slunná Itálie nabízí Podobně jako úspěšný americký horor Záhada Blalr Witch, se celý italský kanibalský žánr 
tváří jako realita. Nejvíce si užije milovník krvavosti všeho druhu: ořezávání všech primárních i sekundárních pohlavních znaků je na denním pořádku. Doma to 
nezkoušejte.Autor/Zdroj: /Febiofes
, Režie : Umberto  Lenzi, Rok : 1982, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35337, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

362, Krvavý diamant, Blood Diamond

Bývalý žoldák, nyní pašerák diamantů (Leonardo DiCaprio) a prostý rybář (Djimon Hounsou) se octnou uprostřed ohně občanské 
války v Sierra Leone roku 1999. Dva muži spojí své síly v zoufalé misi: znovu získat vzácný růžový diamant nevyčíslitelné hodnoty a zachránit rybářova syna, 
kterého rebelové odvlekli a naučili zabíjet. Záběry krutého mučení a krveprolití střídá pohled na překrásné scenérie i válkou zpustošenou krajinu. Naléhavé a 
pohnuté dobrodružství v režii Edwarda Zwicka (Glory, Poslední samuraj) tvaruje napínavé lidské osudy i dechberoucí akci v moderní epos s hlubokým 
poselstvím. (Oficiální text distributora)
, Režie : Edward  Zwick, Rok : 2006, Délka : 144, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42833, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

363, Doa: Na život a na smrt, DOA: Dead or Alive

Čtyři krásné, sexy ženy jsou sokyněmi v tajném zápasu bojových umění, ale brzy se spojí proti zlým silám. Tina Armstrong je 
superstar v oblasti ženského wrestlingu. Christie je okouzlující zlodějka a nájemná vražedkyně. Princezna Kasumi je asijskou mistryní bojových umění. Helena 
Douglas je milovnicí extrémních sportů a její tragická minulost ji spojuje s malým palácem v jihovýchodní Asii, kde se také odehrává turnaj Dead or Alive
, Režie : Corey  Yuen, Rok : 2006, Délka : 144, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41659, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

364, BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku , Borat: Cultural Learnings of America 
for make bene



Borat Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem a nejlepším televizním reportérem  Kazašské státní televize, která ho vyšle do 
USA, aby zde natočil dokument o této „zemi neomezených možností“. A případně si našel novou manželku, protože tu starou tlustou mu znásilnil a roztrhal 
medvěd.Známý britský komik Sacha Baron Cohen bývá pro své imitační a improvizační schopnosti často přirovnáván k Peteru Sellersovi. Ve svém pořadu „Da 
Ali G Show“ úspěšně zasměšňuje slavné osobnosti i anonymní lidi na ulici tím, že se vydává nejen za zaostalého nemytého kazašského reportéra Borata, ale 
také za britského předměstského rappera Aliho G nebo za homosexuálního německého módního komentátora Bruna. (Jeho celovečerní „Ali G - Film“ vyšel i u 
nás.3241%%Basil  Wallace@ID24855%%Ntare  Mwine@ID144756%%Caruso  Kuypers@ID144757%%David  Harewood@ID131049%%Chris  
Astoyan@ID135812%%Stephen  Collins@ID18422%%Ato  Essandoh@ID124541%%Francois  Grobbelaar@ID144758%%David S.  Lee@ID144759%%Benu  
Mabhena@ID144760%%Karl  McMillan@ID144761%%Anthony  Coleman@ID149135%%Jimi  Mistry@ID103151%%Marius  Weyers@ID25199%%Percy  
Matsemela@ID132575%%Anoiniting  Lukola@ID149136%%Gaurav  Chopra@ID149137%
, Režie : Larry  Charles, Rok : 2006, Délka : 144, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42381, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

365, 40 let panic, The 40 Year – Old Virgin

Každý určitě rád vzpomíná na to, jaké to bylo poprvé. Existují jen dvě výjimky. Lidé, kterým jejich seznámení se sexem tragicky 
nevyšlo, a Andy Stitzer (Steve Carell). Andymu je čtyřicet, pracuje ve skladu prodejny elektrospotřebičů, sbírá  komiksové postavičky, a co se týče sexu, je 
naprosto nepoznamenaný. Lechtivá komedie 40 let panic vzešla ze spolupráce nastupující komické hvězdy Steva Carella a úspěšného komediálního scenáristy 
Judda Apatowa, který tímto filmem debutuje jako režisér.Přerostlý panic Andy se nejprve stává terčem posměchu svých kolegů, záhy ale nastupuje do jejich 
intenzivního školícího kurzu, který ho má přivést k jedinému cíli – ke ztrátě panictví. O některých věcech je ale snazší mluvit, než je realizovat, což po sérii 
bláznivých a vtipných erotických selhání potvrdí i Andy a jeho 3241%%Basil  Wallace@ID24855%%Ntare  Mwine@ID144756%%Caruso  
Kuypers@ID144757%%David  Harewood@ID131049%%Chris  Astoyan@ID135812%%Stephen  Collins@ID18422%%Ato  Essandoh@ID124541%%Francois  
Grobbelaar@ID144758%%David S.  Lee@ID144759%%Benu  Mabhena@ID144760%%Karl  McMillan@ID144761%%Anthony  Coleman@ID149135%%Jimi  
Mistry@ID103151%%Marius  Weyers@ID25199%%Percy  Matsemela@ID132575%%Anoiniting  Lukola@ID149136%%Gaurav  Chopra@ID149137%
, Režie : Judd  Apatow, Rok : 2005, Délka : 144, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40414, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

366, Ježíš, Jesus

Rekonstrukce života Ježíše Krista je natočena s jasným didaktickým záměrem a evangelizačním posláním. Snímek je považován 
za nejrozšířenější na světě - byl postupně nadabován do 175 jazyků a údajné jej shlédlo více než 400 milionů divákůKino ARTAutor/Zdroj: 
, Režie : Peter  Sykes, John  Krish, Rok : 1979, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27851, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

367, Na samotě u lesa, /P



Manželé Lavičkovi, půvabně ztvárnění Danielou Kolářovou a Zdeňkem Svěrákem, jsou sváděni touhou po získání chalupy dědy 
Komárka, kterou však majitel, jak se zdá, jen tak neopustí. Vše nakonec vyřeší jejich děti, které si starého Komárka zamilují a začnou ho považovat za svého 
skutečného dědu. Autoři komedie NA SAMOTĚ U LESA Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak humornou formou popisují různé typy tzv. chalupářů. Většinu postav 
napsali přímo pro jejich představitele, mezi nimiž vyniká především Josef Kemr v roli dědy Komárka.DVD Expres
Producent : Filmexport Home Vide, Režie : Jiří  Menzel, Rok : 1976, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13376, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

368, Z pekla štěstí 1 - 2, Z pekla štěstí   /obal-P

Bylo, nebylo. Žil jednou jeden sedlák a ten měl dvě dcery. Lenivou, panovačnou a parádivou Doru a nevlastní Markýtku, skromnou a 
milou, která v hospodářství byla služkou pro všechno. Jen Honza, syn chudé vdovy, pro ni měl vlídné slovo a mohl na ní oči nechat. Když hospodáři přiznal, že 
má rád Markýtku, a proto si nemůže vzít Doru, poštvala na jěj žárlivá dívka královské verbíře a nevlastní sestru vyhnala z domu. Než se Honza s Markýtkou opět 
shledají, potká je mnoho protivenství, ale stne se i spousta kouzel a hlavně uteče hodně vody. Jenže co by to bylo za pohádku, kdyby nakonec Honza nezvítězil i 
nad obávaným drakem Bucifalem, nezískal královskou korunu a k tomu upřímné a milující srdce půvabné Markýtky.Scenárista a režisér Zdeněk Troška, tvůrce 
filmových pohádek O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI či PRINCEZNA ZE MLEJNA, se znovu rozhodl pro tento žánr, který má v české 
kinematografii výsostné postvení. Na motivy Drdova ČESKÉHO HONZY napsal půvabný a velice dynamický příběh o chytrém a neohroženém mládenci, který se 
dokáže postavit každému zlu a bezpráví. To zosobňuje marnivá Dora, vychytralá princezna Eufrozína, sobecký král Brambas i strašlivý drak Bucifal. Bohatá 
výprava, náročné trikové řešení, podmanivá hudba Karla Svobody a hvězdné herecké obsazení (včetně debutu českého slavíka Daniela Hůlky) slibují divácký hit, 
který si získá velké i malé
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 1999, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25511, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

369, Muž, který nebyl, Billy Bob  Thornton    /obal-P

Píše se rok 1949. Ed Carne (Billy Bob Thornton) je kadeřník v malém městečku Santa Rosa někde na jihu Kalifornie. Jeho 
žena Doris (Frances McDormand) pracuje v místním obchodě a potají preferuje intimní společnost svého šéfa, Velkého Dave´a (James Gandolfini). Ed prostě 
nemá jediný důvod ke spokojenosti nad svým doposud marněným životem. Jednoho dne se přijde k Edovi ostříhat člověk jménem Creighton Tolliver. Svěří Edovi 
svůj tajný sen – založit velkou síť chemických prádelen. Bez počátečního kapitálu deset tisíc dolarů je to ale stále jen sen[. Ed se rozhodne peníze získat. 
Zahraje si zvláštní hru a napíše anonym adresovaný Velkému Dave´u:“Jestli nepřineseš deset tisíc dolarů, Ed Carne se dozví o románku mezi tebou a jeho 
ženou“. Ctěnému občanovi a majita  Morávková@ID20689%%Milena  Dvorská@ID18784%%Stella  Zázvorková@ID22696%%Jaroslav  
Moučka@ID20715%%Milan  Riehs@ID21444%%Stanislav  Fišer@ID18941%%Pavel Oscar  Gottlieb@ID34063%%Ernesto  Čekan@ID36449%%Zdeněk  
Podhůrský@ID25796%%Alexander  Kiss@ID35930%%Miroslav  Kumžak@ID63927%%Juraj  Fándli@ID32888%%Hana  Čížková@ID18528%%Jana  
Krausová@ID20006%%Filip  Blažek@ID18090%%Stanislav Čumbál  Rovný@ID63928%%Petra  Zachová@ID63929%%Jan  Wimmer@ID82609%%Jan J.  
Vágner@ID36136%%Jiří  Bábek@ID17884%%Michal  Rejšek@ID82610%%Ladislav  Šašek@ID82611%%Klára  Vostárková@ID82612%%Gaston  
Šubert@ID34575%%Thomas  Krkoška@ID82613%%Milan  Význer@ID22516%%Luboš  Nečas@ID82614%%Vlasta  Hartlová@ID82615%%Venuše  
Humhey@ID31843%%Pavla  Přistoupilová@ID82617%%Radek  Zima@ID82618%%Miroslav  Dubský@ID33706%%Karel  Šťovíček@ID82598%%Tomáš  
Barták@ID82622%
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Joel  Coen, Rok : 2001, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=31668, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

370, Sandokan se vrací, Kabir  Bedi       /obal-P

Město Mompracem bylo kdysi svobodné, ale teď trpí pod nadvládou sultána. Jen jeden člověk může městu pomoci získat ztracenou 
svobodu zpět  - Sandokan. Ten ale žije již delší dobu v ústraní a nechce už nikdy bojovat. Statečná Jamilah se přesto rozhodne, že ho najde a přesvědčí ho, aby 
Mompracemu pomohl. A tak se Sandokan vrací, aby se postavil všem nepřátelům.(Oficiální text distributora).Film byl natočen v roce 1977 (pozn.autora 
příspěvku)
, Režie : Sergio  Sollima, Rok : 1977, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18449, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

371, Pro hrst dolarů, /P

                                                                                                                                         Do  malého městečka na 
americko-mexické hranici přijíždí osamělý pistolník Joe. Nechá se najmout na práci jedním místním klanem s nepoctivými praktikami. Přitom spolupracuje i s 
klanem protivníka,a tak oběma stranami manipuluje. Sleduje pouze svůj cíl, vyvolat nepokoje a mít s toho svůj zisk. První western , který natočil S.Leone,a ve 
kterém proslavil herce Clinta Eastwooda.                                                                                                                   
, Režie : Sergio  Leone, Rok : 1964, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16978, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

372, Kontraband, /P

Děj filmu začíná v hongkongském skladě s různým zbožím několik dní před odevzdáním Hong Kongu pod správu Číny. 
Americký firemní prodejce Marcus Ray (Van Damme), bývalý agent, odhalí plán ruské mafie propašovat do Hong Kongu nebezpečné mikrobomby právě v 
tomčase, když jeho dva kolegové a tajní agenti CIA zjistí, že mikrobomby jsou ukryté v zásilkách falešných džínsů. Všechny cesty vedou k místnímu šéfovi CIA, 
ale ve hře je i Asijský gang a ruská mafie a hlavní hrdina Marcus se se svým podařeným hongkongským přítelem rozhodne bránit tento výnosný obchod. 
(Oficiální text distributora)
Producent : INTERSONIC, Režie : Tsui  Hark, Rok : 1997, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26508, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

373, Superpolicajti z Miami, Šimon a Matouš      /obal-P



Agenti FBI Doug (terence Hill) a Steve (Bud Spencer) jsou pověřeni vyšetřením případu, který nebyl za celých sedm let vyřešen. Tehdy 
bylo při bankovním přepadení uloupeno 20 milionů dolarů. Jeden z lupičů byl dopaden a strávil sedm let ve vězení, peníze však nalezeny nebyly. Úkolem našich 
oblíbených hrdinů je zjistit, kam 20 milionů zmizelo a kdo zavraždil lupiče, který byl před pár dny propuštěn z vězení...
, Režie : Bruno  Corbucci, Rok : 1985, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19892, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

374, Anděl Páně, Jak anděl Páně po světě chodil  /obal-P

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Jen anděl Petronel 
jakoby se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu, čímž si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, kdo s ním 
má ještě trpělivost, je sám Pán Bůh, ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den 
skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky a pokouší se najít si toho svého hříšníka, kterého by 
napravil. Pomocí kouzelné čertovské mošny svého průvodce Uriáše napáchá spoustu škod a přivede do neštěstí půvabnou a laskavou služtičku Dorotku. 
Žádného hříšníka však nenapravíené státy americk
, Režie : Jiří  Strach, Rok : 2005, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40534, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

375, Wasabi, Jean  Reno      /obal-P

Hubert je polda se zlatým srdcem a s ocelovými pěstmi. Právě svou spravedlivou pěstí jedné noci inzultuje v nightclubu 
nevychovaného výrostka. Vše by bylo celkem v pořádku, kdyby se nejednalo o synáčka Hubertova nejvyššího šéfa. Celá věc se musí zamést pod stůl a 
Hubertovi je doporučena delší dovolená. Tu si užíval naposledy když potkal svou životní lásku, Japonku Miko, která ho před 20 lety záhadně opustila. Hubert by 
chtěl začít vnímat svět kolem sebe konečně jako člověk a ne jenom jako policajt.Jednoho dne zazvoní telefon až z dalekého Japonska. Právní zástupce ho 
informuje, že Miko před několika dny zemřela. Ještě před tím, než navěky odešla sepsala závěť. V ní mu odkazuje její největší majetek. Je to něco velmi 
speciálního. Je to více než dědictví, více než dar a taky více než obrovský problém. Mohla by to být skutečná časovaná bomba!!
Producent : HOLLYWOOD CLASSIC EN, Režie : Gérard  Krawczyk, Rok : 2001, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32664, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

376, Wing Commander, Wing Commander

Země v roce 2564. Konfederace je zatažena do brutální války s krvežíznivou kosmickou rasou Kilrathi. Kilrathiové se zmocnili počítačového 
navigačního zařízení, které chtějí použít ke lstivému obchtatu nepřátelské obrany a poté zaútočit na Zemi. Jen tři odvážní mladí piloti - nebojácný a rozvážný 
Christopher Blair, jeho nejbližší přítel, horkokrevný Todd "Maniak" Marshall a jejich sebevědomá velitelka Jeanette "Anděl" Deverauxová - stojí v cestě totální 
destrukci rodné planety - Země.Název filmu je totožný s názvem jedné z nejprodávanějších počítačových her (doposud 5 pokračování), narozdíl od Mortal 
Kombatu nebo třeba Streetfightera se WC vyznačuje vzácnou soudržností s předlohou a žánrovou vytříbeností. Film totiž podle svého vlastního námětu natočil 



Chris Roberts, počítačový programátor a tvůrce samotné hry. Do hlavních rolí obsadil Freddieho Prinze Jr., Matthew Lillarda (Vřískot) a Saffron Burrowsovou. Ve 
vedlejších rolích máme možnost vidět evropskou hereckou elitu - Tchéky Karya (Brutální Nikita, Medvědi), Jürgena Prochnowa (Anglický pacient) a Davida 
Sucheta (Boeing 747 v ohrožení)
, Režie : Chris  Roberts, Rok : 1998, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27129, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

377, Obávaný bojovník, Huo Yuan Jia

Huo Yuan Jia (Jet Li) se už jako mladý chlapec snaží dosáhnout otcových kvalit v bojovém umění WuShu a dále dělat čest svému 
rodu. Jeho cílem je být nejlepší, což se mu po několika letech a spoustě soubojů podaří. Jeho pověst mistra bojových umění se šíří, ale roste i jeho pýcha. Poté, 
co v souboji zabije svého soupeře, krevní msta dopadne na celou jeho rodinu. Po této tragédii na sedm let zmizí, aby objevil pravý smysl boje. Zajímavost: Od 
legendárního choreografa bojových scén filmů Matrix a Kill Bill. Poslední akční film Jeta Li
, Režie : Ronny  Yu, Rok : 2006, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41294, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

378, Muži v černém, Men in Black

Dělat tuhle práci chce nejen chladnokrevné IQ a bleskové reflexy, ale také zatraceně dobrý žaludek. Když se totiž do neposlušné 
potvůrky z vesmíru střelí speciální pistolí, změní se ve zlomku sekundy v odporný sliz, který zaneřádí okolí v okruhu několika metrů. "K" (Tommy Lee Jones), 
veterán supertajné vládní agentury MiB (Men in Black), která má na starost ostrahu planety Země před vetřelci z vesmíru, by mohl vyprávět. Schopný newyorský 
polda "J" (Will Smith) by mu nejspíš nevěřil ani slovo, kdyby ovšem jednoho večera na vlastní kůži náhodou nezažil, jaké to je pronásledovat mimozemšťana. Žijí 
mezi námi a maskují se - vysvětlil "K" - "někdo na ně musí dávat pozor" - dodal a vybral si mladého poldu za svého nového partnera. Právě včas ! Nedaleko New 
Yorku přistál létající talíř a v něm nejodpornější a nejnaštvanější padouch celého vesmíru. Osud země zase jednou visí na vlásku ..
Producent : BONTONFILM, Režie : Barry  Sonnenfeld, Rok : 1997, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13246, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

379, Lovecká sezóna, Open Season

V další 3D animované komedii Lovecká sezóna se režisér úspěšného Lvího krále (FP 11/94) Roger Allers spojil s debutující 
režisérkou Jill Cultonovou, která předtím spolupracovala na Příšerkách, s.r.o. (FP 1/2002). – Příběh je postaven na velmi jednoduchém dějovém schématu. 
Zvířata s lidskými vlastnostmi a mluvou se nečekaně vzbouří proti každoročnímu nájezdu lovců do lesa. Do čela této akce se překvapivě postaví „městský“ 
grizzly Boog, který se životem v přírodě nemá žádné zkušenosti a ocitl se v centru dění kvůli uličnickému jelenci Elliotovi. – Aktéři mají ve filmu kromě řady 
komických situací i několik pěveckých čísel. – Tvůrci zdůraznili princip klasických dvourozměrných kreseb (kontury, stíny, hloubka ostrosti) a současně použili 
nejnovější technologie animace 3D. - Film byl realizován i pro plnohodnotné uvádění v kinech IMAX.-dh-, Filmový přehled 2006/1
, Režie : Roger  Allers, Jill  Cult, Rok : 2006, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40226, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

380, Jája a Pája, Jája a Pája



Seriál animovaných příběhů dvou kluků Jáji a Páji, jejich přítele, vysloužilého námořníka - dědy Lebedy a závistivého souseda 
Krkovičky.Autor/Zdroj: /Popi
, Rok : 1985, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9258, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

381, Den mrtvých, Day of the Dead

, Rok : 1985, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36976, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

381, Stopy krve, Blood Trails

Anna pracuje jako kurýr. Při doručení zásilky se pomiluje s podivných cizím mužem. Provinění. Hned druhý den odjede se svým 
přítelem Michaelem na výlet na kolech. V horách si užívají volna a romantiky v nádherné přírodě. Výčitky. Tajemný milenec je vystopuje a Michaela brutálně 
zavraždí. Trest. Na řadě je Anna. Strach. Ta se zoufale snaží vybojovat svůj život. Bolest. Vražedná jízda na horských kolech po těch nejstrmějších svazích, boj 
o přežití, kde každá cesta vede ke krvavému konci
, Režie : Robert  Krause, Rok : 2006, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43368, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

382, Pátý element, The Fifth Element

Každých 5000 let se otevře brána mezi dvěma světy. V prvním leží náš vesmír, ve druhém se rozprostírá anti-energie. Tato věčná 
temnota trpělivě čeká na příležitost, aby zničila všechen život. Každých 5000 let potřebuje vesmír hrdinu. A teď, ve 23. Století, se jím stal newyorský taxikář 
(Bruce Willis), v jehož rukou nyní leží osud lidstva. A nejen lidstva.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Luc  Besson, Rok : 1997, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15550, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



383, Saw III, Saw III

Po úspěchu nízkorozpočtové prvotiny režiséra Jamese Wana SAW – Hra o přežití (2004, FP 5/2005) o sadistickém a zvrhlém 
Johnu Kramerovi, který si jako Skládačkový vrah pohrává se svými oběťmi hůře než kočka s myší a drsnými metodami je učí vážit si života, natočil debutující 
režisér Darren Lynn Bousman pokračování SAW 2 (2005, FP 3/2006), jehož závěr už předjímal další díl. Psychothriller SAW III vychází ze stejného schématu. 
Ani zhoršující se zdraví Skládačkového vraha nemění nic na jeho vášni pro hru o život. Tentokrát však je jednou z účastnic jeho společnice Amanda. Mladá žena, 
citově vázaná na svého zvráceného guru, však na rozdíl od něho nectí pravidla hry a nemá tušení, že i ona hraje o svůj život. Kromě ní jsou ve hře čtyřicátník 
Jeff, naplněný zlobou na celý svět kvůli smrti svého syna, a doktorka Denlonová. Ta musí udělat vše pro to, aby Kramer mohl žít déle. - Ve vyprávění se střídají 
dvě roviny. První se odehrává u lůžka Skládačkového vraha, druhá sleduje Jeffovu hru. Své místo ve vyprávění mají početné flashbacky a překvapivý je i závěr, 
ovšem samotný film s mnoha naturalistickými mučicími scénami, včetně sadistických detailů, je jen pro hodně otrlé diváky.-kat-, Filmový přehled 2007/
, Režie : Darren Lynn  Bousman, Rok : 2006, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41717, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

384, kull dobyvatel, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

385, Byli jednou dva písaři 1-5 : 6-10, Byli jednou dva písaři       /obal-V



Flaubertův 
Bouvard a Pécuchet bojuji svůj nerovný boj s nastupujícím rozmachem védy zcela nepřipraveni, neseznámeni s novými pravidly hry. Technika je něčím zcela 
novým pro právě končící století encyklopedistů, romantiků a snílků než pro strojový rytmus století právě se rodícího. Mnoho se ve století dvacátém změnilo, ale 
podíváme-li se zpátky, zjistíme, že je tu něco, co zůstává: lidská zvídavost, touha poznávat, objevovat, potýkat se s neznámým. Touha, kterou jsme včera nazvali 
nadšeným romantismem pánů Bouvarda a Pécucheta a kterou dnes obdivujeme jako romantismus nezdolných badatelů stejných jmen — v televizním 
zpracování je ztělesňuji Jiří Sovák a Miroslav Horníček. Neboť i v nás stále plane malý ohýnek utajované objevitelské touhy a nedáme dopustit na své vlastní 



objevy a poznatky. Protože jinak bychom nemohli vynalézat neuvěřitelné, věřit ještě nevynalezenému — a nezbylo by nám nic jiného než stárnout.                                  
R Televize 1991/26/20Autor/Zdroj: /Česká televiz
, Režie : Ján  Roháč, Rok : 1972, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4863, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

386, Tři králové, 

Válka v perském zálivu skončila. V atmosféře nejistoty a zmatků se čtyři vojáci (George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike 
Jonze) rozhodnou, že zůstanou o něco déle, než v podobných situacích bývá zvykem. Mají k tomu pádný důvud - velký náklad zlata, který měl být - údajně - tajně 
ukryt podlíž jejich pouštní základny, a kterého se chtějí zmocnit. S mapou, o níž věří, že je ke zlatu dovede, se vydají na cestu, která navždy změní jejich životy a 
zavede je do nebezpeší, proti kterým byla právě prodělaná válka jen hrou na vojáky ..
, Režie : David O.  Russell, Rok : 1999, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=27789, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

386, Rudý Škorpion 2, 

, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

387, Univerzální voják, /P



Při masakru vietnamské vesnice se americký voják Luc dostává do konfliktu se šíleným seržantem Scottem. Oba muži se 
navzájem zabijí ... O třiadvacet let později se na scéně objevují znovu jako příslušníci speciálního protiteroristického komanda - univerzální vojáci. Zvláštní 
oddělení ministerstva obrany z jejich těl vyvinulo nezničitelné stroje na zabíjení. Při záchranné akci v útrobách mamutí přehrady ohrožované teroristy se Lucovi 
začnou vynořovat vzpomínky na jeho minulý život. Vymkne se kontrole svých tvůrců a dává se na útěk, ve kterém mu pomáhá mladá novinářka Veronika. 
Nejzuřivějším pronásledovatelem prchající dvojice se stává krví posedlý Scott. Nemilosrdně ničí vše, co se mu postaví do cesty. K rozhodujícímu souboji na život 
a na smrt se schyluje na farmě Lucových rodičů, kteří nemohou uvěřit tomu, že jejich syn vstal z mrtvých ..
, Režie : Roland  Emmerich, Rok : 1992, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21714, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

388, Policajt nebo rošťák, Belmondo    /obal-P

Jihofrancouzské město je prorostlé korupcí. Policie i zločinci si navzájem podávají ruce a vůbec není možné tento 
propletenec rozmotat. Inspektor Borowitz je nasazen přímo do vosího hnízda s jasným úkolem, zradit samotné podvodníky.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Georges  Lautner, Rok : 1979, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16281, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

389, Lotrando a Zubejda,                                       /obal-P

 Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí 
také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný 
mladík. Pošle proto mladého Lotranda do kláštera, aby se mu tam dostalo řádného vychování. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy 
stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn pak svému umírajícímu otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše starého arcilotra konečně odebere 
do pekla, nastanou mladému Lotrandovi těžké chvíle: jako slušně vychovaný člověk není schopen obrat ani toho nejobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká 
drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvarohem... S fortelným dřevorubcem Drncem se Lotrando dostane také do daleké Solimánie. Tam už 
dlouhou dobu shánějí pravého studovaného doktora. Člověka, který má před jménem lékařskou slabiku "Dr.". Jedině takový muž prý - alespoň podle 
světaznalého cesťáka pana Lustiga - by mohl vyléčit jejich stonavou princeznu Zubejdu, nad níž se sultánovi Solimánovi bolestně svírá jeho široké otcovské 
srdce. Jenže drvoštěp Drnec, přestože má u jména hned dvě slabiky "dr.", o opravdické medicíně nic neví a nad hlavami vážených hostů z Čech se začnou 
stahovat černé mraky. Princezna však projeví nečekaný zájem jak o pěkného drvoštěpova pomocníka, tak i o přitažlivý zvyk, podle něhož si zamilovaný muž bere 



za manželku pouze jednu vyvolenou ženu. V sultánově paláci je naštěstí také hodná krajanka La Mad, která dobře ví, co vlastně Zubejdě schází: slunce, vzduch 
a to třetí souvisí už přímo s mladým Lotrandem..
, Režie : Karel  Smyczek, Rok : 1996, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=11583, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

390, Dva machři mezi nebem a peklem, Terence  Hill, Bud  Spencer    /obal-P

Italská akční komedie, se odehrává v atraktivním prostředí kolumbijské džungle, kde naši dva roztomilí hrdinové zažívají 
divoká a samozřejmě nebezpečná dobrodružství. Tentokrát pilotují letadla za značně dramatických okolností, předvádějí své klasické rvačky s místními bandity, 
protože jde o značné množství diamantů, kterých se mohou zmocnit buď bandité nebo naši neohrožení hrdinové.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Giuseppe  Colizzi, Rok : 1972, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7058, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

391, Drž hubu!, /P  

Snímek úspěšného francouzského komediografa Francise Vebera Drž hubu! se striktně drží osvědčeného schématu „kámošských“ 
komedií, založených na rozdílných povahách dvou protagonistů. Zatímco Quentin je neuvěřitelně užvaněný a přátelský prosťáček a smolař, drsný a chlapácký 
Ruby je chladnokrevným gangsterem, schopným i vraždy; dostat z něho kloudné slovo se však zdá zhola nemožné. Když se tihle dva spolu ocitnou napřed v 
cele, pak v blázinci a posléze na útěku, je o zábavu i o napětí postaráno. Quentin sní o společném podnikání v bistru U Dvou kámošů, ale Ruby má jiný cíl: 
pomstít smrt milenky, vyzvednout si dvacet milionů eur, o něž po právu připravil svého bosse, a zmizet[ – I když snímek neoplývá originalitou a místy připomíná 
přes třicet let starou Veberovu a Molinarovu komedii Dotěrný chlap (1973, FP 31/75), v němž excelovala dvojice Jacques Brel a Lino Ventura, přece jen pobaví 
zejména díky vtipným dialogům a neodolatelným protagonistům. -kat-, Filmový přehled 2004/
, Režie : Francis  Veber, Rok : 2003, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37170, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

392, Tonoucí se stébla chytá, Louis  de Funés    /obal-P

Pan Fourchaume, majitel loděnice, má problém - v záchvatu vzteku (jeho záchvaty jsou časté) vyhodil svého geniálního (i 
když mírně praštěného) konstruktéra plachetnic. Ten v zápětí dostává prestižní cenu za vítězství v závodě, který vyhrál se svou lodí Plaváček. Nabídky a peníze 
se hrnou z celého světa, jenomže pan Fourchaume chce, aby byly jenom jeho a tak by rád svého konstruktéra přiměl, aby se vrátil. Podnikne při tom nejednu 
bláznivinu[napsal uživatel: lebowsk
, Režie : Robert  Dhéry, Rok : 1967, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21181, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



393, Mr. Bean / Úžasná dobrodružství, The Amazing Adventures Of Mr. Bean 1

, Rok : 1998, Délka : 60, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32468, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

394, Kameňák 1 - 2,               /obal-V

Příběh nové komedie Zdeňka Trošky, který byl inspirován bezpočtem „kamenných“ vtipů, nás zavádí do poklidného 
jihočeského městečka. Žije tu svým neměnným rytmem celá řada typicky českých postav a postaviček i „prototypových“ rodin. Tak třeba Novákovi. Otec Pepa je 
kapitánem městské policie, jeho žena Vilma je učitelkou, dcera Julie studuje „zdrávku“ a devítiletý Pepíček neumlčitelným způsobem komentuje všechno, co se 
jen v okolí šustne. Doslova oči navrch hlavy ten kluk začne mít ve chvíli, kdy z Anglie do Kameňákova přijede šlechtický pár, kterému byl, v rámci restituce, 
navrácen zdejší zámek. Na malém městě se nic neutají a tak záhy všichni ví, že lord sem přijel hledat poklad po svém otci. Taková zpráva postaví na nohy celý 
Kameňákov a třem místním mafiánům – zbohatlíkovi Khonovi, fešáckému primáři a protřelému kriminálníkovi – doslova nedá spát. A pak se teprve začnou dít 
věci[„Film Kameňák navazuje svoji poetikou a svým humorem na mé předcházející filmy, jako například Slunce, seno, jahody. Je to bláznivá česká komedie s 
lidovými prvky a s lidovým humorem,“ uvedl Zdeněk Troška v době natáčení v Týně nad Vltavou. „Rád bych zdůraznil, že má divákovi přinést sto minut dobré 
zábavy a pohody. Nic víc od něj neočekávejte. Kdo by hledal nějaká poselství budoucím generacím, nebo něco podobného, bude zklamán. Doufám, že divákům, 
kteří koncem ledna přijdou na Kameňák do kin, se film bude líbit a budou odcházet s pocitem, že se dobře pobavili, zasmáli a že si i odpočinuli. Víc bych si 
skutečně nepřál“
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 2003, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30981, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

395, Voják, The Marine    /obal-V

Wrestlingový šampión JOHN CENA se představuje v hlavní roli mariňáka Johna Tritona. Tritona naleznete vždycky tam, kde hrozí 
nebezpečí a věřte, že rozhodně nebude hrát podle pravidel! Teď byl ale proti své vůli odeslán pryč z irácké mise a jeho překrásná manželka Kate (Kelly Carlson – 
Plastická chirurgie s.r.o.) byla navíc unesena nemilosrdnými zloději šperků, v jejichž čele stojí zvrácený zabiják (Robert Patrick)! A tak Tritonovi nezbývá než se 
vrhnout znovu do boje. Aby se mu podařilo jeho ženu zachránit, musí použít svou nejnebezpečnější zbraň – totiž sebe samotného
, Režie : John  Bonito, Rok : 2006, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43696, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, eng, 

396, Včelka Mája, Včelka Mája
Na voňavé louce mezi kytičkami bydlí nezbedná včelka Mája. Přijměte její pozvání na krásný výlet a zažijete spoustu dobrodružství s Vilíkem, koníkem Hopem a 
dalšími známými kamarády.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Rok : 0, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29355, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

397, Bob a Bobek, Bob a Bobek  1- 8.

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci - BOB a BOBEK. BOB je sice velmi chytrý a 
přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápadítý než menší BOBEK. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a 
veselé příhody.Obsahuje:  1. Na obří řece 2. Varéně 3. Amazonka 4. Bermudský trojúhelník 5. 
Poklad Aztéků 6. Na divokém západě7. Šaman 8. Medvěd 9. Nasca 10. Mexiko 11. Na výletní lodi
12. Dobrodružství z delfínem 13. V zemi vycházejícího slunce 14. Tibet 15. Rajský ostrov 16. Trosečníci
17. Opuštěný tučňák 18. Indie 19. Mount Everes
, Režie : Václav  Bedřich, Miroslav, Rok : 1978, Délka : 8, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4379, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

398, Vratné lahve, Vratné lahve

Dlouho očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka uzavírá volnou trilogii, kterou započala na 
Oscara nominovaná Obecná škola, na níž navázal mezinárodně úspěšný film Kolja, oceněný Oscarem pro nejlepší neanglicky mluvený film roku 1996.O 
FILMUHrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas 
na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým 
nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže,  Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají 
lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným  tragikomických osudů. Tkaloun dokáže být nejen jejich pozorovatelem[ I když pod jeho režií 
situace občas dostávají poněkud groteskní obrysy. Řekneme-li o novém filmu Jana Svěráka, že je veselý, máme pravdu. Pravdu však bude mít i divák, kterému 
připadne smutný. Autor scénáře Zdeněk Svěrák balancuje na hraně těchto poloh. Jestliže někdejší ostrý spor mezi otcem a synem vedl k tomu, aby nám 
stárnoucí scenárista podal upřímnější a nemilosrdnější a zprávu o stavu duše v této etapě života, pak to byl spor blahodárný.  Penzionovaný učitel češtiny 
Tkaloun je postavou, která své vrstevníky ujistí, že nejsou v úzkostech věku sami, a mladým pootevře dveře do komnat, kterými ještě neprošli. Nad filmem se 
klene střecha humoru, která ho chrání před sentimentem a způsobuje, že odcházíme z biografu  s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie
, Režie : Jan  Svěrák, Rok : 2007, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36786, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

399, Hory mají oči 2, The Hills Have Eyes II

Pokračování úspěšného hororu Hory mají oči vypráví o skupince amerických vojáků, která je v poušti napadena zmutovanými 
kanibaly. Ačkoli se může zpočátku zdát, že mariňáci budou mít oproti obyčejné rodince mnohonásobnou výhodu, není tomu tak. Kanibalů je víc, jsou chytřejší a 
navíc je kupředu žene zběsilá motivace. Vždyť právě kvůli americké armádě se z nich stalo to čím momentálně jsou
, Režie : Martin  Weisz, Rok : 2007, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43393, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

400, World Trade Center, World Trade Center    /obal-V



Jako první 11. září 2001 zareagovali na volání o pomoc z věží Světového obchodního centra a když se obě zřítily, zůstali 
uvězněni v jejich troskách. Policisté Will Jimeno (Michael Pena) a John McLoughlin (Nicolas Cage) na rozdíl od svých kolegů jako zázrakem přežili, ovšem zaživa 
pohřbeni pod šesti metry sutě. Přestože se navzájem nemohli vidět, slyšeli se a vzájemně si dodávali odvahu. To jim zachránilo život. Od svobody je totiž dělilo 
nekonečných dvanáct hodin, po které se k nim dostávali záchranáři. Skutečný příběh dvou mužů, kteří jako poslední vyvázli živí z inferna Světového obchodního 
centra, vypráví drama Olivera Stonea World Trade Center.„Jsme úplně obyčejní lidé, ale spousta úplně obyčejných Američanů ten den dělala to nejlepší, co bylo 
v jejich silách. Jsem strašně rád, že je můžeme reprezentovat právě my dva,“ říká Will Jimeno, který společně se svým parťákem působil během natáčení jako 
odborný konzultant.Režie snímku se ujal držitel tří Oscarů® Oliver Stone. Pro jednoho z nejkontroverznějších tvůrců současnosti ale tentokrát nebyla klíčová 
„výbušnost“ tématu, ale kvalita scénáře Andrey Berloff. „Je to jeden z nejlepších scénářů, jaký se mi dostal do rukou. Objevil se jako blesk z čistého nebe, 
podobně jako onen den,“ říká Oliver Stone. „Dostal mě – a spoustu dalších lidí – svou emotivností a jednoduchostí. Popisuje ty děsivé události naprosto 
originálním způsobem a stal se pro mě srdeční  záležitostí,“ dodává režisér.World Trade Center ale není jen příběhem dvou mužů v nejtěžší životní zkoušce, ale 
také jejich rodin a lidí, kteří riskovali své životy, aby je zachránili. „To oni jsou pravými hrdiny tohoto filmu. My jsme s Willem sice také čelili smrti, ale neměli jsme 
na výběr. Oni si vybrat mohli, přesto po nás pátrali bez ohledu na fakt, že je to také mohlo zavalit,“ říká John McLoughlin. Aby film co nejvěrněji odpovídal 
skutečnosti, točil se v reálných lokacích (pouze záběry ze zřícených budov pochopitelně vznikly ve studiu) a chronologicky. I proto ho ostřílený veterán Nicolas 
Cage považuje za jedno z nejnáročnějších ve svém životě. „V každé vteřině, kdy mě kamera snímala, jsem se ze sebe snažil dostat to nejlepší, protože jsem měl 
pocit, že tentokrát to má opravdu smysl,“ vysvětluje Cage
, Režie : Oliver  Stone, Rok : 2006, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41960, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

401, Adéla ještě nevečeřela, Adéla ještě nevečeřela

Proslulý americký detektiv navštíví secesní Prahu, aby zde změřil síly se zločincem světového formátu, který pod maskou 
vědymilovného hraběte páchá zločiny pomocí masožravé rostliny, pavlovovsky reagující na melodii Mozartovy Ukolébavky. Také na straně zákona jsou mnohé 
neobvyklé vynálezy, jejichž vzhled nese nezaměnitelný výtvarný rukopis Jana Švankmajera. Pražský policista nejnže účinně pomáhá americkému hostu, ale také 
ho důkladně seznámí s půvaby staropražských pivnic - v době natáčení většina z nich ještě plnila své poslání lidových hospod. Olga Schoberová po letech opět v 
českém filmu, tentokrát jako osudová žena s temnou minulostí. Osvědčený autorský tandem vytvořil nestárnoucí zdroj dobré zábavy - to nejlepší od J.B. a O.L. 
po kolalokových kovbojích.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuParodie na šestákové detektivky, jejichž hrdinou byl skvělý detektiv Nick Carter. V 
Praze vyšetřuje záhadné zmizení v rodině vysoce postavené osobnosti.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
Producent : CENTRUM ČESKÉHO VIDE, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1977, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2548, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

402, Ducháček to zařídí, Ducháček to zařídí

Svérázný zaměstnanec advokátní kanceláře zarputile hájí majetek a dobré jméno svého šéfa. Ten se zamiloval do dívky ze 
zkrachovalého šlechtického rodu a proto tajně platí rodinné dluhy. Aby se vše urovnalo, musí to Ducháček zařídit.DVD Expres
Producent : Filmexport Home Vide, Režie : Karel  Lamač, Rok : 1938, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6943, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

403, Velký šéf, Le Cerveau



Několik let po velké vlakové loupeži na trati Glasgow - Londýn zveřejnila britská policie zprávu, že šéfem lupičské bandy byl muž s 
mimořádně velkým mozkem, který ve chvíli napětí neudrží hlavu zpříma. V té době prchá z francouzského vězení drobný zlodějíček Artur za pomoci svého přítele 
Anatola. Samozřejmě se cesty lupičů různého kalibru zkříží a..
, Režie : Gérard  Oury, Rok : 1969, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=30583, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

404, Vrchní, prchni!, Vrchní, prchni!

Knihkupec Dalibor Vrána se rozhodne vyřešit svoji finanční tíseň sice originálním, ale nezákonným způsobem. Jednou si ho v 
restauraci spletou s vrchním a vnutí mu peníze za útratu. Dalibor myšlenku o falešném vrchním přijme za svou a tak se zrodí "fantom RaJ".Autor/Zdroj: /reklamní 
materiály videodistributor
Producent : CENTRUM ČESKÉHO VIDE, Režie : Ladislav  Smoljak, Rok : 1981, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22927, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

405, Hvězdná brána, Stargate

Výpravný americký vědeckofantastický snímek Hvězdná brána natočil specialista na tento žánr režisér německého původu Roland 
Emmerich. - V roce 1928 objevili  archeologové v Gíze dva zvláštní  objekty o něž se v současnosti zajímá americká arrmáda. Mladý egyptolog Daniel Jackson 
má původně jen rozluštit hieroglyfy; když však potvrdí, že značky znamenají "adresu", na niž lze nařídit objekt Hvězdné brány, stane se nečekané platným 
členem nezvyklé, expedice na jinou planetu, podobnou Zemi. Výprava, vedená plukovníkemJackem O'Neilem, zde nalezne nejen repliky egyptských staveb 
(včetně pyramidy), ale i osadu, typově odpovídající staré egyptské civilizaci. Sbližování s přátelskými "domorodci" ukončí přílet uctívaného boha Ra, ve 
skutečnosti,mimozemské bytosti, jež pro své potřeby stvořila Hvězdnou bránu i bizarní lidskou komunitu. Doktor Jackson a jeho druhové musejí řešit nejen 
problém návratu domů, ale i obrany proti agresivnímu mimozenšťanovi. - Podobně jako v Emmerichových předchozích snímcích nejde o typickou technologickou 
sci-fi, ale o kombinaci fantastických prvků s dobrodružným žánrem. Můžeme zde navíc objevit široké spektrum dalších inspirací (motivických, vizuálních či 
hudebních) konkrétnímii snímky (od DeMilleova Desatera přikázání a Griffithovy Intolerance, přes Leanova Lawrence z Arábie a Spielbergovu trilogii o lndianu 
Jonesovi,až např. k Lucasových Hvězdným válkám). Protože jde o otevřeně přiznané citace a protože součástí žánru filmové sci-fi je i hra se známými prvky, lze 
uznat tento přístup jako legitimní. Snímek všali trpí popisnou zdlouhavostí,  a malou dramatickou velkorysostí; tvůrci se vyhýbají obvyklým (pseudo)myš lenkám 
či prostým poselstvím, příznačným pro podobné sci-fi projekty. Sázejí spíše na nákladně vytvořené vizuální atrakce (malebné poouštní duny) kontrast starého 
Egypta s jeho mimozemskou supermoderni verzí a se soušasnými Pozemšťany). Poměrně zdařilé zvláštní efekty jsou vesměs originální (např. kosmická 
loď-pyramida), řešení průletu Hvězdnou branou však výrazně odkazuje ke Kubrickově mistrovské sci-fi 2001: Vesmírná odysea. - Mezi klady snímku patří 
obsazení Jamese Spadera do role egyptologa-dobrodruha s alergií na cestování; přihrávají mu standardní Kurt Russell (O'Neil) a (v rolizlodušského galaktického 
hermafrodita) Jaye Davidson (protagonista Jordanovy Hry na pláč).Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
Producent : INTERSONIC, Režie : Roland  Emmerich, Rok : 1994, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8848, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

406, Terminátor 2: Den zúčtování, /P



10 let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, budoucí matku novodobého spasitele lidstva, se do Los Sngeles vrací z 
budoucnosti nový typ Terminátora T-1000, aby zlikvidoval už narozeného Johna Connora. Současně dospělý Connor na svoji ochranu posílá do minulosti 
druhého terminátora T-800. Oba terminátoři nezávisle na sobě pátrají po malém Johnovi. Chlapec zjišťuje, že T-800 je naprogramován na jeho ochranu a s jeho 
pomocí osvobodí svou matku z psychiatrického ústavu, kde je léčena z údajné schizofrenie. T-800 oběma vysvětluje, co přinese budoucnost. Kybernetický 
génius Miles Dyson sestrojí superpočítač Skynet, který v roce 1997 začne sám přemýšlet a vyvolá nukleární válku, aby zničil veškeré lidstvo. Sarah se sama 
vydá za Dysonem, ale nedokáže ho zabít. T-800 Dysonovi dokáže, že přichází z budoucnosti a vědec souhlasí se zničením výsledků svého dosavadního 
výzkumu. T-1000 se o tom dozvídá a snaží se své protivníky eliminovat. V dramatickém střetu je T-1000 zničen. T-800 naléhá, aby byl také zlikvidován, neboť 
jeho řídící mikročip by mohl být zneužit ..
Producent : Bonton Film, Režie : James  Cameron, Rok : 1991, Délka : 135, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20808, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

407, The Quest - Souboj cti, /P

Chris Dubois je šéf pouličního gangu zlodějíčků,kteří neustále prchají před policií.Vydává se na cestu sebeobjevování,která 
překlene celou zeměkouli - od slumů v New Yorku 20.let,až po tajemné ztracené město vysoko v Himalájích.Unesen,prodán do otroctví a později přinucen 
bojovat v kickboxových turnajích, se dostává na ostrov Muai Thai,kde se učí bojová umění.Tam čelí nejtěžší zkoušce odvahy a síly v slavném turnaji 
Ghan-Gheng,na němž nejlepší vybraní bojovníci z celého světa bojují o sochu zlatého draka z ryzího zlata.Musí sáhnout až na dno svých schopností a najít 
odvahu,nesobeckou sílu svého charakteru a smysl pro čest,aby překonal i tuto poslední překážku na cestě domů...
, Režie : Jean-Claude  Van Damme, Rok : 1995, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20949, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

408, Jeden hot, druhý čehý, La zizanie

Pan Guillaume je nesmlouvavý muž, geniální podnikatel a tvrdohlavý manžel. Paní Bernadette je energická žena, neméně tvrdohlavá 
manželka a náruživá zahradnice. Jejich manželství je věčný souboj technického talentu a podnikatelských schopností a lásky k přírodě. Stačí jedna výhodná 
zakázka od Japonců a život paní Bernadette se obrátí naruby. První to "odnese" její zimní zahrada - co se dá dělat, přece svého muže miluje, ale když se 
obráběcí stroje dostanou i do její ložnice a ona má spánek vyměřený na minutu přesně, vyrazí do protiútoku. A pomsta zklamané manželky stojí rozhodně za to
, Režie : Claude  Zidi, Rok : 1978, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=31937, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

409, Hroši v Africe, Io sto con gli ippopotami



Bláznivý příběh dvou kamarádů, kteří se pokouší zbohatnout a téměř proti své vůli jsou zataženi do dobrodružství, kde mohou 
naplno využít své pádné pěsti a důvtip. Tentokrát se rozhodnou pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a otevřou si cestovní kancelář pod tropickým africkým 
sluncem. Jako rození smolaři však nemají lehký život a na jejich výpravy šokovaní turisté jen tak nezapomenou. Zejména pokud měli tolik nerozumu, že si s nimi 
chtěli zahrát karty. Hůř už totiž mohli dopadnout jen ti, kdo si dovolili ohrožovat zvířata, která oba svérázní průvodci potřebovali pro své podnikání. Text 
distributora: vapet.c
, Režie : Italo  Zingarelli, Rok : 1979, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7045, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

410, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Limonádový Joe aneb Koňská opera

Kultovní parodii na kovbojky v Čechách diváci kvůli neznalosti westernů nikdy dostatečně nedocenili, zatímco v Americe žasli nad 
její stylovou čistotou a věrohodností.Tento disk přináší jedinečnou příležitost, jak snímek zhlédnout v původním širokoúhlém formátu - tedy už žádné proti sobě 
mířící špičky pistolí, jak to můžete vidět v oříznuté televizní verzi.V obraze se objevují nečistoty, ale u tak starého filmuto nehraje až tak významnou roli. Oproti 
tomu větší škoda je, že se nedochoval původní vícekanálový zvuk.Nejobsáhlejšími z materiálů na disku jsou slovo historika, který nudným hlasem čte poměrně 
zajímavé informace, rozhovory s herci, kde se dozvíte, jak Karel Fiala spolu Lipským a Brdečkou osahávali Olgu Schoberovou, rozhovory s potomky tvůrců a s 
Jaroslavem Tomsou, který stál u zrodu kaskadérské profese v Čechách. Třešničkou na dortu je povídání Zdenka Srstky. DVD Limonádový Joe je na české 
poměry velice povedené a vysoko ční nad levnými rychlo-kvašenými disky se staršími českými filmy, které kvalitou i výbavou připomínají spíš jakési „placaté 
videokazety"
, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1964, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=11492, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

411, Táto, sežeň štěně!, Táto, sežeň štěně!

Rodina redaktora dětského časopisu tráví prázdniny na osamělé chalupě v lese. I babička by se tu cítila lépe, kdyby tu s nimi byl pes. 
Tatínek o tom z nedostatku jiných nápadů napíše a mnoho čtenářů spěchá splnit dětské přání. Komedoe pro děti,kterou pamatuje už několik 
generací.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuRodina redaktora dětského časopisu tráví prázdniny na osamělé chalupě v lese. I babička by se tu 
cítila lépe, kdyby tu s nimi byl pes. Tatínek o tom z nedostatku nápadů napíše a mnoho čtenářů spěchá splnit dětské přáníAutor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Milan  Vošmik, Rok : 1964, Délka : 78, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20673, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

412, Nesmrtelná teta, Nesmrtelná teta



Film Nesmrtelná teta vznikl na jeden z motivů klasické pohádky K. J. Erbena "Rozum a Štěstí". Autor scénáře a zároveň režisér 
filmu Zdeněk Zelenka však tuto kouzelnou dvojici, která   řeší neustále problém  - kdo z nich je pro blaho lidí důležitější, obohatil o věčně aktuálního protihráče, o 
postavu Závisti.    A právě ona, nesmrtelná teta Závist - ve skvělém podání Jiřiny Bohdalové: právem za tuto  roli získala herečka  jako ocenění Českého lva 
1994 - je  ve svých nekonečných přeměnách  hlavní hrdinkou této pohádkového komedie.A každým svým činem dokazuje pravdu svých vlastních slov: "Štěstí 
pomine, Rozum se ztratí! To já, já jsem věčná! "  Naštěstí však příběh o zlovolné Závisti je i příběhem Matěje -  jemuž Rozum nadělí schopnosti nejmoudřejšího 
z králů  - hraje ho s chutí Filip Blažek a  princezny Pavlínky - v této roli se představí okouzlující Barbora Bobulová . A tak je tento pohádkový příběh  také 
příběhem dvou zamilovaných mladých lidí,   příběhem opravdové lásky, která jediná dokáže zlomit moc nesmrtelné tety Závisti.   Touhou tvůrců filmu bylo 
navázat na nejlepší tradice českých filmových pohádek, chtěli svým divákům přinést laskavost, pohodu a úsměv a zároveň je  přivést i k zamyšlení nad  
žebříčkem hodnot lidského života.Česká televiz
Producent : CENTRUM ČESKÉHO VIDE, Režie : Zdeněk  Zelenka, Rok : 1993, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14108, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

413, Planeta pokladů, 

Film Treasure Planet byl natočen podle námětu knihy Ostrov pokladů spisovatele Roberta Louise Stevensona. Patnáctiletý Jim Hawkins 
cestuje paralelním vesmírem v kosmické galeoně. Spřátelí se s charismatickým kyborgem (napůl člověk a napůl stroj) kuchařem Johnem Silverem, který ho 
naučí spoustu věcí. Spolu s mimozemskou posádkou Jim bojuje proti supernovám, černým dírám a kosmickým bouřím. Ale největší nebezpečí ho čeká, když 
zjistí, že jeho přítel Silver je ve skutečnosti intrikánský pirát, který plánuje vzpouru. Jim se vzbouřencům postaví a objeví poklad větší, než si uměl kdy představit
Producent : WARNER HOME VIDEO, Režie : Ron  Clements, John  Musk, Rok : 2002, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34016, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

413, jak jsem se stal psem, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

413, Barbie - Princezna a švadlenka, 

Ve svém prvním animovaném muzikálu se sedmi novými písněmi, ožívá panenka BARBIE v klasickém příběhu o vyměněných osudech 
a síle přátelství. V pohádce se BARBIE představí ve dvojroli jako PRINCEZNA a chudá vesnická dívka, jejichž sny jsou ale navlas stejné! Osudy obou dívek se 
zkříží ve chvíli, kdy je všetečná, trochu excetrická a po vzdělání toužící PRINCEZNA Anneliese uvězněna a její dvojnice, ŠVADLENKA Erika, se ji pokusí 
zachránit. Dokáže Erika zahrát PRINCEZNU a přelstít jejího věznitele, zlého Premingera? A jak to dopadne s princem Dominikem, který se do Eriky zamiluje, 
protože ji považuje za PRINCEZNU Anneliese? Ve filmu BARBIE PRINCEZNA A ŠVADLENKA byla použita revoluční animační technologie CGI!DVD Expres
, Rok : 2004, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39086, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

414, Planeta opic, Planet of the Apes



Seznamte se s těmi divnými opičími obyvateli. Žijí na své vlastní planetě a jejich představa o jejím řízení je velice krutá. 
Jsou lačni boje a chtějí ovládat. Je tu třeba Attar (Michael Clarke Duncan) - velká, brutální gorila - militantní surovec. Pak je to generál Thade (Tim Roth), jehož 
hitlerovské způsoby nahánějí strach, žije tu i divoký Krull (Cary-Hiroyuki Tagawa), ale naštěstí i půvabná a mírumilovná šimpanzice Ari (Helena Bonham Carter) a 
legrační Limbo(Paul Giamatti).A na tuto prazvláštní planetu se zřítí se svou lodí člověk. Kapitán Leo Davidson (Mark Wahlberg) se při jedné z akcí dostane do 
elektromagnetické bouře, přesune se do budoucnosti a na planetu opic. Stane se okamžitě jejich vězněm. Poznává další zajaté lidi, se kterými opice zacházejí 
jako se svými otroky. Celá tyranizovaná skupina hledá způsob, jak lidoopy přelstít a utéci.Po více než třiceti letech se tentokrát režisér Tim Burton (např. Ospalá 
díra, Ed Wood, Batman) rozhodl pozvat diváky znovu na Planetu opic. Klíčovým prvkem Burtonovy představy o jiném světě, kde se lidoopi snaží ovládnou své 
lidské zajatce, se kromě literární předlohy Pierra Boulla (Most přes řeku Kwai), stalo maskérské mistrovství Ricka Bakera, oceněného mnoha cenami (byl dvakrát 
nominován na Oscara). "Chtěl jsem, aby každá postava byla jiná", říká Baker. Stálo to mnoho hodin obtížné práce, než byly všechny jedinečné efekty 
zpracovány. "Herci vstávali brzy ráno, kolem třetí hodiny, aby po 3 - 4 hodinách maskérské práce byli připraveni na natáčení."Tvůrci tak znovu do kin přinášejí 
zábavu a napětí a kladou i znepokojivé otázky, týkající se rasismu, hodnoty člověka, tolerance a síle moci.Filmový příběh přichází do kin jako podívaná, ve které 
také nechybí humor a dobrodružství, a po jeho shlédnutí si nemůžeme nepoložit otázku: A po kom se ty opice opičí?V hlavních rolích: Mark Wahlberg (Dokonalá 
bouře, Tři králové), Tim Roth (Všichni říkají: Miluji tě, Čtyři pokoje), Helena Bonham Carterová (Klub rváčů, Mocná Afrodité), Michael Clarke Duncan (Zelená míle, 
Armageddon).Zbývá ještě dodat, že vloni byla vydána také kniha se stejnojmenným názvem
, Režie : Tim  Burton, Rok : 2001, Délka : 119, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29651, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

415, Tenká červená linie, Tenká červená linie

Producent : BONTONFILM, Režie : Terrence Malick, Rok : 1964, Délka : 164, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26551, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

416, Ghost Rider, Ghost Rider

Ghost Rider je filmovou adaptací marvelovského komiksu o motocyklovém kaskadérovi jménem Johnny Blaze (Nicolas 
Cage), obyčejném muži, který chce zachránit svého otce před jistou smrtí, čehož zneužije Satan a nabídne mu nevýhodnou výměnu zachrání otce, ale Blaze se 
bude muset stát jeho sluhou. Kaskadér se tak stane Ghost Riderem, démonem, jenž každou noc vyráží na temném hořícím motocyklu vykonávat přání vládce 



pekel. Jenže Blaze se dokáže Satanovi vzepřít a svou nadpřirozenou moc použije v boji proti zlu..
, Režie : Mark Steven  Johnson, Rok : 2007, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40526, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

417, Harry Potter a vězeň z Azkabanu, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

V Třetím díle Harryho Pottra se Harry opět vrací do Bradavic.Z vězení v Azkabanu utíka Tajemný a nebezpečný vězeň Sirius Black 
ktérý jde po ňem.do Bradavic přichází taky tajemný učitel Obrany proti černé mágii profesor Lupin který byl přítelem Harryho otce.Strážci z Azkabanu(dementoři) 
hledají Siriuse Blacka a potlokají se kolem Bradavic a v blízke dedině Rokwill.Harryho čeká další těžkej rok v Bradavicích.U konce filmu se Harry dozvědá pravdu 
o Profesorovi Lupinovi a Siriusovi Blackovi.Film byl jednoznačne lepší než první dva díly protože děj mnohem akčnejší ale je taky zajímavější a s dobrou 
zápletkou.  
, Režie : Alfonso  Cuarón, Rok : 2004, Délka : 142, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36087, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

418, Kill Bill 2, Kill Bill: Volume 2

Naděje umírá poslední...Nebo snad Nevěsta umírá poslední? Ať je to jak chce, Uma Thurman je tu zpět v druhé části Kill Bill. 
Přestože vyměnila auto a zabila už stovky lidí, je pořád stejně odhodlaná zabít Billa a tak se mu opět vydá po stopě. Něž k němu ale dorazí, musí porazit 
&quot;menší ryby&quot;, což ale neznamená, že by to měla mít jednoduché. Naopak. nejvíce lidí umírá pod vrcholem hory a Nevěsta to ví. Dovíme se více o její 
minulosti i o Billovi a vlastně také o nich dvou jako páru. Také uvidíme proč a jak přišla Elle o své oko a kde se vlastně nevěsta naučila tak dobře ovládat bojová 
umění. Pokud čekáte, že na vás v kině bude opět stříkat krev až do horních sedadel, tak by jste měli vědět, že tomu tak nebude, aby jste nebyli zklamaní. 
Pokračování je více o citech, emocích, příběhu, ale samozřejmě i o smrti a pomstě. Takže běžte do kina a dočkáte se nejdnoho překvapení...
, Režie : Quentin  Tarantino, Rok : 2004, Délka : 137, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37154, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

419, Vojna není kojná, VHS

Bones Conway a Jack Kaufman jsou dva mladí prodavači v obchodě s elektronikou. Víc než o kšeft jim jde o to, aby se nenudili. Když se jim ale 
podaří rozbít 21 televizorů "jednou ranou", je rázem po zábavě i po zaměstnání. V náborovém oddělení americké armády je zláká možnost stát se vcelku dobře 
placenými žoldáky - takže vzhůru do výcviku a pak si budeme žít ! Budíček ! Nastoupit ! Poklusem klus ! K zemi ! Vztyk ! K zemi ! Nečekaný dril, povinnost 
poslouchat nesmyslné rozkazy despotické poddůstojnice, ztráta vlasů i svobody - to vše nutí naše dva kamarády hledat protizbraně. A tak "švejkují", jak se dá a 
plní rozkazy tak horlivě, že je ohrožena jejich vlastní armáda víc, než záludný africký nepřítel, proti němuž byli nečekaně nasazeni. Když se jejich povedená četa 
čističů vody ztratí v poušti a je odkázána sama na sebe, stane se zázrak: kulky najdou správný směr a s pomocí velblouda je dosaženo triumfálního vítězství ! A 
cesta k vysněné "výslužbě" v potrhlé restauraci je otevřená
, Režie : Daniel  Petrie, Rok : 1994, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22700, Typ : VHS
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

420, Ponorka, /P



Válečný film o mladých mužích, často ještě chlapících hladových po dobrodružství, kteří byli svedeni nacistickou propagandou a zlákáni 
zázrakem techniky.Na moři musí čelit krutým silám přírody a bojovat s neviditelným nepřítelem. Řada z nich je bez zkušeností. Zažívají hrůzy války, samotu a 
zoufalství. Jejich možnosti jsou děsivé: buď se vynoří bez škrábnutí nebo zemřou. Pod hladinou moře nemají zranění šanci.Za II. světové války se ze 40 000 
mužů bojujících na palubách německých ponorek vrátilo zpět pouhých 10 000.DVD Expres
, Režie : Wolfgang  Petersen, Rok : 1981, Délka : 135, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16394, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

421, Neviditelné zlo, 

Skupinka mladých delikventů dostane za úkol vyklidit obrovský starý hotel Blackwell. V té chvíli ještě netuší, kdo se v něm skrývá... 
Seznamte se s Jacobem Goodnightem
, Režie : Gregory  Dark, Rok : 2006, Délka : 81, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42977, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

421, Kurýr 2, 

Frank Martin se prestehoval do Miami, kde momentalne vykonava praci docasneho ridice pro rodinu sefa protidrogovej organizacie a 
policie. Ma za ukol ochranovat jeho dite. To se vsak stane obeti unosu. Frankovi neostava nic jine, jen se pokusit ho zachranit. Nanestesti si policie mysli, ze 
Frank je zapleten do unosu. Jenze unos neni to jedine o co unoscum jde. V planu maji pouzit virus a zabit vsechny vysocepostaveny lidi, ktery se snazi 
skoncovat s prodejem drog. Zdroj: neudá
, Režie : Louis  Leterrier, Corey  , Rok : 2005, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39430, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

422, 1942, 1942

Válečný konflikt v Malajsii v roce 1942. Skupina čtyř vojáků vedená válečným veteránem z čínské války seržantem Takeshi Satem 
se ocitá ztracená v džungli. Jedinou možností jak se dostat zpět k jednotce je probít se z obklíčení. Brzy ale zjišťují, že jejich vojenské mapy jsou nepřesné a 
rádio nefunkční. Začíná boj na život a na smrt s nepřátelskou džunglí, hladem, žízní a stále narůstající panikou
, Režie : Kelvin  Tong, Rok : 2005, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42196, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

423, Noc s nabroušenou břitvou, 



Horor Krvavá noc s nabrou-šenou břitvou je děsivý příběh dvou dívek, které bojují o pře-žití s šíleným psychopatem.Spolužačky 
Marie a Alexia jsou nejlepší kamarádky. Aby se mohly v klidu připravovat        na univerzitní zkoušky, rozhod-nou se strávit víkend na odlehlé usedlosti Alexiiných 
rodičů. Uprostřed noci zastaví u domu dodávka a na dveře zaklepe neznámý muž. Otec Alexie otevře a s prvním zasvištěním břitvy se pro obě dívky idylický 
víkend změní v nekonečnou noc plnou teroru. Alexia je neznámým šílencem spoutána a unesena. Podaří se Marii zachránit kamarádce život? Nebo se také 
dostane do rukou brutálního vraha
, Režie : Alexandre  Aja, Rok : 2003, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40476, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

424, První po bohu, 

Velitel ruské ponorky, Alexander Marinin, musí nejen tvrdě bojovat s fašisty, ale také uhájit své postavení a lásku. Snímek o 
přátelství, zradě, hrdinství, naději a lidech, kteří vyhráli válku ..
, Režie : Vasili  Chiginsky, Rok : 2005, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40894, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

425, Četa, 

Jedno z nejrealističejších vyjádření války ve své hrůzné podstatě. Hlavní hrdina, mladý student odjíždí do Vietnamu s 
ideály, které brzy vyprchají pod tíhou otřesných zážitků válečné reality. Film obnažuje kruté praktiky zacházení s civilisty, ale i rozvíjí duševní pohnutky 
jednotlivých postav
, Režie : Oliver  Stone, Rok : 1986, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5610, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

426, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, /P



František Lelíček přijme ve značné finanční tísni nabídku detektiva Holmese a je ochoten vystupovat jako dvojník portorického krále 
ohrožovaného teroristickými útoky anarchistů. Způsob, jakým lelíček zastupuje bláznivého a neschopného panovníka, vyhovuje všem, i mladé královně. Další ze 
zdařilých burianovských komedií. Lamačův blízký spolupracovník M.F., který tehdy ještě používal křestní jméno Mac, si zde suverénně zahrál svou druhou 
největší roli.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuPan Lelíček přijme ve finanční tísni nabídku S. Holmese vystupovat jako dvojník krále, jenž je 
ohrožován útoky anarchistů. Způsob, jakým zastupuje bázlivého a neschopného panovníka, vyhovuje všem i mladé královněAutor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Karel  Lamač, Rok : 1932, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=11305, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

427, Zabil jsem Einsteina, pánové, /P

Děj sci-fi komedie Zabil jsem Einsteina, panové... se odehrává v Americe někdy na přelomu druhého a třetího tisiciletí a v Praze 
roku 1911. Je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj života na naši planetě. Na 
rozdil od většiny děl tohoto žánru, která míří do daleké budoucností, se zde děj naopak vrací pomocí "stroje času" do minulosti
, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1969, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=23422, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

429, Dovolená s Andělem, /P

Veselých 14 dnů odborářské rekreace v zotavovně Jezerka. Revizor pražských elektrických drah Gustav Anděl nejprve rekreační 
poukaz odmítal, ale nakonec i on byl spokojen. Rekreanti si nejen odpočinuli, ale přiložili ruku ke společně prospěšnému dílu...Příkladná komedie nového typu 
měla pokračování ve filmu Anděl na horách.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuRevizor pražských drah pan Anděl je za příkladnou práci odměněn 
poukazem na letní rekreaci. Jeho nerudná a pedantská povaha zprvu ztrpčuje pobyt dalším rekreantům, ale nakonec i on podlehne nadšení ostatníchAutor/Zdroj: 
/reklamní materiály videodistributor
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1952, Délka : 76, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6809, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

430, Anděl na horách, /P

Revizor pražských elektrických drah Gustav Anděl si už vyzkoušel, že na odborářské rekreaci se to dá celkem vydržet, a tak se ani příliš 
nebránil, když znovu dostal poukaz. Tentokrát se vypravil do zasněžených Vysokých Tater, dovolená ale neprobíhá nijak idylicky. Setkal se tam totiž s Věrou, 
která je podle všeho snoubenkou jeho syna, a dívčino chování ho značně pohoršuje. Pan Anděl je zkrátka morous v letech, pro neformální zvyklosti nové doby 
nemá příliš mnoho pochopení. Mladá generace se však jen tak lehce nedá.Uvnitř plakát o velikosti A4.DVD Expres
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1955, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2998, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

431, Pravá a levá ruka ďábla, /P

V italské westernové komedii se dva známí výtečníci Joe (Terence Hill) a Bambino (Bud Spencer) setkají v jednom městě. První z nich 
je podvodník se šerifskou hvězdou, druhý je čestný chudák. Hrou náhody se spojí a bojují pak společně proti odpornému, ale bohatému rančerovi a jeho 
banditům, aby uhájili práva bezmocných osadníků. Bojují samozřejmě způsobem, jež je pro ně zcela typický.Volným pokračováním tohoto filmu je další 
westernová komedie Malý unavený Joe.Text distributora: www.vapet.c
, Režie : E.B.  Clucher, Rok : 1969, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16854, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

432, Zabiják, /P

Proslulý archeolog Robert Burns (STEVEN SEAGAL) najde ve starověkých ruinách východní Číny vzácné artefakty. Měly by být 
zrestaurovány, ale čínská mafie Tong má vlastní plány. Burns zjistí, že mafie využívá cenné památky jako schránky k pašování drog do zámoří. Od té chvíle si 
nemůže být jistý životem. Je falešně obviněn ze smrti svého asistenta a uvězněn. Po propuštění je zapojen do vládního plánu na likvidaci mafie a stává se 
návnadou v nastražené pasti   (oficiální text distributora
, Režie : Michael  Oblowitz, Rok : 2003, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37195, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

433, Discopříběh, /P

Na plzeňském náměstí skotačí mládež za doprovodu vesele výchovných písní skupiny Kroky. Písničky provázejí příběh 
šestnáctiletého kominického učně, jehož puberťácké kousky krajně rozčilují otce i mistra odborné výuky. Když se blíží konec, všichni se navzájem pochopí, a tak 
nezbývá než se dál radovat při diskotékovém kolovrátku. Programově podbízivá zábava pro neproblémovou část mládeže z konce 80. let.Autor/Zdroj: /Václav 
Březina: Lexikon českého filmuKominický učeň Jirka žije pouze s otcem, který se mu věnuje.  Jirka ale jemu ani mistrovi ve škole nedá nahlédnou do svého nitra, 
kde jsou stejné problémy, jako mají všichni jeho vrstevníci - láska, zklamání. A Jirka všechno řeší po svémAutor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Jaroslav  Soukup, Rok : 1987, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6327, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

435, Nebojsa, /P



Dřevorubec Ondra, kterému pro jeho nezdolnou odvahu říkají Nebojsa, jde do světa, aby se naučil bát. Jeho filmové putování je ve 
srovnání s literární předlohou dramatičtější, vystupují v něm nové postavy, a dává větší prostor fantazii, bey níž se žádná pohádka neobejde.Autor/Zdroj: 
/reklamní materiály distributoraRozprávka o odvážnom putovaní smelého drevorubača Ondreja. Na svojej ceste oslobodí zakletú krajinu, prel'stí zlého 
čarodejníka, prekoná nástrahy černej pani a oslobodí krásnu princeznu.Renáta Šmatláková Katalóg slovenských celovečerných filmovAutor/Zdroj: Šmatláková 
Renáta/Katalóg slovenských celovečerných filmo
, Režie : Július  Matula, Rok : 1988, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13803, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

436, Hrdinové z říše Gaja, 

Pohádková říše Gaya je v ohrožení. Má v tom prsty žárlivý profesor Suchar. Svým transformačním strojem ničí krásu pohádkové říše a 
krystal, je jejím srdcem přemístil do lidské dimenze. Ale Zino a Boo to tak nenechají. Nalézt ztracený krystal je pro ně příležitostí ukázat, že jsou praví hrdinové. 
Vydají se tedy do našeho světa, aby krystal přinesli zpět..DVD Expres
, Režie : Leonard F.  Krawinkel, Ho, Rok : 2004, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39743, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

437, Dědictví aneb kurvahošigutntag, /P

Výborná komedie o stále popíjejícím Bohušovi, který žije ve staré chalupě s tetou, jak jí sám říká a se spustou slepičinců. Zrovna si 
chce půjčit peníze na pivo, když do hospody vstoupí dr. Ulrich, který mu oznámí, že mu jeho otec zanechal obrovské jmění. Bohuš je úplně u vytržení a jede s 
doktorem do Prahy, kde společně obejdou několik budov, které mu nyní patří. Bohuš začne utrácet ve velkém stylu. Koupí pštrosa Irence (šlapce, kterou si 
vydržuje penězi), koně, bazén, plyn pro celou obec, satelit, 2 syfony :-) a nakonec dokonce koupí dětskám kolotoč. Se svými přáteli se na kolotoči točí až do noci 
a celou dobu u toho popíjejí Slivovici. Dr.Ulrich ale zjistil, že otec který mu zanechal dědictví byl nevlastní a proto příjde Bohuš o veškerý majetek a musí vyrovnat 
obrovský dluh. Jakmile o peníze přijde, všichni od něj odejdou, kromě přítele Arnošta, kterému nechal udělat nos.To ale Arnošt ještě neví, že Bohuš už nemá ani 
halíř.Vše ale nekončí.......
, Režie : Věra  Chytilová, Rok : 1992, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5950, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

438, Taxi 3, /P



V ulicích města řádí nový gang. Zloději převlečení za Santa Clause vylupují banky a komisaři Gibertovi (Bernard Farcy) musí přijít na 
pomoc Emelin (Frederic Diefenthal) a taxikář Daniel (Samy Naceri) se svým žihadle
, Režie : Gérard  Krawczyk, Rok : 2003, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34323, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

439, Bolek a Lolek na Divokém Západě, 

Známé postavičky z krátkometrážních animovaných filmů jsou tentokrát hlavními hrdiny humorného, ale i napínavého příběhu pro 
malé diváky. Jeho děj se odehrává v jakémsi městečku na Divokém západě, kam se na své pouti za dobrodružstvím Bolek a Lolek dostali. Hudbymilovný šerif se 
marně snaží vsadit za mříže obávaného a rafinovaného lupiče i jeho kumpány. Neohrožení kamarádi jsou pro něho vítanými pomocníky. Pouští se do odvážných 
honiček v městečku i divoké příprodě, ale úskoky zločince nakonec překonají a lupiče dopadnou
, Režie : Stanislaw  Dülz, Rok : 2002, Délka : 70, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34779, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

440, Zítra to roztočíme, drahoušku, /P

Absolutně nevinné žertíky dvou znepřátelených rodin.Tato komedie líčí věčné spory a nelítostné žerty dvou rozhádaných 
manželských párů. Ve starém pavlačovém domě jsou jíž léta sousedy Bartáčkovi a Novákovi, mezi nimiž vládne urputný boj. Starý činžák jim k jejich 
záludnostem poskytuje příležitostí víc než dost. Nepomůže ani rozhodnutí o jeho demolici. Manželské dvojice jsou přestěhovány na sídliště, ale opět jsou jim 
přiděleny byty vedle sebe. A letitý kolotoč naschválů, zlomyslností a poťouchlosti se rozjíždí nanovo v novém
, Režie : Petr  Schulhoff, Rok : 1976, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=23816, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

441, Johnny English, /P

Britská výzvědná služba, konkrétně její oddělení MI 7, získala v agentovi Johnny Englishovi (Rowan Atkinson) skutečně jedinečnou 
posilu. Snad ani James Bond, připravený vždycky a všude na všechno, se s ním měřit nemůže. Právě včas, protože z londýnského Toweru byly ukradeny 
korunovační klenoty a Anglie čelí vážné krizi. Johnny, spolu se svým oddaným a všeho schopným asistentem Boughtem, se ihned ujímá vyšetřování a pátrání, 
která vede vskutku neotřelými a svéráznými způsoby. Podezřelým č. 1 se stává francouzský obchodní magnát Pascal Sauvage (John Malkovich). Nejcennější 
symbol moci ostrovního království nemá obohatit jeho sbírku, ale přímo jeho, dosud nekorunovanou hlavu. Budoucí král má ovšem ještě děsivější plán. Chce tu 
nádhernou, laskavou, zelenou a přívětivou zemi změnit v největší vězení na světě. Jaké štěstí, že Johnnymu ve chvíli, kdy už je téměř vše ztraceno, přispěchá na 



pomoc krásná agentka Interpolu. Alžběta se může klidně vrátit na trůn a panovat dál a Johnny ? To se ještě uvidí.Ve špionážní komedii Johnny English, kterou 
realizovala britská společnost Working Title (Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notthing Hill, Deník Bridget Jonesové, Jak na věc ad.) pro Universal, se spojily dva ryze 
britské filmové žánry v jediný, originální celek, jemuž dominuje strhující, excentrický komediální výkon Rowana Atkinsona (tedy Mr. Beana, jak mu všichni 
podvědomě říkáme). Zajímavé je, že impulsem k napsání scénáře se stala série reklamních spotů, natočených v 90. letech pro kreditní karty Barclaydcard. Právě 
v nich Rowan Atkinson vytvořil postavu agenta typu "neřízená střela", který se umí postavit skutečně ke všemu, ale vždycky jen a jen po svém. Takovému útoku 
na bránice se nedá odolat
, Režie : Peter  Howitt, Rok : 2003, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33995, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

442, Jak se krotí krokodýli, /P

Tatínek Luboš, který  pracuje v Alpách jako záchranář, přijíždí domů do Prahy mnohem dřív, než původně slíbil. Jeho osmiletá 
dcera Amálka je nadšena, a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš se vypraví do školy, aby Amálku omluvil, ale dopadne to  tak, že 
nakonec jede do Vysokých Tater s celou třídou jako zdravotní doprovod.  Své manželce Anně (řeší právě odchod do důchodu a ztrátu milované práce u baletu) 
slíbí, že je to jen na pár dní, ať tedy odjede na chalupu, kam za ní určitě přijede[  Řetězec náhod a nedorozumění tomu však zabrání - hodně tomu napomůže 
Amálka, ale také svérázný děda Pepík a syn Vašek se svou dobrodružnou povahou, do hry vstupuje i atraktivní učitelka Alice, originální rodina Koudelkových a 
jejich syn Vítek, dědova sousedka Bobulová, vesnická zrzavá kráska Julča, profesorka Kája se svým smyslem pro matematiku i pro východní meditaci
, Režie : Marie  Poledňáková, Rok : 2006, Délka : 112, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40001, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

443, Pád říše římské, /P

Film popisuje poslední období Říše římské. Po násilné smrti císaře Marca Aurelia, který chtěl svým nástupcem určit úspěšného 
vojevůdce Livia, se ujímá vlády Aureilův syn Commodus. Ten vyžene Livia i svoji sestru Lucillu z Římaa začíná vládnout tak krutě, že vyprovokuje vzpouru 
východních provincií.Toto oslabení Říma je začátkem konce římské světovlády. Dramatický příběh korunuje závěrečná sekvence,. ve které se o trůn licituje
, Režie : Anthony  Mann, Rok : 1964, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15267, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

444, Desperado, 

Kdysi byl nejlepším Mariarchim (kytarista a zpěvák) na americko-mexické hranici. Jednoho dne ale omylem zkřížil zájmy místní 
narkomafie a byl donucen bojovat o svůj život. V litém střetnutí zabili překupníci jeho krásnou dívku a zmrzačili mu ruku. V pouzdře na kytaru teď proto nosí 
úctyhodnou sbírku střelných zbraní a jediným smyslem jeho života se stala pomsta. poslední z překupníků (všichni ostatní už odpykali svůj omyl smrti) jménem 
Bucho je stejně mocný jako nemilosrdný a dříve než nastane chvíle konečného účtování, musí se Mariarchi doslova prostřílet zástupy jeho krvelačných 
pistolníků. Desperada natočil mladý americký režisér hispánského původu Robert Rodriguez jako pokračování svého poloamatérského snímku El Mariarchi. 
Filmový nadšenec Rodriguez vyrobil první díl za sedm tisíc dolarů, které získal jako pokusný pacient při testování nových nevyzkoušených léků. Do hlavních rolí 
obsadil své přátele a příbuzné. Sám režíroval, stál za kamerou a nakonec i stříhal. Hotový film o potulném zpěvákovi, který je omylem považován za nájemného 
vraha a dostane se tak do konfliktu s místní narkomafií, padl do oka lidem ze společnosti Columbia, která jej uvedla do širší distribuce. Kritika pěla ódy na 
stylovou vytříbenost poloamatérského díla a diváci se výborně bavili. Rodriguez se stal hýčkaným dítětem Hollywoodu. Pokračování El Mariarchiho s Antoniem 
Banderasem v hlavní roli bylo natáčeno už v plně profesionálních podmínkách, stálo tisíckrát víc než první díl a na letošním festivalu v Cannes vzbudilo nadšení 
v řadách novinářů i diváků
, Režie : Robert  Rodriguez, Rok : 1995, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6117, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

445, 300: Bitva u Thermopyl, 



Epický veľkofilm o antickej Bitke pri Termopylách, v ktorej kráľ Leonidas  a 300 Sparťanov stáli proti Xerxovi  a jeho obrovskej 
perzskej armáde. Obetavosť a udatnosť, akú ukázali stojac proti neporaziteľnej presile, viedla zvyšok Grécka k tomu, aby sa zjednotilo a spoločne čelilo 
Peržanom.Film 300 je inšpirovaný rovnomenným grafickým románom Franka Millera. 300 je epickým dobrodružstvom o vášni, odvahe, slobode a obeti, ktorú 
podstúpili sparťanskí bojovníci bojujúci v jednej z najväčších bitiek v histórii ľudstva. Režisér Zack Snyder (Úsvit mŕtvych) prináša Millerov príbeh na plátna kín 
pomocou unikátneho spôsobu natáčania, ktorý v sebe kombinuje prvky živej hereckej akcie a virtuálneho pozadia.Záhadní... Neľútostní... Ohromujúci... 
Sparťania patria medzi najtajomnejšie kultúry v histórii. Učili ich nikdy neustupovať, nikdy sa nevzdávať, boli dokonalými bojovníkmi. "Sparťania ostávajú záhadou 
pre každého," vraví Frank Miller. "Sú bezpochyby unikátni hlavne tým, že sú absolútne oddaní boju. Majú svoj kódex cti a pravidlá, ktoré ich robia Sparťanmi a 
vďaka tomu sú hrdinami, akých svet ešte nevidel.
, Režie : Zack  Snyder, Rok : 2007, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42916, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

446, Dopisy z Iwo Jimy, 

Info o filmu: Od oscarového® režiséra Clinta Eastwooda přichází dosud nevyprávěný příběh japonských vojáků, kteří bránili svou 
zemi proti americké invazi na sklonku druhé světové války. Jejich jedinou ochranou byla čirá síla vůle a vulkanické kameny samotné Iwo Jimy. Generál 
Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe, Poslední samuraj) a jeho muži změnili dosud nevídanou taktikou americký předpoklad bleskové porážky ve čtyřicet dní 
hrdinského a vynalézavého boje. Jejich obětavost, vytrvalost, odvaha a oddanost přetrvají v napínavém snímku, který časopis Rolling Stone nazval „ jedinečným 
a nezapomenutelným.“Zajímavost: Z 22 tisíc japonských vojáků přežilo jen 1083, na americké straně položilo životy 6821 vojáků
, Režie : Clint  Eastwood, Rok : 2006, Délka : 140, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42959, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

448, Bořek stavitel - Bořkovy bílé vánoce, obal-V

Bořek má se svými kamarády plné ruce práce! Připravují se totiž na významnou sváteční událost - vánoční koncert..
, Režie : Sarah  Ball, Brian  Littl, Rok : 1998, Délka : 60, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37742, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

449, Pane, vy jste vdova!, 

Ve středoevropském království vítá král Rosebud IV. krále Oscara XV. v přítomnosti svých generálů. Při povelu "k poctě zbraň", je králi 



Oscarovi XV. useknuta ruka. Král Rosebud IV. je rozhodnut rozpustit armádu. A zatímco profesor přišívá králi umělou ruku, nešťastný velitel roty navštíví 
astrologa Hampla, aby si nechal předpovědět další osud. Výsledek překvapí i samotného Hampla, neboť - mimo jiné - on sám bude zabit, stane se VDOVOU, 
ožení se s krásnou Molly a navíc se chystá atentát na krále.DVD Expres
, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

450, Nejdelší den, obal-V

Filmová  freska  o  zahájení invaze spojeneckých jednotek proti nacistickým opevněním na pobřeží Normandie zachycuje poslední 
hodiny před útokem a především první boje bezprostředně po vylodění. Tvůrcům šlo především o pravdivé zachycení ojedinělé válečné operace, do níž se 
zapojily všechny druhy vojsk. Pozornost je věnována především akci paradesantních jednotek, jejichž velitele hraje John Wayne.Pavel Borowiec Televize 
1991/27/30,Autor/Zdroj: /Česká televiz
, Režie : Ken  Annakin, Andrew  Mar, Rok : 1962, Délka : 171, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13855, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

451, Happy Feet, 

Komediální animované dobrodružství se odehrává na ledové a zasněžené Antarktidě. Ve zdejší Zemi tučňáků musí každý tučňák 
umět krásně zpívat, aby skrz píseň nalezl duši svého nejbližšího. Jednou se ale narodí mladému páru Memphisu a Normě Jean mládě Mumble, který je nejhorší 
zpěvák na celé Antarktidě. Ačkoliv zpívat neumí, je nejlepším stepařem na světě... Pod taktovkou George Millera (ČARODĚJKY Z EASTWICKU, LÉK PRO 
LORENZA aj.) se sešli Robin Williams, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Elijah Wood a jiní herci, aby propůjčili své hlasy postavičkám jednoho z posledních 
animovaných filmů uvedených v tomto roce
, Režie : George  Miller, Judy  Mor, Rok : 2006, Délka : 110, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40339, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

452, Bolek a Lolek na prazdninach 1, 

Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem prožijeme krásné prázdniny. To je čas odpočinku, zábav, her a zajímavých 
příhod. Připojte se k jejich prvnímu prázdninovému dni, hledání pokladu a mnoha dalších prázdninových zážitků. Prázdniny kamarádů Bolka a Lolka právě 
začínají...Obsahuje: 1. První den prázdnin2. Pytlák3. Žirafa4. V poušti5. Poklad6. Autostopaři7. Příhody na moř
, Režie : Alfred Ledwig, Stanislaw, Rok : 2003, Délka : 75 mi, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

453, Kolekce Tom a Jerry 1, 



První část kolekce obsahuje jejich první příběh Jak kočka dostala padáka a dalších 11 klasických grotesek: Půlnoční 
svačinka, Předvánoční noc, Vystrašený kocour, Potíže se psem, Tom a kráska, Ve válečném stavu, Trpící kočka, Kočka na kuželkách, Opeřený přítel, Osamělá 
myš a Kočičí miminko. Kolekce pokračuje klasickými groteskami Švihák, Tělesný strážce, V psí boudě, Potíže s myší, Myš přijde na večeři, Myš na Manhattanu, 
Na golfu, Zamilovaný pták, Klid, prosím, Tomovo jarní toužení, Malý nenasyta a Jak chytit myš.Třetí část kolekce obsahuje klasickou grotesku Kočičí koncert a 
těchto 12 kreslených filmů: Kočičí serenáda, Kocouří rybaření, Časný přítel, Doktor Jekyll a pan Myš, Číča na pláži, Myš v domě, Neviditelná myš, Zmařené 
plány, Mírová smlouva, Starý dobrý Tom, Profesor Tom a Úklidový den.
, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

454, Mrtvá hlídka, obal-V

Je rok 1917 na Západní frontě,mlha se snáží k zemi na blátivou pustinu s ostnatými dráty a zákopy. Země je nasáklá krví padlých a 
ve vzduchu je cítit dusný zápach smrti. Uprostřed války vojáci nesní o tom, že se stanou hrdiny. Modlí se,aby si vzpomněli,co je to být mužem.       Vojín Charlie 
Shakespeare  se dívá na své vyčerpané kamarády a těla, která zůstala po bitvě ležet bez života. Je sám a zoufale by chtěl pryč. Spolu s několika muži, kteří 
přežili, se uchýlí do německého zákopu. V podzemních tunelech, ztraceni na nepřátelském území, čekají na spasitele. Ale nikdo nepřichází a noc s beznadějí se 
snáší na krajinu ... a nebo tu již někdo byl ,zachrání se před peklem ?
, Režie : Michael J.  Bassett, Rok : 2002, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36835, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

455, Scary Movie 4, 

Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary Movie 4! Scénárista a režisér David 
Zucker se znovu sešel se scénáristy Craigem Mazinem a Jimem Abrahamsem, aby v tomto pokračování velmi úspěšné série opět posunul hranice komediálního 
žánru. Žádný blockbuster ani popkulturní ikona nejsou před jejich zběsilým humorem v bezpečí: oběťmi nemilosrdné parodie se stávají Válka světů, Nenávist, 
Vesnice, Hra o život, Million Dollar Baby, Zkrocená hora a celá řada dalších filmů.Tentokrát osud zavane naivní Cindy Campbellovou (Anna Faris), která se snaží 
budovat kariéru v oblasti péče o nemohoucí, do domu podivné staré paní (Cloris Leachman). Jako by nestačilo, že dům je ještě podivnější než ona obskurní 
důchodkyně a zjevně v něm straší, bydlí hned vedle skvěle vypadající kluk (Craig Bierko) a svět navíc sužuje akutní hrozba globální mimozemské invaze. 
Neohrožená hrdinka se však znovu vrhá do víru událostí a snaží se rozluštit hrůzné zprávy ze záhrobí, najít lásku na velmi zvláštních místech a zachránit svět 
před totální zkázou. Během hledání indicií, které mohou zachránit život nejen jí, ale i celému lidstvu, se setká s hrůznými leteckými katastrofami, pozoruhodnými 
nevidomými dívkami, vesnickými idioty, nedbale oblečenými rappery, psychotickými lidmi, kteří se připravují na přežití globální katastrofy, mimozemskými svěrači 
a dokonce i s populární televizní hvězdou Oprah
, Režie : David  Zucker, Rok : 2006, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36838, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

456, V jako Vendeta, 



V JAKO VENDETA Snaha přiblížit svět komiksů filmovému plátnu má v posledním desetiletí značně vzestupnou tendenci. Linie 
vedoucí od Vrány (1994) Alexe Proyase podle stripu Jamese O'Barra přes Spawn Todda McFarlanea (1997) v režii Marka A.Z.Dippé k např. evropskému 
Asterixovi, které podle knih René Goscinnyho a Alberta Uderza natočil Claude Zidi (1999) a Alain Chabat (2002) nabrala vyšších obrátek po přelomu tisíciletí, kdy 
vzniklo hned několik komiksových adaptací s ambicemi nejen čistě komerčními. Prozatímní dva díly marvelovských X-menů (2000, 2003) Bryana Singera 
upozornily na stále aktuálnější problematiku menšin, komiks Alana Moorea a Eddieho Campbella Z pekla zfilmovaný v roce 2001 bratry Hughesy představil 
ambivalentního hrdinu pronásledovaného vnitřními běsy, hororový Constantine Jamie Delana a Gartha Ennise zadaptovaný Francisem Lawrencem v minulém 
roce ukázal svět z hlediska katolické věrouky a konečně Sin City (2006) Roberta Rodrigueze a Franka Millera uzavřelo jednu kapitolu specializované filmové 
produkce, jež důsledně dodržuje grafické i syžetové schéma původní předlohy. Co přinese spolupráce těchto dvou druhů v následujících letech lze těžko 
odhadnout, ale již nyní lze vyslovit spekulativní otázku, zda  a jak je možné převést na filmové plátno např. veleúspěšný Maus Arta Spiegelmana, který je vnímán 
jako první komiksové dílo s výraznými uměleckými přesahy.                         V jako Vendeta  je prvním uceleným komiksem Alana Moorea, vedle Franka Millera 
(viz Sin City) nejrespektovanějšího tvůrce tohoto literárního žánru. Přestože komiks, jehož výtvarnou podobu měl na starosti David Lloyd, vyšel již v roce 1981, 
neztratil mnoho ze své aktuálnosti, naopak některé Mooreovy postřehy a nastolené problémy jakoby kopírovaly realitu dnešních dnů. Tajemný V (Hugo Weaving 
proslavený matrixovskou rolí agenta Smithe) se rozhodne zaútočit na fašizující vládu ve Velké Británii, která v roce 2020 potlačuje základní lidská práva a 
svobodu jedince podřizuje "svobodě většiny". I samotná gestikulace a způsob komunikace vrchního kancléře Sutlera (John Hurt) není nepodobná stylu Adolfa 
Hitlera, tak jak jej známe z dobových filmových záznamů. V s maskou harlekýna předstupuje před diváka jako anarchista a terorista zároveň. V úvodní akční 
sekvenci zachrání křehkou Evey  (Natalie Portman), následně se originálně představí (pouze s pomocí slov začínajících na „v“) a ukáže jí, jak lze zaranžovat 
výbuch budovy, v níž po staletí zasedá Sněmovna lordů, britská obdoba senátu. To vše za zvuků klasické hudby a monologů z Shakespearových her. Evey, jejíž 
rodiče fyzicky zlikvidoval jako nepohodlné nynější režim, postupně propadá kouzlu charismatického průvodce "skutečným světem" a začíná si uvědomovat 
vlastní podíl na stavu společnosti, která jen netečně přihlíží plánům diktátora Sutlera (nelze nepřipomenout veřejné mínění v USA, které ještě před rokem stálo 
výhradně na straně Bushovy administrativy a její vojensko-zahraniční politiky). Orwellovský model světa v mnohém připomínající současnost je stále častěji a 
důrazněji narušován neznámým mužem v masce, jehož cílem je velkolepé finále odkazující na rok 1605. Tehdy se katolík Guy Fawkes spolu s dalšími spiklenci 
snažil zabít najednou krále, lordy a všechny členy Dolní sněmovny, čímž by se značně oslabil převažující protestantský vliv v království. Bohužel (pro katolickou 
menšinu) a bohudík (pro protestantskou většinu) byl rebel zrazen a pro výstrahu následně popraven. V však zrada nehrozí, přestože svůj plán oznamuje veřejně 
po násilném obsazení televizního studia. Jeho vystoupení v celoplošném médiu zaujme mlčící obyvatelstvo, kterému vštěpuje základní anarchistické krédo, a to, 
že "lidé by se neměli bát vlády, ale vláda by se měla bát lidí". James McTeigue, asistent režie na matrixovské trilogii, převedl na plátno scénář bratrů 
Wachowských, kteří si tentokrát nepřipravili pro diváka žádnou převratnou vizuální podívanou (pravda, až na dvě či tři scény, v nichž precizní choreografie bojů 
plní dominantní funkci). Také myšlenkové poselství je čitelnější a věrohodnější než u přeplácaného a rozmělněného Matrixu. Idea svobody a jejího důsledného 
naplnění zavání občasným revolučním patosem, kdy si mentálně zbídačené obyvatelstvo po jediném rebelantově projevu náhle uvědomí dosavadní nečinnost a 
začne "jednat". Grandiózní finále (myšleno v dobrém slova smyslu) se vzbouřeným davem lidí, jež zdobí masky harlekýnů, tak paradoxně potírá ústředním 
hrdinou propagovanou individualitu ve prospěch nekonkrétní masy. V jako Zorro mstitel budoucnosti vštěpuje Evey svůj pohled na svět a společnost. Ta, pod 
jeho vlivem a vzrůstající náklonností, postupně proniká pod povrch názorů a cílů osamělého anarchisty a odkrývá jeho skutečný charakter plný smutku a 
nenaplněné touhy po lásce. Právě Evey je nechtěným středobodem rebelantova života (což potvrzuje scéna, v níž V vybírá jeden konkrétní kámen z právě 
proběhnutého domino-efektu, díky němuž jsou staré symboly nenáviděného establishmentu nahrazeny znakem ne nepodobným anarchistickému). Z učednice 
nového celospolečenského systému hodnot se brzy stává mučednice, čímž je prověřena pevnost její osobnosti, a nakonec nový člověk očisťující se v proudu 
deště od starých návyků. Katarzí neprochází jen Evey a s použitím retrospektivy sám V, ale také např. inspektor Finch (Stephen Rea), který dovolí, ač je 
představitelem státní moci, mladé rebelce symbolicky zatáhnout za páku spouštějící skutečný domino-efekt vedoucí ke zničení budovy britského parlamentu. 
Celý film, ač natočen v americké produkci, se odehrává v sychravém Londýně, který tímto zastupuje všechna ostatní města euroatlantické, povětšinou 
kapitalistické civilizace. Svým způsobem odvážné pojetí zásad demokracie, v nichž je svoboda jednotlivce stavěna nad všechny ostatní, jakoby pokračovalo v linii 
Matrixu, kde je především v prvním díle přítomná zřetelná kritika jakéhokoli společenského systému potlačujícího lidskou individualitu. Všudypřítomný 
teroristicko-anarchistický podtext oznamující divákům, že i násilím lze změnit svět k lepšímu, dodává V jako Vendetě punc kontroverze a politické nekorektnosti. 
Tento skrytý podtext se však s ohledem na geopolitické události dnešních dnů stává anachronismem, jelikož ne vždy lze dobře myšleného cíle dosáhnout 
mírovou otázkou. Přesto charismatický buřič proti nespravedlivé státní byrokracii bojuje především prostředky veskrze humánními (např. z hlediska 
marketingových studií skvěle načasovanou kampaní oslovující dosud zaslepený lid všemi možnými komunikačními kanály).Myšlenková bohatost původního 
komiksu je logicky oklestěna a zobecněna tak, aby jí dnešní divák dokázal proniknout a vybrat si alespoň několik základních pouček, které mají všeobecnou 
platnost. Útok (ať fyzický či mentální) na stereotypy dnešního globalizovaného světa je přesto z filmu více než zřetelný.stání v horách 
, Režie : James  McTeigue, Rok : 2006, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40727, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

457, Odstřelovač, 

Režisér syrového akčního dramatu Training Day Antoine Fuqua natočil další film z žánrové kategorie, v níž se cítí nejlépe. Hrdinou 
Odstřelovače je elitní snajpr, který se ocitne v nezáviděníhodné situaci, když je obviněn z pokusu o atentát na amerického prezidenta. V nerovném souboji 
jedince proti systému se Mark Wahlberg vydává ve stopách osamělých bojovníků, kteří museli zužitkovat všechny své schopnosti k tomu, aby v téhle předem 
prohrané hře přežili a zvítězili.Bývalý špičkový armádní průzkumník a odstřelovač Bob Lee Swagger pověsil kariéru na hřebík poté, co se stal obětí jednoho 
obzvlášť nepěkného podrazu organizovaného vyššími místy. Přesto ho na jeho samotě vysoko v horách překvapí penziónovaný plukovník Johnson (Danny 
Glover), který ho požádá o pomoc. Ve hře je život amerického prezidenta a údajně jen Bobovy mimořádné schopnosti a jeho přesná muška mohou tuto hrozbu 
eliminovat. S velkou nechutí se do akce zapojí a příliš pozdě zjistí, že se stal obětí podrazu číslo dvě. Z hrdiny, na němž závisel osud celého národa, se tak 



rázem stává "hlavní postava" novinových titulků, v nichž je označován za osamělého zabijáka, který se pokusil zastřelit hlavu státu. V zoufalém závodu s časem 
má Bob jedinou naději - zjistit, kdo a proč ho do tohoto komplotu zatáhl. Moc šancí nemá, protože proti němu stojí celá země a na své straně má jen 
nezkušeného agenta FBI (Michael Pena) a dívku svého zabitého parťáka (Kate Mara). Čím déle Bob uniká z perfektně připravené pasti, tím je mu jasnější, že v 
ohrožení není jen jeho život, ale také osud celé Ameriky."Bob Lee Swagger je postava, která do kin vrací hrdinu formátu Johna Waynea a dalších legendárních 
westernových klaďasů. Jeho smysl pro spravedlnost dodává tomuto vzrušujícímu konspiračnímu thrilleru lidský rozměr," říká producent filmu Lorenzo di 
Bonaventura. Hrdinu bestsellerů držitele Pulitzerovy ceny Stephana Huntera označují knižní kritici za "Ramba s mozkem". Mark Wahlberg musel navíc před 
začátkem natáčení absolvovat intenzivní odstřelovačský trénink a jeho postava je prý díky tomu nejvěrohodnějším představitelem této profese, jaký se kdy objevil 
na filmovém plátně
, Režie : Antoine  Fuqua, Rok : 2007, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43638, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

458, Karcoolka, 

Moderní animovaná (3D) pohádka bratrů Coryho a Todda Edwardsových a Tonyho Leeche, nazvaná u nás Karcoolka, vznikla díky 
iniciativě vynálezce a producenta Maurice Kanbara v novém studiu ve filipínské Manile. Nezávislý snímek obměňuje známé vyprávění ve stylu Kurosawova 
Rašomonu: Červená Karkulka, Vlk, zdánlivý dřevorubec a babička vyprávějí své verze událostí, týkajících se řádění Cukrářského Bandity. Policejní vyšetřovatel 
Nicky Skokan odhalí, že zločincem je všudypřítomný králík Bongo, usilující ovládnout trh se sladkostmi. – Tvůrci těží z četných odvážných a dobrodružných akcí 
(inspirovaných hranými žánry), z důvtipných situací a dialogů, ze satiry a z parodie a také z písniček. Film, zaštítěný novou společností bratrů Weinsteinových, 
přece jen trpí drobnými nedostatky a po profesionální stránce nedosahuje kvalit velkých studiových animovaných 3D titulů typu Shrek. Vzniká však už 
pokračování. Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2006/
, Režie : Cory  Edwards, Todd  Edwa, Rok : 2005, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40598, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

459, Železný dráp, 

Mladý mistr kung fu Wong musí přestěhovat svoji školu bojových umění, ale brzy zjistí, že nová budova stojí hned vedle bordelu. 
Wong a jeho žáci mají konflikty s boxery, a znepřátelí si i šéfa policie. V okolí mizí mladé dívky, a Wong začne mít podezření - má policie s únosy něco 
společného? Neslouží bordel jako přestupní stanice při pašování bílého masa? Začne pátrat na vlastní pěst, ale aby zjistil pravdu, bude muset naplno využít 
všechno své umění kung fu
, Režie : Jing  Wong, Rok : 1993, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41704, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

460, New Police Story, 

Inspektor hongkongské policie Wing vede soukromou válku s gangem jehož vůdcem je zločinec Joe. Ve chvíli, kdy je vyvražděn 
celý Wingův tým, stal se z něho jen opilec, který zapíjí vlastní pocit viny. Ke změně dojde až s příchodem Wingova nového kolegy, který ho přesvědčí, že je čas 
na pomstu.   (oficiální text distributora
, Režie : Benny  Chan, Rok : 2004, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41651, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

461, Pavouci, 



Profesor Aronson a jehoi studenti vyrazili do Peru, aby tam prozkoumali starou hrobku. V podzemí nalezli mumii a rozhodli se ji 
převézt ke zkoumání na univerzitě v Los Angeles. Tam pak uvnitř zchátralého těla nalezli podivná vajíčka. Na svět přišel zvláštní, zářením profesorova přístroje 
zmutovaný pavouk. Neuvěřitelně rychle vyrostl do obřích roizměrů a uprchl. Je třeba jej zastavit!Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributoraVeselá 
vzpomínka na šedesátá léta, kdy městečka i města běžně ohrožovali obří pavouci, sarančata nebo tasemnice. Tentokrát se jedná o obzvláště agresivního 
pavouka - gigantický výsledek křížení pavoučí a mimozemské DNA. Pokud jste pravověrní lovci béček, je vám určitě jasné, co vás čeká. Nelegální pokusy, zlý 
agent CIA, podzemní vojenská stanice, čmuchavá reportérka a finální marš obrovského pavouka městem ukončený hláškou: „Cucni si, svině!" a ranou uranové 
rakety do tlamy. I když doba hodně pokročila, soudě podle triků a výpravy tohoto filmu - zde se čas zastavil. Pavouci připomínají dětské hračky na klíček, logika 
filmu je děravější než mrtvola rozstřílená v režii Johna Woo a dialog připomíná encyklopedii všech stupidních hlášek. Přesto bych ale Pavouky nezatracoval až 
do horoucích pekel, protože právě kvůli neuvěřitelné záplavě různých blbostí, jsem se královsky bavil. Možná se budete bavit i vy.Jiří Zídek Total Film 
2000/8/111Autor/Zdroj: Zídek Jiří/Total Fil
, Režie : Gary  Jones, Rok : 2000, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28550, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

462, Air Force One, 

Speciální americko-ruská úderná jednotka zajala v brilantní akci kazašského diktátora Radeka, který ohrožoval světový mír a krutě 
terorizoval vlastní obyvatelstvo. Úspěch komanda inspiroval amerického prezidenta Jamese Marshalla k bojovému proslovu, jenž pronesl během své návštěvy v 
Moskvě: "Dále již nebudeme tolerovat porušování a znesvěcování základních lidských práv. Již se nebudeme bát. Strach ať nyní mají teroristé!" Ale teroristé, 
alespoň ti fanatičtí, zřejmě nevědí co slovo strach znamená. Veterán z Afganistanu a přesvědčený zastánce starých totalitních pořádků Korshunov se proto 
snadno odhodlal k ďábelské odvetě za Radekovo zatčení. v přestrojení za ruský televizní štáb se hrstka jeho hrdlořezů infiltrovala na palubu prezidentova letadla 
Air Force One. Díky zradě jednoho z agentů prezidentovy ochranky se pak Korshunovo komando po divoké přestřelce a nepodařeném nouzovém přistání 
zmocnilo Boeingu, jeho posádky i cestujících. Kromě prezidenta samotného. Ten, jak se zdá, unikl z paluby letadla v záchranném modulu. Propustťe generála 
Radeka ! Tak zněl nekompromisní požadavek Krshunova. Víceprezidentka Bennetová byla zoufalá. Z pochopitelných důvodů se nemohla podrobit vůli teroristů, 
ale zároveň nechtěla riskovat životy prezidentovy manželky a dcery, stejně jako jeho nejbližších spolupracovníků. A pak vojáci konečně objevili záchrannou 
kapsli. K překvapení všech byla prázdná a v krizovém štábu si položili životně důležitou otázku. Kde je prezident ? Kde by byl ! Veterán z Vietnamské války a 
prezident Spojených států James Marshall přece nemohl opustit svou rodinu a zbaběle prchnout před hrozícím nebezpečím ! Je stále v letadle, na spodní palubě 
hledá vhodnou zbraň a jako málokterý z politiků si stojí za svými slovy - "Strach ať nyní mají teroristé!
, Režie : Wolfgang  Petersen, Rok : 1997, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2662, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

463, Pomsta draka, 

Světu vládne násilí, drogy a zločinecké gangy. Město andělů se ocitlo v anarchii. Mladý Lake powers přichází do L.A. za svým 
bratrem Johnym, který se živí jako kickboxer. Lake však zjistí, že jeho bratra někdo zabil, poté co vyhrál velký balík peněz v kickboxovém souboji. Rozhodne se 
bratrovu smrt pomstít. Aby našel vraha, musí proniknout do podsvětí, ve kterém neplatí žádné zákony....(Oficiální text distributora)
, Rok : 0, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35447, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

464, Velký flám, /P



Velký flám patří k těm několika málo vzácným filmům, které se nikdy neokoukají.Proč?Protože má ďábelské tempo, z něhož během 
dvou hodin ani ńa chvíli nesleví
, Režie : Gérard  Oury, Rok : 1966, Délka : 119, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22331, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

465, Šakal, /P

takže popisek k filmu vam nesedi těm co tam hraji ve filmu the Jackal hraji Willis, Gere, atd. ,ale v popisku je Jeff GoldblumBruce 
Willis v roli ŠAKALA - nejznámějšího profesionálního vraha v historii - je najat, aby odstranil vysokého vládního úředníka. Uvězněný Declan Mulqueen (Richard 
Gere), bývalý terorista IRA, je jediný muž, který může ŠAKALA zastavit. A šéf FBI (Sidney Poitier) na sebe bere obrovské riziko ... propustí jednoho zločince, aby 
chytil druhého dřív, než dojde k nejhoršímu. Dvě z nejslavnějších amerických hvězd současného hollywoodského nebe, řada speciálních efektů, pozoruhodné 
kaskadérské výkony a příběh, který zaručuje vše, co od thrilleru očekáváte. To vše vám nabízí napínavý ŠAKAL, film, který by vám rozhodně neměl uniknout!
, Režie : Michael  Caton-Jones, Rok : 1997, Délka : 125, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20095, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

466, Cliffhanger, /P

Gabe opustil svou přítelkyni i milované povolání horského vůdce poté, co nepřímo zavinil smrt dívky svého kolegy. Po několika 
měsících se vrací. Traumatizovaný, zdeptaný. Muž, který sáhl až na dno svých psychických sil. Zdánlivě. Netuší, že ve stejnou dobu probíhá vysoko nad oblaky 
loupež století. Zlotřilý agent FBI se rozhodne změnit stranu barikády a do začátku nového života si chce přilepšit několika sty miliony dolarů z federálního 
rozpočtu. Ovšem jako už tolikrát je tu lidský faktor a pečlivě naplánovaný zločin, nevyjde přesně podle zdánlivě bezchybného plánu. Tři obrovské kufry až po 
okraj napěchované bankovkami při riskantním transportu z jednoho letadla do druhého doprostřed krajiny plné zasněžených srázů a rozeklaných údolí. Chvíli 
poté havaruje i letadlo se zběhlým agentem a jeho psychopatickými komplici na palubě. Karty jsou rozdány.Kdo jiný, než dvojice zkušených horských vůdců, pro 
které jsou skalnaté vrcholy domovem, může v mrazivé divočině skalistých hor znovu dopomoci padouchům ke ztracenému bohatství. Gabe a jeho přítel se díky 
zbabělé lsti zločinců ocitají rázem v rolích rukojmí. Mají najít ztracené miliony. Sylvester Stallone v roli rukojmího ? Ne nadlouho ..
, Režie : Renny  Harlin, Rok : 1993, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5182, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

467, Bob a Bobek, Bob a Bobek  1- 8.



Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci - Bob a Bobek. Bob je sice velmi chytrý a 
přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápaditý jako menší bobek. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožit komická dobrodružství a veselé 
příhody
, Režie : Václav  Bedřich, Miroslav, Rok : 1978, Délka : 8, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4379, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

468, Bob a Bobek 7, Bob a Bobek  1- 8.

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva králíci - Bob a Bobek. Bob je sice velmi chytrý a 
přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápaditý jako menší bobek. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožit komická dobrodružství a veselé 
příhody
, Režie : Václav  Bedřich, Miroslav, Rok : 1978, Délka : 8, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4379, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

469, Astérix a překvapení pro Caesara, P

Asterix a Obelix potkávají Cézara!Obelix se zamiloval... Jeho vyvolená však už svého nápadníka má, a navíc ji unesou Římané. 
Asterix s Obelixem se vydávají ji zachránit. Dostanou se až před samotného Cézara, do gladiátorské arény, kde je čeká napínavý boj
, Režie : Gaëtan  Brizzi, Paul  Bri, Rok : 1985, Délka : 70, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3285, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

470, Asterix v Británii, P

Asterix, hrdina malého vzrůstu, a Obelix, jeho kapánek přerostlý přítel, jsou obyvately vesnice, která stále jako jediná odolává 
útokům ze strany Říma. Tentokrát se však musí vydat na pomoc do zahraničí, za Asterixovým bratránkem z Velké Británie. Mají doručit sud s kouzelným 
lektvarem, který má britské vesnici pomoct ubránit se před Caesarovými vojsky. O všem se přirozeně dozví Caesar a není divu, že se snaží našim galským 
přátelům celou jejich výpravu překazit. A tak naši staří známí zažívají spousty Britského dobrodružství
, Režie : Pino  Van Lamsweerde, Rok : 1986, Délka : 79, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3288, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

471, Dáma na kolejích, obal-V

Řidička tramvaje Marie vidí svého manžela líbat mladou ženu. Tochce okamžitou pomstu! Díky rodinným úsporám si Marie začne 
bez rozpaků užívat. Šatů, mužů - všeho, co jí život nabízí.Autor/Zdroj: /PopisFilm formou zpěvohry vypráví příběh tramvajačky Marie, která své- rázným 
způsobem způsobem reaguje - alespoň v představách - na zjištění o manželově nevěře.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Ladislav  Rychman, Rok : 1966, Délka : 78, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5831, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

472, Matrix 1, 

MATRIX ULTIMATE COLLECTION - SBĚR. VERZE (10DVD) obsahuje: Disky obsahují tyto filmy a materiály:DISK 1 – film Matrix 
–Oscarový snímek s nově remasterovaným zvukem a obrazem, disk navíc obsahuje dva komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 2 – dokument Matrix 
Revisited – hlubší pohled na Matrix od koncepce k fenoménu – dokumentární filmy.DISK 3 – film Matrix Reloaded – obsahuje kromě filmu navíc dva nové 
komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 4 – dokument Matrix Reloaded Revisited – obsahuje četné dokumenty o filmu a také 23 scén navíc 
natočených pro videohru Enter The Matrix.DISK 5 – film Matrix Revolutions – kromě filmu bude obsahovat dva nové komentáře a úvodem od bratří 
Wachowskich.DISK 6 – dokument Matrix Revolutions Revisited – dokumenty o tom, jak vznikal posledním díl trilogie.MATRIX ULTIMATE COLLECTION - 
DÁRKOVÁ VERZE (10DVD)Desetidiskový DVD box obsahuje trilogii Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Animatrix a více než 35 hodin dalšího materiálu 
na dalších šesti discích! a navíc získáte i postavičku NEA a knížečku!Bonusové disky obsahují dosud nezveřejněné materiály včetně více než sta dokumentů, 
komentářů a ukázek z videohry Enter The Matrix.Další zajímavostí je, že desetidiskový box obsahuje film Matrix (první díl trilogie) s již nově remasterovaným 
obrazem a zvukem.Disky budou obsahovat tyto filmy a materiály:DISK 1 – film Matrix –Oscarový snímek s nově remasterovaným zvukem a obrazem, disk navíc 
obsahuje dva kometáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 2 – dokument Matrix Revisited – hlubší pohled na Matrix od koncepce k fenoménu – 
dokumentární filmy.DISK 3 – film Matrix Reloaded – obsahuje kromě filmu navíc dva nové komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 4 – dokument 
Matrix Reloaded Revisited – obsahuje četné dokumenty o filmu a také 23 scén navíc natočených pro videohru Enter The Matrix.DISK 5 – film Matrix Revolutions 
– kromě filmu bude obsahovat dva nové komentáře a úvodem od bratří Wachowskich.DISK 6 – dokument Matrix Revolutions Revisited – dokumenty o tom, jak 
vznikal posledním díl trilogie.DISK 7 – Animatrix – Vizionářská směs počítačové a japonské animace, která obsahuje devět krátkých filmů zabývajících se světem 
Matrixu (Poslední let Osirise, Druhá renesance část I a II, Dětský příběh, Program, Světový Rekord, Neznámé území, Detektivní příběh, Přijímací zkouška) a 
dále dokumenty o Animatrixu.DISK 8 – Kořeny Matrixu – Prozkoumejte filosofické a technologické zdroje inspirace filmové trilogie Matrix ve dvou 
dokumentárních filmech:Návrat k původu : Filosofie a Matrix – filozofové a teoretici o intelektuálním základu trilogie Nesnadný problém : Věda za fikcí – je 
myšlenka Matrixu věrohodná? Pátrání po technologiích, které inspirovaly metaforu Matrixu.DISK 9 – Kronika statného muže – Vám představí společnost 
řemeslníků, herců a tvůrců filmu, kteří vytvořili filmovou trilogii a také hru pro herní konzole Enter The Matrix.DISK 10 – Archív Zionu : Obsahuje produkční 
pomůcky světa Matrixu - ilustrace, storyboardy, nákresy, hudební videoklipy, televizní spoty, filmové upotávky a také speciání ukázku nové online hry The Matrix 
Online.Matrix -zvuk anglicky, české titulky.Matrix Reloaded, Matrix Revolutions - zvuk anglicky DD5.1, český dabing.DISK 7 – Animatrix – Vizionářská směs 
počítačové a japonské animace, která obsahuje devět krátkých filmů zabývajících se světem Matrixu (Poslední let Osirise, Druhá renesance část I a II, Dětský 
příběh, Program, Světový Rekord, Neznámé území, Detektivní příběh, Přijímací zkouška) a dále dokumenty o Animatrixu.DISK 8 – Kořeny Matrixu – 
Prozkoumejte filosofické a technologické zdroje inspirace filmové trilogie Matrix ve dvou dokumentárních filmech:Návrat k původu : Filosofie a Matrix – filozofové 
a teoretici o intelektuálním základu trilogie Nesnadný problém : Věda za fikcí – je myšlenka Matrixu věrohodná? Pátrání po technologiích, které inspirovaly 
metaforu Matrixu.DISK 9 – Kronika statného muže – Vám představí společnost řemeslníků, herců a tvůrců filmu, kteří vytvořili filmovou trilogii a také hru pro 
herní konzole Enter The Matrix.DISK 10 – Archív Zionu : Obsahuje produkční pomůcky světa Matrixu - ilustrace, storyboardy, nákresy, hudební videoklipy, 
televizní spoty, filmové upotávky a také speciání ukázku nové online hry The Matrix Online.Matrix -zvuk anglicky, české titulky.Matrix Reloaded, Matrix 
Revolutions - zvuk anglicky DD5.1, český dabing
, Režie : Andy  Wachowski, Larry  W, Rok : 1999, Délka : 136, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25126, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

473, Utopenec na útěku, 



Další z parodických komedií s Lesliem Nielsenem Utopenec na útěku opět shromažďuje nepřeberné množství situačních gagů - 
tentokrát zejména na motivy úspěšných akčních tgrilerů a romantických příběhů. Zdánlivě zašmodrvhaný děj, v němž netřeba hledat logiku, vychází zejména z 
filmu Uprchlík, z dalších filmů s Harrisonem Fordem a téměř třicítky ostatních filmů (od Casablancy k Titanicu) či TV seriálů (např. Pobřežní hlídka či 
Pohotovost). - Houslový virtuos Ryan Harrison je obviněn z vraždy bohatého mecenáše Goodheua, již ve skutečnosti zorganizovala rafinovaná milionářova 
manželka Lauren, zakuklená fanatická teroristka. Odsouzenci se podaří utéct z havarovaného vězeňského autobusu. Jedinou záchranu vidí hudebník v tom, že 
sám pdhalí vraha. Částečně mu při tom pomáhá krasavice Cass, spjatá však různými pouty s viníky. Po četných peripetiích v nichž kromě hlavního hrdiny z 
zločinců hrají důležitou roli jejich pronásledovatelé z řad policie, vedeni přechytralým a užvaněným poručíkem Fergusel Fallsem (parodie zejména na muže 
zákona v podání Tommyho Lee Jonese), vše dopadne dobře. Zamilovaná dvojice (virtuos a Cass) může opustit plátno ve stylu patřičně shozené romantické 
scény z přídě Titanicu. - Snímek natočil jako svůj režijní debut Pat Proft, jinak zkušený spoluautor sérií filmových parodií (Policejní akademie, Žhavé výstřely, 
Bláznivé střely...). Neúnavný šedovlasý komik Leslie Nielsen předvádí v Utopenci na útěku svůj standardní doslovný humor, v němž si nenechá ujít sebemenší 
příležitost k okamžitému gagu a v němž mu nevadí vulgarita či obscénnost.Autor/Zdroj: /Filmový přehled"Tento film vznikl na motivy událostí, které se skutečně 
staly v jiných filmech."  Ryan Harrison (Leslie Nielsen) je "Mistr houslí". Jeho koncerty jsou vyprodané a jeho život je spokojený. Až do okamžiku kdy se zaplete s 
nesprávnou ženou... Je pozván na intimní dostaveníčko, ale na místě nachází pouze mrtvolu a vraha. Vrah prchá a Ryan je obviněn z vraždy. Naštěstí se 
vězeňský autobus srazí s vlakem, Ryanovi se podaří uprchnout a začíná závod s časem. Musí najít skutečného vraha dřív, než bude on sám dopaden. A nebude 
to lehké, protože má pouze tři nevýznamné stopy: Vrah byl jednoruký, jednonohý a jednooký. A takových lidí jsou milióny... Teď se zřejmě domníváte, že 
takových lidí ve skutečnosti milióny nejsou, a že to filmaři nemohou myslet vážně. A máte pravdu. Utopenec na útěku je totiž nová bláznivá komedie od Pata 
Profta, který sice debutuje jako režisér, ale má s tímto žánrem bohaté zkušenosti jako scenárista mnoha předchozích hitů týmu Zucker-Abrahams-Zucker. Leslie 
Nielsen si asi do konce své herecké kariéry už nezahraje nic jiného, než idiota. Má to už naprosto v krvi, ale nemohu se ubránit dojmu, že ve svých starších 
filmech, kdy hraje idiota se smrtelně vážnou tváří, byl vtipnější, než dnes, kdy hraje idiota tzv. "luděksobotovského". A navíc: U Pana Magora jsem si ještě myslel, 
že to byl maskérský úmysl, ale teď není pochyb: Nielsen je už opravdu hodně starý a vetchý. Podrobnější rozebírání děje nemá samozřejmě smysl. V průběhu 
filmu se díky zásadním odhalením mění nejen padouchové na klaďase a naopak, ale také sestry na matky, bratři na strýce atd... Proft nerežíruje nijak 
excelentně, ale jeho scénář je o něco vtipnější, než u nedávného Maffióssa nebo Agenta WC 40. Čímž ovšem nechci říct, že by dosahoval kvalit třeba Bláznivé 
střely nebo Připoutejte se, prosím!. Končí zbaběle ve chvíli, kdy vyprší potřebná minutáž, aniž by děj do té chvíle někam směřoval nebo nějak vyvrcholil. Ale 
objevuje se v něm pár vtipů, které jsou skutečně dobře vymyšlené a můžete se jim od srdce zasmát, protože vás pointa překvapí (ale naopak vtip s ženou, 
líbající tak intenzivně, že její jazyk vyleze z jejího milence druhým uchem, jsem viděl už nejméně ve dvou nedávno uvedených komediích). Takže pokud nemáte 
nic proti bláznivým komediím, nebo jste dokonce jejich fanouškem, patří Utopenec na útěku k tomu lepšímu, co dnes můžete v tomto žánru vidět. Ale pořád mi 
připadá, že jsem opravdu dobrou bláznivou komedii viděl naposled někdy před pěti lety...Autor/Zdroj: Fuka František/Cinem
, Režie : Pat  Proft, Rok : 1998, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26507, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

474, Pidihajzlík, 

Měla to být úplně běžná zakázka. Drobounký lupič klenotů Calvin Simms (Marlon Wayans) je najat, aby ukradl drahý královský 
diamant. Jeho zabedněný parťák Percy ale diamant upustil přímo do kabelky Vanessy Edwards (Kerry Washington - Ray) a jejich dokonalé plány tím poněkud 
pokazil. A tak když narážejí na Vanessina manžela Darryla (Shawn Wayans), který beznadějně touží po vlastním dítěti, nenapadá Calvina nic chytřejšího, než 
obléci plenky a hrát si na opuštěné dítě. V nové roli musí přetrpět spoustu ponížení a odporných rodinných vycházek. Hlavně však musí dostat drahokam zpět 
dřív, než ho jeho “noví” rodiče odhalí. Režie filmu se ujal Keenen Ivory Wayans (Někdo to rád blond)
, Režie : Keenen Ivory  Wayans, Rok : 2006, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41708, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

475, Měsíc v ohrožení, 



Na Měsíc dopadl masivní asteroid a způsobil počátek bouří na planetě Zemi, skrze náhlé změny v přílivech a odlivech. Další 
zkoušky a zkoumání potvrdily to, že povrch Měsíce je značně narušen a je nestabilní - hrozí zničení veškerého života na Zemi. Jak letí čas, tým odborníků se 
obrátí na jediného muže, demoličního experta - Johna Reddinga, s žádostí o pomoc, aby nalezl řešení a hlavně zachránil Měsíc
, Režie : Terry  Cunningham, Rok : 2006, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43753, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

476, Gladiátorky, 

Povedena komedie, ktera hrdinna vypraveni o muzich s meci a sandaly obrati vzhuru nohama.DD Expres
, Režie : Brian  Grant, Rok : 2003, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37490, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

477, Scary Movie 2, 

Film , který už neměl mít další pokračování je tu zpět !!! Naštěstí patří SCARY MOVIE 2 právě k těm případům „DVOJEK“ úspěšného 
titulu , o kterých zkrátka musíte říci že se zcela vyrovnají svému originálu. Je to opravdové hříšné potěšení, kde si vychutnáte každý moment. Bratři Wayansové 
a jejich posádka je tu zpět aby ve Vás opět vyvolali neovladatelný smích. Po neuvěřitelném úspěchu loňského hitu SCARY MOVIE - Děsnej biják si tvůrci 
tentokrát vzali na mušku Nadpřirozený svět.Nadpřirozené pokračování skvěle paroduje nejen kultovní klasiku jako např. Vymítač ďábla nebo Poltergeist, ale i 
nedávno známé filmy jako Hanibal nebo Pod Povrchem a tak dále
, Režie : Keenen Ivory  Wayans, Rok : 2001, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29759, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

478, Hrátky s čertem, /P

Pohádkové podobenství: Vysloužilý voják se vydá do pekla zachránit duše dvou pošetilých dívek, které v touze po ženichovi 
lehkomyslně naletěly ďábelskému mámení. Odlehčené pohádkové ladění pomophly dotvořit i stylizované ateliérové dekorace podle výtvarných návrhů Josefa 
Lady.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuNovátorství a snaha po originalitě jsou v naší filmové tvorbě dosud vzácnými hosty. U filmové adaptace 
Drdových "Hrátek a čertem" je proto tím radostnější setkání s originalitou hned dvojí: ve výběru námětu i ve způsobu zpracování. Námětem je dnes již proslulá 



pohádková komedie Jana Drdy, která v podmínkách doby svého vzniku - za nacistické okupace - byla psána jako zřetelný jinotaj, zesměšňující společenské typy 
současnosti. Tak vznikla hra vzácného druhu - úsměvná pohádka pro dospělé, svěží, aktuální a hlavně - bytostně česká.Stejně tak, jako našla starobylá pohádka 
o Čertovi a Káče svého mistra v Janu Drdovi, našla i Drdova komedie své filmové mistry v tvůrčím kolektivu režiséra Josefa Macha, především v samotném 
režisérovi (který se jako výrazný novátor projevil již v hudebním filmu "Rodná zem"), dále ve výtvarníkovi - národním umělci Josefu Ladovi a v neposlední řadě i 
hudebním skladateli Jiřím Srnkovi a kameramanu J. Stallichovi. Film se stal dílem opravdu kolektivní nápaditosti, každý účastník přispěl pozitivně svou troškou 
do mlýna.Nejvýraznějším nápadem filmových "Hrátek a čertem" je situování děje do kreslených dekorací. Promyšleně naivní, prostinké a básnicky křehké 
kompozice Josefa Lady neodolatelně kontrastují s "opravdickými" herci, kteří jsou stylisovaně maskováni tak, aby do tohoto prostředí zapadli v harmonickém 
barevném souzvuku. Spojením obou prvků (a zároveň jejich protikladem vznikla nové umělecká realita. které dále zdůraznila ironický a jinotajný charakter 
pohádky. Jinak v Drdově a Machově scénáři proti dramatické předloze v podstatě nezměněné; autoři pouze rozvinuli děj tak, aby poskytoval co nejvíce příležitostí 
výrazovým možnostem filmu, zachovali však v působivé obrazové nadsázce Jedinečné charaktery postav i a jejich jadrnou řečí.Koncertu svérázných Drdových 
postav odpovídá ve filmu dobře znějící soubor hereckých výkonů, jehož kladem jsou jak nadprůměrné výkony jednotlivců, tak i důsledně jednotné, stylové režijní 
vedení hereckého kolektivu. V čele souboru je nejdůležitější postava vysloužilce Martina Kabáta, která je velkou příležitostí i úspěchem Josefa Beka. Furiant i 
rozšafa, světoběžník s oběma nohama na tvrdé a krásné zemi, ale především dobrý člověk - to je Bekův hrdina, spravedlivý ve své chybující lidskosti.A tady 
máme obě děvčata naší hry: princezničku Dišperandu Aleny Vránové a Káču Evy Klepáčové. Holky jako lusk, které pro pěkného ženicha jsou ochotny upsat duši 
čertu, kdyby nebylo statečné ho Martina, který je vyrve peklu z drápů. Rozmarné, vervní ženství těchto půvabných postav dalo oběma mladým herečkám 
možnost dokázat, že dovedou vytvořit plnokrevné charaktery. Dlužno podotknout, že se jim to podařilo mnohem lépe než v jejich předchozích filmových rolích. 
Scény Káči s čerty (zejména a elegantním Luciem), ale i Dišperandy se Školastykem jsou prosvětleny hravým humorem opravdu "čertovského" 
ladění.Pokrytecký poustevník Školastykus je "svatým mužem", který důsledně odmítl pekelné svody nastrojené Luciem a odolá i svůdným vidinám krásných žen. 
Národní umělec František Smolík mistrně vystihl dvojí tvář Školastykovu, o němž Martin Kabát říká, že je svatý, ale nelidský. Egoistický asketa nemá totiž 
pochopení pro lidské slabosti a myslí si, že celý ráj je rezervován jen pro něho. Ve svatém rozhorlení nad nepravostmi hříšně tělesných lidi si rouhavě dláždí 
cestu rovnou do pekla, od něhož ho zachraňuje teprve lidsky hříšný Martin."Hroznej arcimordýř" - jak se sám tituluje = jinak budižkničemu a loupežník Sarka 
Farka je v podání Jaroslava Vojty zdařilým přetlumočením této jeho oblíbené jevištní postavy do filmu. Zde ho vidíme dočasně zkamenělého po nezdařeném 
přepadení "éxportního" čerta Lucia (Josef Vinklář). Je to nový. ale dobře působící trik, stejně jako zázračné "rozdvojení" Luciovo. Ve stylisovaném prostředí filmu 
působí tyto i mnohé další triky neotřele, přitahují i rozveselují. Škoda, že režisér Mach nebyl ve stylisaci prostředí i postav zcela důsledný; několik "reálných" 
dekorací narušuje jednotu i nadsázkový účin filmu. Fantasticky zakroucené obydlí loupežníkovo, se skluzavkovitými východy a lepenkovými zdmi, je vzorem, 
který měl být všude dodržen.Nejrozsáhlejší a nejpestřejší je ovšem svět čertů, ďáblů a ostatních zplozenců pekla, ostatně ne nepodobný světu lidskému, alespoň 
v rozlišení jejich charakterů i "společenského postavení". Pekelnou chudinu zastupují venkovští čerti Omnimor a Karborund, rodní potomci Jiráskových vodníků z 
"Lucerny", kteří jsou v podání Františka Filipovského a zejména Stanislava Neumanna vykresleni jako konzervativní strejci, povedené karikatury obdobných 
lidských protějšků.Ďábelská "honorace" - zpupný a hloupý samovládce Belzebub (Lad. Pešek), prohnaný, hladký diplomat doktor Solfernus (Vlad. Ráž) a vojácky 
nabubřelý pekelný generál Belial (Rud. Deyl ml.) jsou věrným obrazem lidských urozenců stejného rodu. Celá ta pekelná chasa je však se svými praktikami i čáry 
dočista na hromadě před nebojácným lidstvím Martina a Káči.Líc pekelného světa zastupuje zlidštělé nebe v podobě cudného anděla Teofila; božsky 
spravedlivého jelimánka zde hraje Antonín Šůra s přitažlivou prostotou, ale i vynalézavým gestem. Je zvlášť vtipně maskován jako venkovský kluk-ministrant v 
komži a důkladných vysokých botách!Stylisace Machova a Stallichova obrazu, který je vtipnou podívanou v tom nejlepším slova smyslu, je rovnocenně doplněna 
až do grotesknosti vystupňovanými motivy i zvukomalebnými střípky skladatele Jiřího Sr%#%Hrátky s čertem (1956)%%8715###%#%Hrátky pro nejmenší 
(1958) [TV inscenace]%%42242###%#%Pařížské hrátky (1992)(Le Ciel De Paris)%%15487###%#%Hrátky pro dospělé (1965) [TV 
inscenace]%%44644###%#%Medvídek Pú - Hrátky - Kovboj Pu (?)%%12246###%#%Hrátky na polích Páně (1992)(At Play in the Fields of the 
Lord)%%8714###mnky."Hrátky a čertem" jsou pestrou, přitažlivou podívanou. Poctivé dílo, vynalézavě podané, které rozesmává a prosvětluje hlediště kina  
vírou v zdravý lidský rod. Lahodný, řízný truňk, který nechť slouží  ke zdraví publiku i filmovým tvůrčím pracovníkům.Autor/Zdroj: Dvořák Ivan/dobová recenz
, Režie : Josef  Mach, Rok : 1956, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8715, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

479, Dařbuján a Pandrhola, /P

Havíř Dařbuján, obdařený četným potomstvem, si vybere za kmotra pro své další dítě samu Smrt, vlastně Smrťáka. S jeho pomocí se 
z Dařbujána stane zázračný doktor. Úskočný sládek Pandrhola ale důvěřivého Smrťáka uvězní v sudu a lidé ani zvířata nemohou zemřít. Průměrná realizace a 
těžkopádný humor až zarážejí u tak schopného a zkušeného tvůrce.Autor/Zdroj: /PopisPohádková komedie o tom,jak Kuba Dařbuján léčil stárka Pandrholu, pivo 
teklo potokem a jaternice rostly na stromech, smrt zmizela ze světa a co z toho pošloAutor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Martin  Frič, Rok : 1959, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5880, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

480, Santa Claus, 

Špičkový manažer hračkářské firmy Scott Calvin se nemůže vypořádat s důsledky rozvodu. Navíc rozhodně není prototypem 
ideálního rodiče pro svého syna. Štědrý den s tatínkem je pro malého Charlieho spíš noční můrou než nejkrásnějším večerem roku. To se ale změní ve chvíli, 
kdy Santa Clase, který v angolských zemích přináší dárky komínem, tragicky uklouzne právě na střeše Calvinova domu. Kdo ho zaskočí ? Pochopitelně 
nešťastný Scott. Ale to zdaleka není všechno protože v průběhu příštích měsíců se tatínek pomalu ale jistě začne měnit ve skutečného Santa Clause a konečně 
si začne rozumět se svým synem ...Rodinná komedie s televizním hercem Timem Allenem v hlavní roli se stala ve Spojených státech překvapivým hitem vánoc 
roku 1994
, Režie : John  Pasquin, Rok : 1994, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18457, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

481, Byl jednou jeden král, 

O tom, že sůl je nad zlato a drahé kamení,se přesvědčil i král Já První a všichni jeho poddaní. Tato pohádková komedie je jedním s 
nejpopulárnějších českých filmů všech dob. Téměř ideálním způsobem spojuje kouzlo prostého vyprávění a špičkovou kvalitu humoru. Stále živá klasika známá 
už více z televize a videokazet. Neopominutelný vánoční program.Autor/Zdroj: Václav Březina: Lexikon českého filmu/PopisÚsměvná pohádka o pošetilém králi a 
jeho moudré dceři, která věděla, že sůl je nad zlato.Filmové zpracování známé české pohádky Sůl nad zlato je jedním z nejoblíbenějších pohádkových příběhů v 
historii naší kinematografie.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1954, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4832, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

482, O mašince Tomáš, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

483, Ferda Mravenec, P

Ferda mravenec 1+2 Obsahuje:   1. JAK PŘIJEL DO LESA CIRKUS. Na lesní mýtinu přijel cirkus. Brouk Pytlík v něm 
vystupuje jako vrhač nožů, FERDA se potápí v akváriu a Appetitus se zamiluje do provazolezkyně. 2. O BITVĚ U BÍLÉHO KAMENE. S pomocí krtky Charlyho a 
vlastní lstí se podaří mravencům pod vedením FERDY zvítězit nad nepřátelskými mravenci. 3. JAK SE FERDA S KAMARÁDY VYDAL HLEDAT POKLAD. 
FERDA hledá spolu se svými kamarády poklad ve staré zřícenině. 4. JAK SE STALA BERUŠKA KRÁLOVNOU KRÁSY. Beruška vyhraje volbu královny krásy a 
s tím i cestu na Hawaii. Odtamtud si přiveze ženicha, kterého Pytlík odhalí jako sňatkového podvodníka.Ferda mravenec 3+4 Obsahuje:   1. NÁVŠTĚVA Z 
VESMÍRU. Mimozemšťané se pokusí unést FERDU a jeho psíka. Díky chytrosti a lsti malého psíka zmizí nevítaní návštěvníci zase ve vesmíru. 2. O PYTLÍKOVĚ 
DIVOKÉM SNU. FERDA - alias Doc Sunday zachrání před bandity truhlici se zlatem, vytáhne indiánskému náčelníkovi bolavý zub a pomůže provdat jeho 
ošklivou dceru. 3. O TAJEMNÉ NEZNÁMÉ LODI. FERDA je unesen dvěma mravenci, převlečenými za mnichy. Tajemná loď ho unese do jeho staré vlasti - 
mraveniště. 4. O LYŽOVÁNÍ A VELKÝCH KOUZLECH PAVOUČKA POUTNÍČKA. FERDA se pokouší naučit Berušku lyžovat.Ferda mravenec 5+6 Obsahuje:   
1. O TOM, JAK NASTALA VELKÁ VEDRA. V přírodě vypuklo velké sucho. Při hledání vodního pramene prožijí naši broučci nebezpečná dobrodružství. 2. JAK 
SE ŠLY PLOTICE KOUPAT. FERDA a jeho přátelé se koupají u starého mlýna, přičemž prožijí nebezpečné dobrodružství. 3. JAK FERDA SLOUŽIL U 
POTÁPNICE. FERDA a Pytlík se ocitnou v zajetí brouka potápníka, který je přinutí pracovat pod vodou jako potápěči. 4. O VELIKONOČNÍM VAJÍČKU. Z vajíčka, 
které je určeno pro palačinku, na kterou se všichni těšili, se nečekaně vylíhne kuře. Broučci jsou zklamáni a hledají jeho maminku
, Režie : Jerry  Hampeys, Ralph  Ne, Rok : 1996, Délka : 360, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43191, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

484, Grinch, The Grinch

Grinch přišel na svět stejně, jako všichni Kdovíci z městečka Kdosice. Jedné chladné noci přistál ve svém parapleštníčku na prahu dvou 
dobromyslných sester, Růži a Kláry. Ujaly se ho s láskou, přestože už od první chvíle tušily, že se od ostatních kdosických mrňat liší. V osmi letech Grinchovi 
narostly vousy a chlupy, navíc nazelenalé, a jeho vrstevníci ho provázeli výsměchem snad na každém kroku. Tehdy, v předvánočním čase, opustil domov, 
zanevřel na všechny, odmítl slavit Vánoce, které jsou pro obyvatele Kdosic téměř posvátné, a usadil se v hluboké jeskyni, vysoko nad městem. Od té doby je už 
po léta pro všechny Kdovíky i Kdovinky hotovou noční můrou. Nahání jim hrůzu ,a co je ještě horší, i výčitky svědomí. Ulice městečka už zase žijí předvánočním 
ruchem, který násobí přípravy na oslavu jubilejní Kdoslavy. Tehdy se kurážná Cindy Lou rozhodne osobně pozvat Grinche i s jeho psem Maxem, aby se stal 



smíchmajstrem a usmířil se s Kdovíky.Dopadne to sice všechno úplně jinak, než si ta malá představovala, protože Grinch je pořádný svéráz a k tomu ještě se 
srdcem o dvě čísla menší. Teprve, když zjistil, že Vánoce nelze ukrást, protože je nelze ani koupit, doroste mu do běžné, kdovíčí velikosti...Příběh Grinche, který 
nerozlučně patří k americkým vánocům, je útlá knížka, kterou její autor Theodor S. Geisel sám ilustroval. Záhy po prvním vydání v roce 1937 se stala 
bestsellerem a tak ji filmaři již dvakrát vtiskli podobu kresleného snímku. Letos poprvé ovšem vstoupí Grinch v předvánočním čase na plátna desetitisíců kin na 
celém světě jako celovečerní hraný film. Natočil jej režisér Ron Howard, podepsaný např. pod filmy Oheň, Navždy a daleko, či slavným Apollem 13. Titulní roli 
vytvořil Jim Carrey a hlas vypravěči propůjčil neméně slavný Anthony Hopkins. U nás uslyšíte Borise Rösnera a Zdeňka Svěráka. Především oni dva a nesmírně 
nápaditý překlad Petra Putny způsobili, že se naši diváci budou cítit s Grinchem jako doma
, Režie : Ron  Howard, Rok : 2000, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28778, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

485, Nesnáze pana účetního, /P

V pořádí druhý film o účetním Fantozzim je opět plný Fantozziových trapasů a šílených nápadů jeho kolegy Filiniho. Ugo Fantozzi 
tentokrát jede jako maskot do kasina se svým šéfem, vypraví se na lov vyzbrojený pouze prakem a navštíví cirkus, odkud odejde trochu netradičním způsobem - 
je vystřelen z děla. A samozřejmě nechybí jeho milovaná žena Pina a krásná dcera Mariangela ...
, Režie : Luciano  Salce, Rok : 1976, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39592, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

486, Já to tedy beru, šéfe!, /P

Komedie Petra Schulhoffa vypráví v satirické nadsázce o podivných způsobech tzv. vědecky prováděného náboru pracovních sil. Dva 
náboráři (Luděk Sobota a Petr Nárožný) si pečlivě zjišťují škraloupky v soukromém životě vyhlédnutých osob, které potom ,,rády" přecházejí do jejich podniku. 
Jenomže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne..., a potom musí nastoupit do práce i oní
, Režie : Petr  Schulhoff, Rok : 1978, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9213, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

487, Medvídci, 

Nezbedný míša poznává nové kamarády. Animovaný film natočený podle seriálu o medvědí rodince a jejích kamarádech. Malý 
Méďa se spolu s tatínkem vydává na výlet do přírody, s přespáním pod stanem. Tady se potkává s osamoceným malým divokým medvídkem, se kterým se hned 
skamarádí. Pozve ho k nim domů, kde spolu zažijí plno zábavy. Ovšem kde má medvídek rodiče? Když se dozví, že se jim ztratil, vydá se je Méďa spolu s 
dalšími kamarády hledat
, Režie : Raymond  Jafelice, Rok : 2001, Délka : 75, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41884, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

488, Vesničko má, středisková, /P



Tento určite komerčne najúspešnejší Menzelov film patrí medzi to najlepšie,čo sa tu v 80-tych rokoch natočilo,nedá sa mu nič 
vytknúť,výborná "komerčná" zábava,ktorá poteší aj náročnejšieho diváka,film,ktorý spája,dobrá vec sa podarila.Menzel však podľa mňa natočil aj hodnotnejšie 
filmy/Postřížiny,Rozmarné léto/-zabite ma! 9. 
, Režie : Jiří  Menzel, Rok : 1985, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22449, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

490, Zrození pana účetního, /P

Náš dobrý známý, pan účetní Fantozzi, se tentokrát představuje ve svém úplně prvním filmu, který u nás dosud nebyl 
uveden. I tentokrát se můžete těšit na jeho hezkou ženu a ještě krásnější dcerku a také na jeho trapasy v japonské restauraci, utrpení při odtučňovací kúře, 
sportovní nadšení při fotbalovém zápase a spoustu dalších příhod, které Vás spolehlivě pobaví
, Režie : Luciano  Salce, Rok : 1975, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7565, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

491, Babe, /P

Australský rodinný film Babe byl natočen podle oblíbené dětské knihy' Dicka Kinga-Smithe. Literární původ filmového vyprávění 
naznačuje členění příběhu do kapitol i občasný ironický nadhled, jenž z tohoto v anglofonních zemích mimořádně úspěšného snímku dělá něco víc, než jen další 
"film s mluvícími zvířaty". Ten ostatně zůstává doménou Studia Walta Disneyho (z jehož produkce jsme u nás nedávno viděli např. podobný film tohoto typu, 
Cestu domů). Základní idea příběhu je drtivě přímočará: hlavní hrdina, prasátko Babe, odmítá skončit na pekáči a dělá vše proto, aby splnilo svůj  dávný sen: stát 
se ovčáckým psem. Na idylické farmě pana Hoggetta k tomu má dostatekpříležitostí: laskavý farmář má pro zvířata cit a své ženě chuť na vepřové brzy vymluvi 
Rychle totiž pochopi že chytrý čuník nejen všemu rozumí, ale dokáže i účinně ochránit jeho ovce před zloději. Babe nakonec zvítězí v soutěži ovčáckých psů a 
získá si úctu všech, kteří mu dřív nevěřili nebo se mu posmívali. Zůstává otázkou, jestli tento napůl komický, napůl dojímavý příběh ctižádostivého prasátka 
zaujme i české diváky: bránit tomu bude neznalost literární předlohy i skutečnost, že film byl narychlo uveden do kin s českými titulky jež vyřazují mladší dětské 
publikum.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Chris  Noonan, Rok : 1995, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3416, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

492, Až do smrti, /P



Jean Claude Van Damme v tomto filmu hraje nečestného policajta, který je zavislý na heroinu a nikdo ho nemá rád. Kvůli nehodě se ocitne v 
komatu. Po probuzení je z něj lepší člověk, který chce dát věci do pořádku
, Režie : Simon  Fellows, Rok : 2007, Délka : 113, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44712, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

493, Slunce, seno, jahody, /P

Úsměvný obrázek ze života současné vesnice. Zápletka se točí okolo studenta Šimona Pláničky, který do vesnice přijel na brigádu. 
Chce tu v místním kravíně experimentovat. Zpočátku o tom nechce nikdo ani slyšet, ale vše se změní, když se po vsi rozkřikne, že Šimon je synem krajského 
funkcionáře. Okolo ústředního motivu se odehrává spousta humorných situací, nechybí tu ani láska a žárlivost. Režisér natáčel svůj film v rodné vsi Hoštice. 
Hrají v něm herci i neherci, jako kompars vystupuje téměř celá vesnice.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 1983, Délka : 83, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19069, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

494, Banánový Joe, /P

Joe je obrovský chlap, ale je to mírumilovný dobrák. Žije v malé vesnici hluboko v džungli a na svojí loďce převáží banány do 
nejbližšího města, kde je mění za zásoby pro svou vesnici. Jednoho dne ale narazí na šéfa místní mafie, který chce převzít všechen obchod s banány. Joe se 
nemůže bránit, protože nemá vlastní doklady ani obchodní licenci. A tak se rozhodne, že všechny dokumenty sežene. Ale nebyl by to Bud Spencer, kdyby u toho 
nepadlo pěkných pár facek
, Režie :   Steno, Rok : 1982, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3534, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

495, Fantomas se zlobí, P

Zločinec musí být polapen, potrestán a zbaven své masky! Strhne mu ji novinář Jean Maris nebo komisař Louis de 
Funes?Pronásledování Fantomase přivádí tentokrát komisaře Juvea, novináře Fandora a jeho snoubenku Helenu do Říma, kam je svolán významný vědecký 
kongres. Hvězdou tohoto kongresu má být profesor Lefebvre, vědec zabývající se výzkumem v oboru hypnózy. Jeho objevy jsou tak převratné, že se dá 
předpokládat, že Fantomas bude mít o stařičkého vědce zájem a postará se o jeho zmizení. K únosu skutečně dojde, ačkoli určit toho pravého profesora mezi 
třemi navlas stejnými je pro komisaře Juvea úkol nelehký. Při pronásledování má Fantomas jen malou naději na únik, avšak co on má všechno k dispozici
, Režie : André  Hunebelle, Rok : 1965, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7564, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

496, Fantomas kontra Scotland Yard, P

Šarmatní novinář Jean Maris a neurotický komisař Louis de Funes. Kdo komu vlastně překáží při chytání zločince číslo jedna 
světového formátu?Fantomas vymyslel další pekelný kousek: nejbohatším lidem světa dá na vybranou - buď život, nebo tzv. daň z práva na život. Všichni 
ohrožení boháči se sejdou ve Skotsku, v přepychovém zámku lorda MacRashleye. Nechybí ani novinář Fandor, jeho snoubenka Helena a komisař Juve se svým 
pomocníkem. Nikdo však netuší, že na zámku je i Fantomas, který díky svému přestrojení a umění ve zhotovování dokonalých masek se stane dokonce 
samotným lorde Rashleyem. Snaží se získat diamanty v ceně miliónu dolarů, ale v patách má Fandora s Helenou a komisaře Juvea s celou jeho suitou
, Režie : André  Hunebelle, Rok : 1967, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7563, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

497, Clementine, /P

Teakwondo šampión musí bojovat za dceru svého nejlepšího přítele.Policista Kim (Jun Lee) je propuštěn pro své brutální způsoby 
vyšetřování. Podsvětí ho najímá jako gladiátora do ilegálních zápasů v aréně. Jednoho dne se rozhodne ukončit svoji kariéru, protože se chce postarat o svoji 
dcerku Sa Rang. Gangsteři ji ale unesou a Kim se musí vrátit zpět do ringu, aby jí vybojoval svobodu. Ocitá se tak tváří v tvář "Králi ringu" Jackovi Millerovi 
(Steven Seagal), muži, který ještě nikdy neprohrál
, Režie : Du-yeong  Kim, Rok : 2004, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=45180, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

498, Pat a Mat Speciál, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

499, Akce nemluvně, 



Jackie Chan bojuje se vším, co se mu připlete do cesty. Rodinná Kung-fu komedie. Existuje pouze jediné co dokáže hazardního 
hráče Fonga (Jackie Chan) vyděsit víc než dotěrní věřitelé - dostat na starost plačící nemluvně
, Režie : Benny  Chan, Rok : 2006, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44170, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

499, úsvit policajtů, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

500, Boeing 747, 

Neexistuje zabezpečovací zařízení, které by KYLE KETCHUM nepřekonal. S partnerem BROOKSEM už léta pracují jako nájemní 
zloději a daří se jim. V branži jsou velmi vyhledávaní a na jejich kontě to je znát. Klidně by se mohli vykašlat na riziko a  do konce života už nepracovat. Když se 
dozví, že z Tennesse letí do Ženevy speciální Boeing 747 se 600 milióny dolarů na palubě, neodolají výzvě a pokusí se o nemožné. Jaké je však jejich 
překvapení, když na palubě potkají konkurenci
, Režie : Tripp  Reed, Rok : 2003, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38402, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

500, Medailon, 

Hongkongský detektiv Eddie Yang pracuje s krásnou agentkou Interpolu Nicole a agentem Watsonem a pokouší se zachránit 
chlapce z drápů ničemného Snakeheada. Když ale osudná nehoda ukončí jeho život, Eddie se vrátí zpátky na svět s pomocí Medailonu s mnohem větší silou a 
možnostmi! Díky nadlidské síle Eddie zkříží Snakeheadův plán na ovládnutí světa. Ve filmu Medailon uvidíte Hong Kong, Thajsko a Irsko. Jackie Chan v 
Medailonu vykopl laťku hodně vysoko! Akční superstar Jackie Chan přichází se svým originálním stylem a moderními speciálními efekty, aby ukázal sílu 
Medailonu, ve filmu, který Roger Ebert označil jako "skvělý"
, Režie : Gordon  Chan, Rok : 2003, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41297, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

501, Král zabijáků, 



Smečka profesionálních nájemných vrahů má zneškodnit králezabijáků, a jeden z nich neví jak na to.Autor/Zdroj: /DV
, Režie : Wei  Tung, Rok : 1998, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34742, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

502, Šíleně smutná princezna, /P

Hudební pohádka Šíleně smutná princezna je určena především malým - ovšem ne těm nejmenším divákům. Vypráví příběh prince 
a princezny ze sousedních spřatelených zemí, které mají uzavřít sňatek, o čemž rozhodli jejich moudří otcové se svými rádci. Královské děti však o svém osudu 
chtějí rozhodnout samy a samy si také touží vybrat životního partnera, který se bude líbit jim, a ne takového, kterého určí jejích otcove v zájmu státních důvodu
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1968, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20191, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

503, Rolničky, kam se podíváš, 

Jeden z nejznámějších představitelů akčního žánru zde hraje "obyčejného" otce rodiny, který kvůli své práci nemá čas na 
syna. Štědrý den se pro něj změní v pernou honičku za vánočním dárkem. Figurka slavné conicsové postavy jménem Turbo Man je totiž beznadějně vyprodaná. 
Schwarzeneggerův hrdina se ovšam nakonec omylem ocitne ve vánočním průvodu, maskovaný právě za Turbo Mana.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
distributoraTurboun je zlý sen, noční můra každého otce a očistec za všechny prohřešky, kterých se tatínkové dopustili. Turboun je hračka a velké přání milionů 
dětí[Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraZanedbávající, přesto milující otec slíbí svému synovi vše, co si napsal na vánoční seznam. Jde o 
nejvyhledávanější hračku v zemi. A tak Štědrý večer prožije sháněním nemožného - hračky, pňčemž je tlačen městem bujarým davem.Autor/Zdroj: /reklamní 
materiály distributor
, Režie : Brian  Levant, Rok : 1996, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17975, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

504, Kam se poděla sedmá rota, 

Piše se květen 1940. Sedma rota je dopadena nepřitelem. Bez velení a bez touhy po hrdinskych činech se znama trojka rozhodne 



připojit k prchajici armadě. Jen jim se však podařilo skutečně uprchnout. Rozjařene francouské trio se řiti vpřed v německém tanku. Obrněne vozidlo je přivadí do 
nečekanych a blaznivych situaci, ale Němci jsou teměř na každem kroku
, Režie : Robert  Lamoureux, Rok : 1973, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9876, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

505, Četník ze Saint Tropez, obal-V

Všechny národy světa si tropí legraci ze svých ramen spravedlnosti spíše po hospodách, jen Francouzi jako první přišli se sérií 
bláznivých filmových komedií, v nichž je příslovečná tupost policajtů (francouzských samozřejmě) podrobena přetěžké zkoušce inteligentním humorem a satirou 
vpravdě sžíravou.  Film Četník ze Saint Tropéz měl takový úspěch, že v příštích dvou desetiletích vzniklo dalších pět filmů na stále aktuální téma Četník a ... O 
úspěch se zasloužil lvím dílem Louis de Funés. Jeho katastrofický seržant Cruchot zosobňoval nejen policejní předpisovou omezenost, ale i napoleonský 
komplex nadutého a všemocného nadřízeného, který své podřízené impulsivními a paličatými příkazy dostává do rozličných, většinou nezáviděníhodných a 
choulostivých situací. Důležitou roli v příběhu hraje i Cruchotova půvabná dcera Nicole (Geneviéve Grad). Četnickou sérii natočil Jean Girault 
(1924-1982).Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Jean  Girault, Rok : 1964, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5619, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

506, Slunce, seno a pár facek, 

Již po druhé jsme zavítali do jihočeských Hoštic, abychom sledovali osud Konopníků a Škopků. Nahlédneme do vztahu mezi 
těhotnou Blaženou a Vencou, kolem kterého zhrzená Milada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál a hotová bitva mezi jejich rodinami. Ve stejném duchu 
probíhá vztah mezi živočichářem Bédou a účetní JZD Evičkou. Přesuňme se do idylické vesničky, podívejme se, jak pokračuje experiment pro zvýšení dojivosti, 
jak spolu hospodaří farář a jeho Cecilka, poslechněme si neopakovatelný zpěv paní řídící Hubičkové.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 1989, Délka : 126, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19067, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

507, Hostel II, 

Historie se opakuje. Nyní se v situaci, ve které jim půjde o život, ocitnou tři mladé dívky, které se ve vidině odpočinku a relaxace 
nechají přemluvit oslnivou Axelle(Věra Jordanova), kterou potkají v slunné Italii, aby si zajely na Slovensko, trochu se pobavit. Nevědí však, že hotel, ve kterém 
se ubytovaly, je jen součást krvavého průmyslu zbohatlíků, kteří se rádi dívají na utrpení a bolest svých obětí
, Režie : Eli  Roth, Rok : 2007, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43089, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

507, Rudý úsvit, titulky



V jednom městečku si žije pokojně několik stovek rodin, když si Rusové vzpomenou, že by bylo dobré zasadit Americe, jakožto 
úhlavnímu nepřiteli, smrtící ránu. Proto se armáda rozhodne bleskově obsadit právě toto bezvýznamné městečko, zcela ho odříznout od okolního svět a 
zapracovat na jeho rozkvětu samozřejmě s komunistickým obyvatelstvem. Jenže To by tu nesměli být mladý Patrick Swayze a Charlie Sheen se svými 
kamarády, kteří se čistou náhodou neocitnou v ruském zajetí. Usídlí se v horách a vyčkávají aby se mohli sami postavit ruskému okupantu. Čeká na ně 
samozřejmě spousta nebezpečných akcí, při jedné z nichž zachrání amerického pilota. To je jen začátek toho co přinese Rudý úsvit této skupince mladých lidí..
, Režie : John  Milius, Rok : 1984, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18170, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

508, Santa je úchyl!, Bad Santa

Vánoční komedie Terry Zwigoffa  Bad Santa – je příběhem  dvou trestanců (Billy Bob Thornton – Nesnesitelná krutost, Ples příšer, 
Armageddon a Tony Cox), kteří objíždějí nákupní centra v převlečení za Santu a jeho elfa. Jedinou motivací této dvojice je přepadnout všechny obchody po 
cestě. Tento plán se však zkomplikuje, když potkají osmiletého chlapce, který se jim pokouší vysvětlit pravý smysl Vánoc
, Režie : Terry  Zwigoff, Rok : 2003, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32740, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

509, Princezna ze mlejna, /P

Byl jedno jeden mlejn a v tom mlejně žila krásná Eliška a její otec.Jednou do toho mlejna přišel mládenec Jindřich,který chce 
vysvobodit nějakou princeznu a vzít si ji za ženu.Ale když uvidí Elišku,tak na okamžik zapomene na všechny prinezny.Elišce se Jindřich líbí a aby se u nich 
zdržel co nejdéle řeken mu,že se vždy za úpln¡ku na jejich rybníce zjevuje princezna.Jindra ji chce vysvobodit,tak ve mlejně počká do úpln¡ku.Ale ve mlejně jsou i 
čert a vodník,kteří se do Elišky zamilují.A když ji uvidí knížepán,zamiluje se do ní také a bude si ji chtít vzít.Eliška je ze všech ženichů celá zmatená a neví koho 
si vybrat.Nakonec všem zadá tři ůkoly.Třetí ůkol je,aby každý z nápadníků zazpíval za úpln¡ku u rybníka písničku.Všichni ůkaly spln¡ují až na Jindru,který o nich 
neví.Takže když všichni dospívají začnou se hádat a v tom usliší další písen¡,kterou zpívá právě Jindřich.A vtom se na rybníce objví Eliška a rozhadne sae kdo je 
její vyvolený.Samozřejmě,že si vybere Jindru a ten taky pochopí,že svou princezu našel.A tou je právě Eliška.A bude svatba a to je konec pohádky
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 1994, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16962, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

510, Princezna ze mlejna 2, /P

Jedna z nejúspěšnějších pohádek v historii české kinematografie a nejúspěšnější pohádka České televize se dočkala po šesti letech 



svého pokračování. Do kin příchází další příhody obyvatel pohádkového mlýna, "malého, ale šikovného" čertíka, vodníka, krásné Elišky, žárlivé čarodějnice, 
nafoukaného knížepána s ostatních populárních postaviček. Stejně jako Princezna ze mlejna je i její pokračování především určeno nejmenším divákům a 
navazuje na poetiku prvního dílu. Přibylo víc humorných situací, ale i napětí. Příběh je inspirován motivy jihočeského lidového vyprávění, krajovou slovesností 
Volyňska a Vodňanska.Končilo se svatbou, a nový příběh začíná tím, že do známého pohádkového mlýna přilétá čáp... Všichni se z děvčátka radují, dokonce i 
čertík s vodníčkem, kteří se stali dobrými strážci mlýna. Jediný, kdo se neraduje, je knížepán. Nemůže se smířit s tím, že Eliška dala přednost chudému 
chasníkovi před jeho slávou a bohatstvím. A tak se svým povedeným sluhou Žánem vymyslí lest a pošle Jindřicha na vojnu proti Turkovi. Myslí si, že tak má 
cestu za krásnou Eliškou opět otevřenou...Diváci se setkají spostvičkami z prvního dílu, jen Lucii Bílou v roli čarodějnice vystřídala skvělá Monika Absolonová. 
Přibyl zlý velitel v podání Jana Přeučila a hodný generál Lukáše Vaculíka.Ani filmový štáb, tedy alespoň hlavní profese, se nezměnil. Hlavním kameramenem byl 
Ervín Sanders, kostýmy navrhl Jan Růžička, masky Bobo Sobotka, hudbu složil Miloš Krkoška. Ve střižně AVID stříhal Dalibor Lipský, triky vznikly pod vedením 
Borise Masníka a Jiřího Šimurka ve firmě UPP. Natáčení probíhalo na stejných místech jako před šesti roky - jihočeský Bavorov a jeho okolí, zámek v Dobříši a 
nově, v kaolínovém dolu v kaznějově
, Režie : Zdeněk  Troška, Rok : 2000, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16963, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

511, Honza málem králem, /P

Honza, nejoblíbenější jméno a postava českých pohádek, se vydává do světa za štěstím. Není to ale hloupý Honza, jak ho líčí 
některé pohádkové verze. Je to chytrý a veselý mládenec, který má rád lidi a nesnáší nespravedlnos. Netouží po království, ani po princezně a penězích, jen po 
prostém lidském štěstí..
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1976, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8484, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

512, Pyšná princezna, /P

V půlnočním království vládne starý král, který má špatné rádce. Má také krásnou ale velmi pyšnou dceru. O její ruku se uchází 
šlechetný král Miroslav, který se vydává za zahradníka, aby ji zbavil její pýchy a získal její srdce
, Režie : Bořivoj  Zeman, Rok : 1952, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17625, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

513, Zlatovláska, /P

Starý král povolá svého kuchaře Jiříka, aby mu připravil rybu, ale nikdo ani on nesmí ochutnat. Jiříkova zvědavost je však větší než 
obava z trestu a po ochutnání zjistí, že rozumí řeči zvířat. Zjistí to i král, který pošle mladíka místo popravy, aby mu dovezl pannu se zlatými vlasy, o které si ptáci 
povídali. Pro získání nevěsty pro krále, musí kuchař splnit 3 přání. Co se stane, když se Jiřík se Zlatovláskou do sebe zamilují, uvidíte sami
, Režie : Vlasta  Janečková, Rok : 1973, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41388, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

514, Slavnosti sněženek, /P



Pronásledování postřeleného kance a jeho konec na stupínku školní třídy vyvolá spor dvou mysliveckých sdružení. Celá řada 
komických situací včetně již zlidovělých hlášek jsou důkazem jemného humoru Bohumila Hrabala i režijního umění Jiřího Menzela
, Režie : Jiří  Menzel, Rok : 1983, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19014, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

515, Tři veteráni, /P

Potkali na své pouti tři pohádkové skřítky a dostali od nich tři kouzelné dary. Klobouk schopný vyčarovat jakýkoliv předmět, bezedný 
váček se zlaťáky a harfičku, přivolávající libovolný počet sloužících. O tom, jak s neobvyklými dary naložili, vypráví komediálně laděný příběh, natočený na motivy 
stejnojmenné pohádky z knihy Jana Werich Fimfárum.Autor/Zdroj: /Popi
, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1983, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21432, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

516, Austin Powers: Špión, který mě vojel, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Austin Powers je prvotřídní tajný agent hrající ve stejné lize s Jamesem Bondem, Ethanem Huntem či Dickem Steelem. Svoje mise 
řeší se stejnou bravurou a elegancí jako Hunt, ženy svádí stejně úspěšně a konzistentně jako Bond a je podobně zábavný jako Steele. Ale potom, co mu jeho 
úhlavní nepřítel doktor Zloun ukradne jeho „mujo", v němž spočívá veškerá Austinova mužná síla a agentské schopnosti, nezbývá nebohému agentovi nic jiného, 
než se za pomoci stroje času vydat po Zlounových stopách zpátky do šedesátých let - a pokusit se získat svoje drahocenné „mujo" zpátky.Hlavní hvězdou filmu a 
představitelem agenta Powerse i doktora Zlouna je americký komik Mike Myers, který je ve Spojených státech hvězdou první velikostí, ale u nás je známý snad 
jen díky prvnímu dílu Austina Powerse, který před několika lety vyšel na videu pod názvem Špionátor. Ze srovnání s ním vychází Špión, který mě vojel jako jasně 
slabší. Řada vtipů je recyklovaná z prvního dílu, filmové odkazy a zábavné dialogy se téměř vytratily a nedostatek komických situací Myers vynahrazuje 
přebytkem hrubozrného fekálního humoru. Pokud je tohle váš „šálek čaje", tak prosím, ale jestli čekáte vtipnou parodii na bondovky, budete se muset 
poohlédnout jinde.Jan Rudovský Total Film 2000/7/95Autor/Zdroj: Rudovský Jan/Total Fil
, Režie : Jay M.  Roach, Rok : 1999, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25024, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

517, Dobrý voják Švejk 1, /P



Barevné filmové zpracování literární předlohy slavného románu Jaroslava Haška - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 
Jednotlivé kapitoly románu jsou ve filmu dokonale převedeny do spousty komediálních scén, hraných dokonale celou plejádou nejlepších českých herců
, Režie : Karel  Steklý, Rok : 1956, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6602, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

518, Dobrý voják Švejk2 - Poslušně hlásím, /P

Druhý díl filmového přepisu slavného románu Jaroslava HaškaOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Komplikovaná 
anabáze Švejkova putování na frontu jižními Čechami přináší celou řadu humorných situací, skvěle ztvárněnými řadou nejlepších českých herců. I po příjezdu na 
frontu pokračuje Švejk ve vytváření dalších gagů a i v podmínkách války jde o veselou podívanou. Nesmrtelnou zůstává poslední sekvence filmu "nestřílejte, jsou 
tu lidi"
, Režie : Karel  Steklý, Rok : 1957, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16668, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

519, Tři oříšky pro Popelku, /P

Jedna z nejhezčích pohádek naší kinematografie, jejíž divácká obliba je trvalá.Známý pohádkový příběh o sirotkovi Popelce, do 
které se zamiloval princ, i když si to její nevlastní matka velmi nepřála. Milé a hodné dívce pomáhají tři kouzelné oříšky, ve kterých vždy najde to, co potřebuje ... 
lovecké oblečení, plesovou róbu i svatební šaty (1973 ).Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Vladimír Menšík a další. Scénář: František Pavlíček a Václav 
Vorlíček. Kamera: Josef Illík. Režie: Václav Vorlíček.Popelka žije na dvoře se svou macechou a její dcerou Dorou. Po smrti svého otce byla vyhoštěna mezi 
služebnictvo. Na dvoře čekají příjezd královské rodiny - macecha Popelce nařídí přebrat hrách, holoubci ji však pomohou. Popelka se jede projet na svém 
věrném koníčkovi Juráškovi, je pronásledována princem, který v ní vidí jen malou holku. Macecha si vymůže na královně pozvání na ples, na kterém si má princ 
vybrat nevěstu. Čeledín Vincek jede do města nakoupit látky a šperky, Popelka poprosí jen o to, co mu cvrnkne do nosu. Vincek jí přiveze tři kouzelné oříšky, 
které ukrývají vždy to , co dívka právě potřebuje. Jednou je to lovecká kamizolka, ve které poprvé okouzlí prince, když nad ním zvítězí při střelbě z kuše, podruhé 
plesové šaty na bál, kde si princ má na radu rodičů vybrat nevěstu a nakonec i svatební šaty, když princ po mnohém hledání a hádání najde svou 
vyvolenou.Česká televiz
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1973, Délka : 75, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21407, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

520, Šest medvědů s Cibulkou, /P



Klauniáda, jaká se hned tak nevidí!Klaun Cibulka dostane výpověď, protože ředitel cirkusu prodá jeho medvědy.Ale děti ho v tom 
nenechají!Převlečený za kuchařku může přece žonglovat ve školní kuchyni!DVD Expres
, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1972, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20168, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

521, S tebou mě baví svět, /P

Muži - otcové rodin s touhou po dobrodryžství - se připravují na další "pánskou jízdu", zimní expedici na hory. Na starost dostanou i 
své děti, které tak s jejich svéráznými opatrovateli čeká mnoho nevšedních situací. Rodinná komedie S tebou mě baví svět byla filmovým debutem scénáristky a 
režisérky Marie Poledňákové a stále patří mezi divácky úspěšné filmy.Autor/Zdroj: /PopisNedávno byl uveden do kin první celovečerní film režisérky Marie 
Poledňákové S tebou mě baví svět, který natočila podle vlastního scénáře. Byl očekáván se zájmem o to větším, že její úspěšné inscenace - Jak vytrhnout 
velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny a Kotva u přívozu zná z četných repríz skoro každý televizní divák. Leccos z motivů těchto televizních děl 
objevujeme i v novém filmu. Zájem o výlučné profese a atraktivní prostředí s nimi spojené (baletka, televizní hlasatelka, zpěvačka, dirigent, zvukař . . .), 
pochopeni pro svět dětských tužeb a fantazie, potřeba harmonie v rodinných vztazích, pohled na život z té optimističtější stránky . .Nedá se říci, že by tahle 
komedie byla právě vystřižená ze života. (Ani se tak, domnívám se, nechce tvářit.) Na to příliš okázale a rozmarně hýří luxusními byty, róbami, exkluzivním 
prostředím módní přehlídky či vinárny . . . Ani půvabné a elegantní hlavní představitelky (Jana Šulcová, Eliška Balzerová, Zdena Studenková) nereprezentují typ 
průměrných maminek, děti jsou příliš roztomilé a prosluněné, idylicky opuštěné hory jak z reklamního letáku. Nicméně tento poněkud barvotiskový svět tvoři 
nadnesený rámec příběhu pojatého se značným humorným nadhledem. Kdybychom jako diváci komedie tato pravidla hry "na nadsázku" a stále škarohlídsky 
porovnávali  filmovou vizi se skutečností, nakonec bychom se neměli ani čemu zasmát. Třeba peprná slova z dětských úst by působila nevýchovně, miminko 
vykoupané nahým zadečkem v čaji by bylo nepřijatelné z hlediska hygienického, holčička, která si vyšlápne na horskou tůru v bačkůrkách (protože ji táta jaksi 
zapomněl v tom mumraji přezout) by se mohla prochladnout, a to vůbec opomíjím epizodu ročního Matýska, řítícího se v kočáru po stráni, která mohla 
dopadnout i tragicky, podobné jako povedené dětské hry bez dozoru otců.Jenže v komediální nadsázce je dovoleno mnohé - a to, podle mne, nejen v obsahu, v 
příběhu samotném, ale také ve formě: ve výpravě, hereckém obsazeni, exteriérech, kostýmech . . . A právě tahle komedie je pojata se značnou nadsázkou, 
občas snad trochu samoúčelnou. Ale především je to úsměvný příběh postavený do značné míry na situační komice, chvílemi "crazy" a chvílemi poněkud 
pouťová show s blýskavým pozlátkem (viz zmíněná módní přehlídka v luxusním podniku nebo koncertní aranžmá), která ale není míněna - aspoň se domnívám - 
úplné vážně. Tento můj dojem potvrzuji i dospěli herečtí protagonisté (zejména mužští), kteří také sebe sama neberou tak docela vážně a přistupuji ke svým 
partům s humorným nadhledem (Václav Postránecký, Július Satinský, Pavel Nový).Vy, kteří jste tenhle nový film Marie Poledňákové ještě neviděli, nemáte z 
mého povídání ještě asi docela jasnou představu, o čem tenhle film vlastně jedná. Vězte tedy, že v něm nejde v zásadě ani o atraktivní manekýny či tuzexové 
koření, ale o tři otce, jimž je k jejich nevelkému nadšení svěřeno na týden šest dětí do péče, takže chystané veselí "pánské jízdy" na horské chalupě získává 
poněkud jiný ráz. Ale hlavně je tenhle film o tom, jak se tito tři ješitni mužové změní v kluky a získávají den po dni srdce svých dětí, jak jim na zasněžených 
stráních vymýšlejí bláznivé hry, aby se jich sami mohli účastnit, jak se jejich svérázná představa o péči a výchově setkává s nadšením potomků a posléze 
zděšením matek.Že tenhle snímek má občas hluché místo, naivní zápletku nebo slabinu v logice, je pravda. Ale že by se diváci mohli kvůli němu zhlédnout ve 
snobském životě a konzumním blahobytu, o tom pochybují. Neboť většina diváků, kteří přistoupili na zmíněná pravidla hry, si z kina může odnést dobrou náladu 
a pohodu z úsměvného, byť občas pozlátkem malovaného příběhu. Nejsou v něm rozvrácené rodiny, ani trpící děti, jedná jen o malých rodinných trampotách a 
radostech s nadsázkou, jakou dovoluje tento žánr.Autor/Zdroj: Hejčová Helena/Kin
, Režie : Marie  Poledňáková, Rok : 1983, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18350, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

522, Třetí princ, /P

Dva bratři Jaromír a Jaroslav - dvojčata, princové ze Země lva jsou věrnými přáteli. Královští rodiče před syny tají, že měli ještě jednoho 
bratra - Jindřicha, který zmizel v Zemi démantových skal. Princové objeví obraz té, která způsobila tragédii nejstaršího bratra a Jaromír se vydá hledat krásnou 
dívku a svého zmizelého bratra. V zemi démantových skal ho potká osud jeho staršího bratra. Po stopách obou   princů se nakonec vydává Jaroslav, kterého 
nevede láska k princezně, ale odvaha, chytrost a silné pouto k bratřím. Oba bratry po třech zkouškách vysvobodí z kletby, která leží na Zemi démantových skal a 
společně s nevěstami z tohoto království se vracejí domů.Česká televiz



, Režie : Antonín  Moskalyk, Rok : 1982, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21347, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

523, O statečném kováři, /P

Neohrožený kovářský Tovaryš Mikeš se vydal do světa na zkušenou. Cestou osvobodil tři zakleté princezny. S tou nejkrásnější se 
ožení a stane se králem... Klasická pohádka je obohacena o novější dobrodružné motivy.Autor/Zdroj: /PopisPohádky Boženy Němcové patří i přes své "stáří" 
stále k nejoblíbenějším pro svoji pravdu a moudrost, a tak po nich sahají nejenom čtenáři, ale i televizní a filmoví scenáristé. Jsou dramatické, ve vývoji svých 
příběhů jednoznačné, plné napětí a překrásných živých postav.Jednu z nich, Neohrožený Mikeš, si nyní vybrali pro svůj nový film tvůrci Filmového studia 
Gottwaldov, a nazvali ji O statečném kováři. Na scénáři, napsaném volně podle spisovatelčiny předlohy, spolupracovali Jaroslav Petřík a dr. Bohumil Steiner, 
režisérem filmu je debutující Petr Švéda. Zeptala jsem se ho proto, s jakými představami a záměrem přistupuje k realizaci této pohádky."Jakákoliv adaptace 
původního díla je otázkou názoru tvůrců. V našem případě se jedná o práci pro mě dvojnásob zajímavou, snažím se sjednotit představy výše zmíněných autorů 
literárního scénáře kteří vycházejí z vlastní pohádky Boženy Němcové a autora technického scénáře Zdeňka Zydroně, který příběh o něco posunuje, tak, aby 
výsledný film byl pohádkou, na kterou divák nezapomene po závěrečných titulcích filmu."První metry pohádkového příběhu nás zavedou do kovárny, kde žije 
hrdina děje, mladý kovář Mikeš. Když vyrostl v dobromyslného siláka, vypravil se po vzoru svého otce na zkušenou do světa. Cestou potkal další dva siláky - 
mlynářského a sedlářského pomocníka Matěje a Ondru. Společně se pak vydali hledat štěstí, o kterém však měl každý z nich jinou představu . . .Dlouhá obtížná 
cesta, stejně jako zásahy nadpřirozených sil plně prověřily charaktery tří siláků. Ondra s Matějem se ve své závisti a chamtivosti nemínili zastavit ani před tím 
nejhorším, mladý kovář je však "hrdinou bez bázně a hany", který vítězí nejen svou silou a odvahou, ale zejména svou čistotou duše a láskou k jedné z 
princezen.Filmový štáb gottwaldovského studia točil jednotlivé záběry a scény v areálu Iednického zámku, na Buchlově, ve Strážnici, v Mikulově a v Kounicích u 
Brna.Vzhledem k omezeným možnostem studia natáčíte především v exteriérech a reálech. Z toho vyplývá jistě celá řada realizačně obtížných situací."Nerad 
slyším termín omezené možnosti, stejně tak jako nepovažuji za handicap práci v exteriérech a reálech", vysvětluje režisér Petr Švéda. "Myslím si, že každá práce 
je a musí být limitována jistými prostředky a možnostmi, stejně tak jako práce v exteriérech a reálech má svůj půvab a sebelepší ateliér ji často nemůže nahradit. 
Já sám jsem milovníkem realizačně obtížných situací a považuji za štěstí pracovat s lidmi, kteří k nim přistupují stejně".Jak se vám pracuje se štábem, zejména 
s kameramanem a ar�chitektem?.,Jsem velmi rád, že mohu zcela zodpovědně prohlásit, že štáb, se kterým spolupracuji, považuji za jeden z nejlepších, jaký 
jsem kdy poznal. A myslím tím všechny, kdo se na realizaci podílejí včetně řidičů, osvětlovačů atd.' Za osobní štěstí považuji fakt, že mohu spolupracovat s 
kameramanem Jiřím Kolínem a zkušeným architektem Zdeňkem Rozkopalem, jehož podíl by se měl projevit především v pohádkovosti filmu."Pohádka O 
statečném kováři je klasická, avšak svým odkazem je aktuální i dnes. Co si přejete, aby dala nejmladším divákům, kterým je především určena?"Rozdíl mezi 
klasickou a moderní pohádkou je pouze formální. Každá dobrá pohádka, to je souboj dobra a zla, spravedlnosti o bezpráví, moudrosti a hlouposti . . . a jestli 
dovolíte, je v ní i humor. Žádná společnost ani doba by neměla dovolit s těmito pojmy hazardovat a zaměňovat je. Jsem přesvědčen, že děti tyto pojmy velmi 
citlivě vnímají a jejich prohlubování v souvislostí s praktickým životem považuji z hledisko jednotlivce - a nejen dítěte - za existenčně nutné."No závěr dodejme, 
že ve filmové podobě pohádky Boženy Němcové, jejíž literární dílo patří ke klenotům naší kultury, uvidíme Vlado Müllera (otec kovář), Pavla Kříže (Mikeš), Jiřího 
Knota (Ondra), Jana Krónera (Matěj), Viliama Polónyiho (Jakub), Lubora Tokoše (král), Martinu Gasparovičovou (princezna), Petra Čepka (Černý král) o 
další.Autor/Zdroj: Steinerová Ilona/Kin
, Režie : Petr  Švéda, Rok : 1983, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14585, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

524, Baron Prášil, /P

Komedie o rodinných problémech a loveckých příhodách svérázného potomka proslulého rodu Prášilů, který dbal na morálku a 
pravdomluvnost, ale měl svá pečlivě skrývaná tajemství z minulosti. O. Nový ve větší a výraznější partnerské roli než bylo ve filmech s Burianem obvyklé. 
Burianův poslední film režírovaný M. Fričem (nepočítáme-li malou roli V.B. v poválečném Zaostřit, prosím). O důvodech konce spolupráce se šiřily zcela 
protichůdné pověsti. Originální název Baron Prášil byl změnen v obnovené premiéře v 60. letech na tento název.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého 
filmuBaron Jan Prášil je náruživý nimrod a obhájce pravdy. Vše by bylo v pořádku, kdyby pan baron neměl na svědomí pár hříšků a dokonce 
nemanželskýchAutor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Martin  Frič, Rok : 1940, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3622, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

525, Sopka, 



Na světě je asi patnáct set činných sopek o kterých víme. Jen o jedné nevíme. Vítejte v Los Angeles. Snad nejznámější zábavní 
město na světě. Nově jmenovaný šéf záchranářů města Los Angeles Mike Roark (Tommy Lee Jones) se ocitá tváří v tvář největší výzvě svého života, kdy 
násilné chapadlo síly zemětřesení rozechvěje zemský povrch beznadějně zalidněného hlavního města. V závodě proti času lidský důvtip a týmová práce jsou 
jedinou dostupnou zbraní v boji proti přírodnímu živlu
, Režie : Mick  Jackson, Rok : 1997, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19343, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

526, Pustina, 

Skupina mladých delikventů je přivezena do nápravného zařízení na pustý ostrov. Záhy však zjišťují, že ostrov není úplně opuštěný. 
Čeká zde na ně psychopatický vrah se zákeřnými pastmi, hladovou smečkou psů a smrtícími zbraněmi. Hrůza, násilí a boj o přežití vtrhne na vaše obrazovky v 
tomto mistrovském thrilleru od režiséra filmu Mrtvá hlídka. Zajímavost: V jedné z hlavních rolí uvidíte Seana Pertweeho, který hrál ve filmu Psí vojáci
, Režie : Michael J.  Bassett, Rok : 2006, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43282, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

527, Smrtonosná past 4.0, 

V historii filmových sérií bývá větší časová prodleva mezi jednotlivými díly spíše výjimkou a unesou ji pouze tituly s 
kultovním statutem. To je případ Smrtonosné pasti. První díl (1988, FP 7/91), v němž newyorský policista John McClane (Bruce Willis) zasahoval proti teroristům, 
věznícím rukojmí v losangeleském mrakodrapu, realizoval na motivy románu Rodericka Thorpa Nothing Lasts Forever John McTiernan. O dva roky později 
vznikla Smrtonosná past 2 (1990, FP 3/92) v režii Rennyho Harlina, odehrávající se na washingtonském mezinárodním letišti, a o pět let později, opět v režii 
McTiernana, Smrtonosná past III (FP 10/95), situovaná do newyorských ulic. Po dvanácti letech nahrává nápadu vrátit McClanea do hry skutečnost, že jeho stálí 
protivníci, tedy teroristé, ohrožují Ameriku mnohem více než na počátku série. Tvůrci Smrtonosné pasti 4.0 však v atmosféře politické korektnosti specifikují 
zloducha Thomase Gabriela jako ziskuchtivého a ukřivděného muže, který chce vydělat na „lekci“, již uštědří „nevděčné“ Americe, a který se cítí povýšen nad 
muslimské fundamentalisty, usilující o „nábožensky pokroucený Armageddon“. - V režii Lena Wisemana, tvůrce upírských hororů Underworld (2003, FP 1/2004) 
a Underworld: Evolution (2005, FP 4/2006), zachovává čtyřka žánr akčního thrilleru, nechává však zestárlého hrdinu putovat napříč Amerikou a testuje jeho výdrž 
a schopnosti v nejrůznějších typech činností. Přestože už nemá tradiční nátělník (spjatý s chlapskou image hrdinů 80. a 90. let), zůstává McClane starosvětsky 
houževnatým bojovníkem za spravedlnost a vyniká především v osobních soubojích. Proto musí „virtuální rovinu“, z níž teroristický útok na USA vychází, přenést 
do „fyzického prostoru“, kde může uspět jeho síla. Hrdina poprvé dostává rovnocenného spoluhráče, počítačového hackera Matta Farrella, kterého postupně 
zbavuje nepraktické „rozmazlenosti“ a módních názorů proti establishmentu. V tomto směru si Smrtonosná past 4.0 uchovává značně konzervativní, patriarchální 
vyznění. Přitažlivost veteránské podívané pro mladé publikum zvyšuje jak přítomnost hrdinovy dcery Lucy, tak postava hlavního padoucha (jenž obsazením 
mladého, relativně neznámého Timothyho Olyphanta představuje jednu z mála radikálnějších změn v sérii, v níž se McClane utkával s věkově rovnocennými 
protivníky). – Snímek je poměrně úspěšným pokusem o comeback Bruce Willise, jenž už delší dobu toužil po návratu ke klasicky pojatému akčnímu žánru (viz 
nenápadně zajímavou krimi Richarda Donnera 16 bloků - FP 7/2006). „Realistickou“ fyzickou akci, nedílně spjatou s postavou nezničitelného, ale zranitelného 
poldy, doplňují tvůrci „neuvěřitelnými“, digitálně generovanými scénami (např. finální honička se stíhačkou). Dynamická podívaná se tak přibližuje současné 
podobě žánru a inteligentně reflektuje změny, jimiž prošel v posledních dvanácti letech. Ve vztahu k předchozím dílům se ovšem jako poněkud sporné jeví 
rozhodnutí producentů zbavit vyprávění ve jménu přístupnosti takových tradičních prvků, jako jsou drsnější násilné akce a hrdinovy nevybíravé „hlášky“.-ap-, 



Filmový přehled 2007/
, Režie : Len  Wiseman, Rok : 2007, Délka : 129, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36815, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

528, Četník v New Yorku, obal-M

Úspěšné pokračování komedie Četník ze St. Tropéz.Četnický sbor v čele s rotmistrem Gerberem a strážmistrem Cruchotem je 
vybrán,aby reprezentoval Francii na sjezdu četnictva v New Yorku.Problémy začínají v momentě,kdy Cruchotova dcera Nicol vycestuje načerno do 
Ameriky.Seznámí se s mladým americkým reportérem a ten jí seznámí s italským policistou. Nastává celá řada komických situací.Cruchot neustále a hlavně 
marně dceru pronásleduje po celou dobu sjezdu.V roli energického Cruchota uvidíme Louise de Funese a dceru Nicole hraje Genevieve Grad
, Režie : Jean  Girault, Rok : 1965, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5617, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

529, Záhada Bermudského trojúhelníku 1., 

Děj tohoto třídílného filmu (3 DVD) je zasazen doprostřed Bermudského trojúhelníku. Skupinu rozličných profesionálů svede v tomto 
třídílném filmu dohromady pátrání po jedné z největších záhad. Miliardář Eric Benirall přijde nečekaně přijde o několik nákladních lodí i s posádkou a chce znát 
odpovědi. Sestaví tým expertů na různé obory včetně skeptického novináře Howarda Thomase, odporníka na oceánologii Emily Pattersonovou, vědeckého 
inženýra Bruce Gellara (Michael Rogers) a psychoanalytika Stana Lathema. S příslibem neomezených prostředků má tento nesourodý tým šanci, která se 
naskytne jen jednou za život - vyřešit jednu z nejzáhadnějších světových hádanek, záhadu Bermudského trojúhelníku. Poté, co nad Trojúhelníkem zmizí tryskové 
letadlo, se každému z Benirallova týmu začnou dít podivné věci. Když se o jejich vyšetřování začne zajímat vláda, tým zjišťuje, že stojí před něčím mnohem 
nebezpečnějším, než mohli tušit.Z výzkumné mise se bleskově stává zběsilá jízda v srdci Bermudského trojúhelníku.(Oficiální text distributora)
, Režie : Craig R.  Baxley, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

530, Záhada Bermudského trojúhelníku 2 - 3, 

Děj tohoto třídílného filmu (3 DVD) je zasazen doprostřed Bermudského trojúhelníku. Skupinu rozličných profesionálů svede v tomto 
třídílném filmu dohromady pátrání po jedné z největších záhad. Miliardář Eric Benirall přijde nečekaně přijde o několik nákladních lodí i s posádkou a chce znát 
odpovědi. Sestaví tým expertů na různé obory včetně skeptického novináře Howarda Thomase, odporníka na oceánologii Emily Pattersonovou, vědeckého 
inženýra Bruce Gellara (Michael Rogers) a psychoanalytika Stana Lathema. S příslibem neomezených prostředků má tento nesourodý tým šanci, která se 
naskytne jen jednou za život - vyřešit jednu z nejzáhadnějších světových hádanek, záhadu Bermudského trojúhelníku. Poté, co nad Trojúhelníkem zmizí tryskové 
letadlo, se každému z Benirallova týmu začnou dít podivné věci. Když se o jejich vyšetřování začne zajímat vláda, tým zjišťuje, že stojí před něčím mnohem 
nebezpečnějším, než mohli tušit.Z výzkumné mise se bleskově stává zběsilá jízda v srdci Bermudského trojúhelníku.(Oficiální text distributora)
, Režie : Craig R.  Baxley, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

531, Četník se žení, obal-M



Tentokrát se malý nervní četník nezaplete se zločinm, ale s něčím daleko složitějším - s láskou.Vše začne v okamžiku, kdy se 
Cruchot (Louis de Funés) jednoho dne pustí do pronásledování neukázněné řidičky (Claude Gensac) v červeném mercedesu.
, Režie : Jean  Girault, Rok : 1968, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5615, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

532, Babe 2: Prasátko ve městě, /P

Prasátko Babe vyhrálo soutěž ovčáckých psů a tak se stalo ovčáckým prasátkem.Bohužel na jeho pána dolehly finanční těžkosti a 
hrozí, že farmu mu zabaví banka.Prasátko s paní se tedy vydávají na soutěž ovčáckých psů, aby získaly nějaké peníze...Cestou jsou však na letišti omylem 
zatčeni jako pašeráci narkotik, a i když se omyl později vysvětlí, na účast v soutěži je již pozdě...Co si teď počnou sami,bez peněz a v neznámém 
městě...naštěstí se najdou dobří lidé všude a prasátko s paní se ubytují v hotelu,kde je již nejedno další zvířátko.Hotel plný psů,koček,myší a opic však budí 
pohoršení v sousedství a pohroma na sebe nedá dlouho čekat...Kouzelný příběh, který pohladí po duši a přese všechna úskalí nakonec dopadne tak, jak 
má...Příjemná podívaná na zvířátka,která mluví a chovají se jako lidé určitě zaujme děti a rodiče neurazí..
, Režie : George  Miller, Rok : 1999, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25856, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

533, Highlander, /P

Vynikající fantastický snímek o muži, jehož cesta vede přes staletí a souboji, který začal v roce 1536 na skotských pláních a skončil 
o čtyři sta padesát let později v New Yorku. Jeho hrdinou je Connor MacLeod, nyní obchodník se starožitnostmi, který se v prologu utká v podzemních garážích 
Madison Square Garden v souboji meči s neznámým mužem. Poté co muži usekne hlavu, přijme do sebe mocný proud energie, která unikla z mrtvého těla. I 
když se děj sám odehrává v současném New Yorku, osnovou příběhu jsou osudy skotského horala, narozeného počátkem šestnáctého století. Connor MacLeod 
totiž patří mezi nesmrtelné, mezi skupinu vyvolených, kteří procházejí staletími a bojují proti sobě navzájem a všichni společně proti démonickému Kurganovi, 
ztělesňujícímu veškeré zlo. Každý z nich v sobě má část energie potřebné ke zlomení kletby nesmrtelnosti. Té energie, která po setnutí hlavy přechází do těla 
vítěze a násobí tak jeho sílu. A jen ten poslední, který v sobě nashromáždí energii všech ostatních jí má dostatek, aby dokázal zlomit kletbu a mohl se stát 
normálním člověkem. Člověkem, který může milovat ženu, bez obav, že mu zestárne a zemře před očima, může počít dítě. Nejprve je však nutno zabít Kurgana, 
který jediný se chce zmocnit veškeré energie ne proto, aby zlomil kletbu, ale aby se zmocnil světa a změnil jej v peklo. Během vyprávění se Connor ve 
vzpomínkách vrací do různých epoch a období svého života. Vrací se do roku 1536, kdy byl ve své první bitvě smrtelně zraněn a po zázračném uzdravení 
obviněn vesničany ze spolku s ďáblem a vyhnán z vesnice. Do doby, kdy se setkal se španělským šlechticem Ramirezem, který mu vysvětlil, že patří mezi 
nepočetnou skupinu nesmrtelných a naučil jej všemu, co by měl znát. Po jeho smrti a po smrti své lásky, smrtelné ženy Heather, prochází osamělý Connor 
staletími až k velkému Shromáždění nesmrtelných, při kterém se má definitivně rozhodnout o vítězi. To je také doba, kdy se MacLeod seznámi s expertkou na 
metalurgii starých zbraní, Brendou Wyattovou, která se stane svědkem horalova finálního střetnutí s věčným nepřítelem Kurganem
, Režie : Russell  Mulcahy, Rok : 1986, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8237, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

534, Sedmá rota za úplňku, /P



Okupace Francie. Tři hrdinove sedme roty museli po svém útěku odejít do civilu. Velitel Choudard se vratil do svého 
železařství a pozval své bývalé kamarady na navštěvu. Naplánovali si odpočinek, ktery měl být na hony vzdálený všemu, co by jim připominalo válku. Už při první 
přiležitosti se však mimoděk stanou členy Hnuti odporu a nezbude jim nic jineho, než se pro Francouze stát hrdiny odboje a pro fašisty nebezpečnymi teroristy
, Režie : Robert  Lamoureux, Rok : 1977, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=18596, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

535, Homolka a tobolka, /P

Komedie HOMOLKA A TOBOLKA je závěrem trilogie o slastech a strastech rodiny HOMOLKů. Tentokrát se s pražskou rodinou 
setkáváme na zimní rekreaci v Krkonoších, kterou si sem přijeli (s předsevzetím, že na sebe budou po celou dobu hodní) za své peníze jaksepatří užít. A jak už 
titul nasvědčuje, peníze se jim na dovolené stanou hybnou pákou veškerého jejich počínání, o němž tvůrci vyprávějí se satirickým, až sarkastickým akcentem. 
(barevný).DVD Expres
Producent : Centrum českého vide, Režie : Jaroslav  Papoušek, Rok : 1972, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8447, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

536, Což takhle dát si špenát, /P

Hrdiny komedie plné krkolomných absurdních zápletek, záměn, zmatků a rozuzlení jsou meloucháři Jarda Zemánek a Franta Liška, 
kterým nic není svaté. Sotva se dostanou z vězení, kde se ocitli kvůli nepodařené krádeži lihu, už jedou v další levotě. Oba výtečníky si totiž najme majitel 
kosmetického salónu v hotelu Imperial, spolčený s docentem Mlejnkem z výzkumného ústavu, kde právě vynalezli přístroj k regeneraci starých dojnic. Chce, aby 
získali přesnou kopii přístroje, která však má bohatým paničkám vracet ztracené mládí. Má to ale háček. Kdo chce léčebnou kůru podstoupit, nesmí v kritické 
době jíst špenát, který účinky přístroje znásobuje..
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1977, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5315, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

537, Dva supernosáči, /p



Mike a Thomas jsou dva kamarádi,kteří nedostatkem finančních prostředků a tím se dostávají do problémů.Mike pracuje jako 
taxikář.Tom je maskér v televizním studiu.Aby si obstarali peníze,založí soukromou detekivní kancelář.Při své práci využívají různé převleky aby se ke 
sledovaným osobám dostali co nejbíže.V titulních rolích Mike Kruger a Thomas Gottschalk
, Rok : 1983, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7090, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

538, Bitva u El Alameinu, /P

2. světová válka, rok 1942, Severní Afrika. Italští vojáci nejsou příliš vítanými spojenci německé armády pod velením polního maršála 
Rommela. Proti fašistickým mocnostem stojí britské jednotky, kterým velí generál Bernard Law Montgomery. Drobného vítězství dosahuje jednou jedna, podruhé 
druhá strana. Zdá se však, že vítězství se kloní na britskou stranu, němečtí vojáci nedokážou odolávat britským tankům. Jedním z Italů, kteří touží to tom stát se 
hrdinou, je nezkušený poručík Giorgio Borri. Až později, když získá v bitvách zkušenosti, začne si vážit svých podřízených. Poslední bitva v horké africké poušti 
začíná..
, Režie : Giorgio  Ferroni, Rok : 1968, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44216, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

539, Včelka Mája  2  -  Na výletě, 

V zemi, kde písek tekl a kde se sypal vodopád, bydlela nezbedná včelka Mája Vyletěla na rozkvetlou louku, aby si našla nové 
pŕátele a zažila veselá dobrodružství.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Rok : 2007, Délka : 71, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29354, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

540, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, /P



Fantastická komedie o bytovém referentovi, který chce rodinu pražských vodníků vystěhovat z mokrého bytu, a o tom, kolika 
různými způsoby se vodníci a vodnice stávají lidmi. Zdařilý a zábavný film. Během prvních natáčecích dnů zemřel náhle přímo při filmování Jan Libíček, jehož 
role musela být přeobsazena.Autor/Zdroj: /Popi
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1974, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9305, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

541, Bonnie a Clyde po italsku, /P

Italská gangsterská komedie s celou řadou humorných zápletek. Chybou špatného vyhodnocení záběrů bezpečnostních kamer v 
bance jsou po jejím přepadení hlavní hrdinové - obchodník s žertovnými předměty Leo a krásná Rosetta - původně rukojmí lupičů považování za pachatele 
přepadení.Leo a Rosetta tak musí prchat nejen před policií, ale i před lupiči, které   záměnou kufříku s žertovnými předměty za kufřík s uloupenými penězi 
připravili o jejich lup
, Režie :   Steno, Rok : 1982, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4469, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

542, Zamilovaný profesor 2, The Klumps

Ano, je to tak. Náš dobrý známý, úspěšný vědec a pedagog , ale v osobním životě stydlivý a zakřiknutý muž s nepřehlédnutelnou nadváhou, 
má před svatbou. Snoubenka Denise je milá, půvabná a upřímně se těší, že se už brzy stane paní Klumpovou. Rodina ženicha je právem radostí bez sebe. 
Maminka doslova září štěstím, z otce už není vyhlášený mrzout, babička omládla představou, že doma to zase zajiskří sexem, bratr Ernie nevyvolává hádky na 
každém kroku a Erniejunior se nemůže dočkat svatební hostiny, protože i jemu nadmíru chutná. Je tu však stále Buddy Love, alter-ego sympatického Shermana 
Klumpa. Sám ho před lety "stvořil". Jenže z dobrého sluhy se už tenkrát stal vynalézavý, zlý pán a tím i zůstal ...Bláznivá komedie Zamilovaný profesor byla 
nejen obrovským kasovním úspěchem, ale zapsala se i do Guinessovy knihy rekordů. Hlavní představitel Eddie Murphy v ní vytvořil šest rozdílných postav, které 
od sebe dokázal svým strhujícím výkonem tak výrazně odlišit, že se diváci mohli jen těžko dopočítat. Dodejme, že Oldřich Kaiser, který mu už tenkrát propůjčil 
svůj hlas, nezůstal v ničem pozadu. Prostřednictvím stříbrného plátna se tedy po čtyřech letech znovu, v nezměněné sestavě, setkáme s přinejmenším 
svéráznou rodinou Klumpových (jen babička nám trochu zdětinštěla). Ta se chystá uvítat ve svém středu Shermanovu snoubenku Denise. Ztělesnila ji Janet 
Jacksonová, která má, stejně jako její bratr Michael, za sebou velice bohatou a úspěšnou pěveckou kariéru. Pojďte do kina - budete se smát
, Režie : Peter  Segal, Rok : 2000, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28111, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

543, Jádro, The Core

Z důvodů, které nedokážou vysvětlit ani špičkoví vědci, se přestalo otáčet zemské jádro. Vzápětí se prudce zhoršil stav 
elektromagnetického pole Země a život na naší planetě začal být provázen dramatickými změnami atmosféry. Jejich důsledkem bylo např. zborcení slavného 
sanfranciského mostu Golden Gate, dopravní kolaps na londýnském Trafalgar Square, který způsobili zcela dezorientovaní holubi, nebo nevídaná elektrická 



superbouře, v jejímž důsledku zůstalo římské koloseum v troskách. Americká vláda ruku v ruce s velením armády se snaží krizovou situaci urychleně řešit. 
Jediným východiskem jak zachránit svět před jistou katastrofou je vyslat expedici do nitra Země a pomocí přesně dávkovaného a mířeného atomového výbuchu 
reaktivovat zemské jádro. Tým předních odborníků, vedený uznávaným geofyzikem Keyesem (Aaron Eckhart) má před sebou nelehký úkol, který od každého 
člena posádky speciálně zkonstruované lodi vyžaduje mimořádné nasazení a statečnost.Režisér Jon Amiel, podepsaný např. pod filmy Past, Muž, který věděl 
příliš málo, či Návrat Somersbyho, rozhodně nechápal scénář filmu Jádro jako klasickou sci-fi. Odborní poradci, kteří se účastnili natáčení, ho nepochybně 
seznámili s nejnovější teorií Marvina Herdona, která jednoznačně poukazuje na limitovanou životnost zemského "georeaktoru". Proto především akcentuje onu 
lidskou stránku dramatu. Sám k tomu dodal :"Film Jádro je v zásadě vědeckou faktografií, což je směs složená z dobré porce vědeckých poznatků a malého 
množství fikce. Proto mě především zajímaly vzájemné vazby šestičlenné posádky, která se vydala zachránit Zemi. Každý z nich je vyhraněnou a respektovanou 
individualitou kráčející vlastní cestou. Jenže úkol, který před nimi stojí, vyžaduje perfektní týmovou práci.
, Režie : Jon  Amiel, Rok : 2002, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=32742, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

544, Volný pád, 

Hlavní hrdina William D-fens Foster (Michael Douglas )nevydrží čekání v dopravní zácpě a dlouho nahromaděný stres zapříčiní, že 
se rozhodne vypořádat se se vším, na co narazí na své cestě domů. Postupně čelí řadě běžných událostí, ke kterým ovšem zaujímá radikální postoj a řeší je 
přesně tak, jak to mnoho naštvaných lidí před ním řešit chtělo. Arogance, kriminalita a stupidita lidí se stávají terčem, na kterém si vybíjí svou frustraci. Na stopu 
se mu dostává detektiv Prendergast (Robert Duvall ), policista, který hodlá odejít do důchodu a který kvůli své ženě tráví svou práci papírováním v kanceláři. V 
řadě zdánlivě nesouvisejících incidentů je totiž systém, který vede jedním směrem...Volný pád se inspiroval skutečnými událostmi, kdy jednomu řidiči v autě z 
horka přeskočilo, vytáhl brokovnici a zabil 4 lidi v autech za ním...a pak se vydal domů..
, Režie : Joel  Schumacher, Rok : 1992, Délka : 112, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22737, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

545, Švéd, 

Hlavní postavou je vynikající bojovník Nick Gunnar, který vede skupinu mezinárodních žoldáků na nevelký ostrov v jihočínském 
moři. Jejich úkolem je donutit domorodce, aby prodali jisté společnosti těžební práva na obrovské nerostné bohatství, které se tu marně snažili získat už mnozí. 
Jsou tvrdí, precizně vycvičení, až hazardérsky odvážní, sebejistí a připravení bojovat do posledního dechu. Jenže všechno je nakonec tak trochu jinak, protože 
Gunnar se ostrově setká s přátelským přijetím, je ohromen jeho nádherou, kterou by těžba nerostných surovin zcela zničila a navíc se zakouká do jedné z 
místních krasavic a skamarádí s jejím malým synkem. A tak se nakonec parta žoldáků postaví na stranu domorodců aby hájila jejich zájmy.
, Režie : Perry  Lang, Rok : 1994, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20372, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

546, Běžící muž, 

Běžící muž je natočen na motivy stejnojmenné knihy Stephena Kinga. Příběh nás zavede do budoucnosti, kde světu vládnou obří 
korporace a televize vymývá lidem mozky. Ben Richards, bývalý policista, který je falešně obviněn, se snaží uprchnout z vězení, ale je chycen společně se svým 
parťákem z vězení a dívkou, která mu při útěku nedobrovolně pomáhá. Je poslán do zvrácené televizní show s názvem Running man. Hrdinové jsou posláni do 
podzemních labyrintů kde bojují o svůj život s lovci, kteří je mají jednoho po druhém pro potěšení nadšených diváků zabiít. Jenže Richards se jen tak nedá a tak 
se z loveného stává lovcem. Zlikviduje zabijáky a nakonec se postaví do čela odbojové skupiny a bojuje proti diktatuře nastolené vládou a za svoji svobodu. Film 



má atmosféru béčkových akčních krváku 90.let. Arnold je král akčních filmů a dokazuje to i tady
, Režie : Paul M.  Glaser, Rok : 1987, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3955, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

547, Četník ve výslužbě, 

Další pokračování úspěšné francouzsko-italské komedie o příhodách četníků ze Saint Tropez v čele s energickým Cruchotem. Louis 
de Funes a nevyzpytatelná logika nadřízených v dalším pokračování příhod nejskvělejšího policajta všech dob
, Režie : Jean  Girault, Rok : 1970, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5618, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

548, Scary Movie - Děsnej biják, 

Na začátku zabije skupina studentů sérií nešťastných náhod ubohého chodce. Rok poté je někdo začne vraždit - a to velmi 
nešikovným způsobem. Komedie, která čerpá z filmů jako Vřískot, Tajemství loňského léta a ostatních úspěšných hororů devadesátých let, je určena spíš těm 
mladším a vyhulenějším divákům.Nedovedu to pochopit. Všichni zkušení parodisté zřejmě zrovna bloudili někde v amazonské džungli - jinak by jistě neodolali 
lákání hororového trháku jménem Vřískot a pustili by se do jeho karikování. A zatímco se potýkali s kmeny lidojedů, chopil se opuštěného tématu černošský 
komik Keenen Ivory Wayans a natočil Scary Movie, jednu z nejúspěšnějších komedií poslední doby.Už dlouho se čekalo na to, až se na žánrové pískoviště, které 
doposud okupují odchovanci týmu Zucker-Abrahams-Zucker, odváží vydat někdo jiný, s novými nápady a originálnějšími vtipy. A pak přišel Wayans, a zase nic. 
Jediné, co dokázal, bylo počůrat ostatním bábovičky. Na rozdíl od svých předchůdců se nesnažil o hru s žánrem a originální kombinace slavných filmových scén. 
Místo toho nabídl přímočarou pubertální recesi s humorem lehkým jako rána bucharem - a zvítězil. Wayans a spol. se pevně drželi svých vzorů (některé scény 
jsou z Vřískotu přepsané větu po větě) a jen do nich občas vrazili nějaký gag. Rozptyl humoru nemají zrovna největší. Většina vtipů se točí kolem kouření 
marihuany a penisů, močení, varlat, hloupých bělochů, drog, ochlupení, idiotů, stříkajícího spermatu a kolem toho, že hezké dívky prdí. Přesto se tam čas od 
času objeví nějaký solidní vtip (nebo možná ve mně jen zvítězila touha smát se nad zdravým rozumem), ovšem to nic nemění na tom, že film Scary Movie byl 
určen především těm divákům, pro které je humor Adama Sandlera příliš intelektuální a fekální gagy bratrů Farrellyových příliš decentní. Pro ostatní jsou tu tři 
zásady pro sledování Scary Movie: 1) Opakujte si stále, že to vydělalo přes stopadesát milionů (což je cca o padesát milionů víc, než vydělal samotný Vřískot) a 
že už se chystá druhý díl - takže to přece nemůže být zas tak špatné. (V souvislosti s tím nelze než obdivovat produkční duo bratří Weinsteinů, kteří nejdřív 
vydělali úžasné peníze na Vřískotu a potom ještě větší na jeho parodii.) 2) Vzpomeňte si na ostatní černošské komedie počínaje Agentem v sukni až po 
Zamilovaného profesora - na rozdíl od nich se u Scary Movie alespoň párkrát zasmějete. A vzpomeňte si na většinu parodií z poslední doby - tam platí to samé. 
3) Na tohle všechno se vykašlete. Originál je pořád mnohem vtipnější než parodie.    Vřískot vede - o uříznutou koňskou hlavu.JIŘí PAVLOVSKÝ  Premiere 
2001/1/34Autor/Zdroj: Pavlovský Jiří/PremiereSkupinka nadržených, debilních teenagerů před rokem nešťastnou náhodou přejela, okradla a hodila do moře 
chudáka, který, jak se zdá, přežil a teď študáky začíná zabíjet. Nosí přitom černý plášť a na obličeji má bílou masku. Takže vlastně ani nevíme, jestli je to ten 
rybář, nebo někdo úplně jiný. Ale zas tak moc na tom nezáleží[ Co může být lepší než nejlepší filmy uplynulého roku? Jenom jejich parodie. Vítejte v 
nejoplzlejší, nejnevhodnější, nejšílenější, nejvulgárnější a NEJLEPŠÍ komedii poslední doby - filmu, který prolomil všechna tabu a na plátna uvedl 
NEUVĚŘITELNÉ věci. Zavřískáte si. Zjistíte Tajemství loňského léta. Střihnete si tréningovou lekci z Matrixu. Získáte Šestý smysl a odhalíte Záhadu Blair 
Witch.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Keenen Ivory  Wayans, Rok : 2000, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29453, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

549, Blokáda - II (Leningradskij metronom, Operacija ", /obal-V

Válečný velkofilm o událostech 2. světové války od přepadení SSSR v roce 1941 až po prolomení blokády Leningradu v lednu 1943. 
Film sleduje historicky poměrně přesně situace v několika dějových liniích. Událostí v nejvyšším velení sovětské armády v čele s chybujícím a své chyby si 



nepřiznávajícím Stalinem, v hlavním stanu fašistických vojsk vedeného fanatickým Hitlerem, boje na frontách okolo Leningradu a v neposlední řadě hrdinství 
civilních obyvatel obklíčeného a hladujícího města
, Režie : Michail  Jeršov, Rok : 1978, Délka : 204, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4330, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

550, Špinavá dohoda, /P

Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger) je bývalý agent FBI, který nyní pracuje jako šerif v malém městě v Jižní Karolíně. Poté, co je 
zabit mafiány syn jednoho z jeho přátel, vydává se Kaminsky na cestu pomsty. Aby dopadl pachatele, musí se tajně infiltrovat do mafiánského gangu.DVD 
Expres
, Režie : John  Irvin, Rok : 1986, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20277, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

551, Cesta Draka, /P

Bruce Lee jako Tang Lung přijíždí do Říma,aby pomohl příbuzným s péčí o rodinnou restauraci.Péct pizzu rozhodně ale 
nebude,protože o podnik projeví zájem mocný mafiánský syndikát,který se nezastaví před ničím.Avšak narazí na bojovného Tanga,který se ukáže být mocnější 
než zbraně a vliv špagetožroutů.Mafiáni neváhají najmout nejlepší světové bojovníky,aby Tanga srazily na kolena.Bruce Lee ve své jedné z nejlepších rolí,a 
Chuck Noriss ve své nejlepší záporné roli.Jeden z nejlepších filmových soubojů dob ve stínu římského kolosea
, Režie : Bruce  Lee, Rok : 1972, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5047, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

552, Nabít a zabít, 

Slevinovi se zrovna moc nevede. Jeho dům byl určen k demolici a on se vydává za svou přítelkyní, která už má však jiného, ale vše 
může být ještě horší[Aby se dostal z toho všeho půjčí si byt svého přítele Nicka Limese v New Yorku, zatímco je mimo město. Avšak Nickova nepřítomnost 
přidá na seznam jeho problému smrtící kolotoč[New York je nebezpečné místo k žití, s podsvětím plným kriminálníků a gangsterů. Ale dva z nich jsou 
nejrespektovanější jsou to gangsteři ze staré školy: Rabbi (Schlomo) – Ben Kingsley a Boss – Morgan Freeman. Původně partneři, teď úhlavní nepřátelé. Oba 
jsou ukryti v obrovské pevnosti sestávajících, a jeden druhého obviňují z nedávných záhadných vražd bookmakerů.Boss se okamžitě začne zabývat myšlenkou 
na pomstu svého syna, kterého zabil jeden z Rabbiho prostředníků Yitzchokem (Fairym) – Michael Rubenfeld -  - ale aby nezavdal záminku k vzniku Treti 
svetove války – tak najme neblaze proslulého nájemného vraha Goodkata – Bruce Willis, aby problém vyřešil. Goodkatův plán je jednoduchý: najít hazardního 
hráče, který vlastní většinu Bossových peněz a donutí ho udělat smrtící kousek. Vyberou mezi sebou muže: Nicka Lima.Mezitím se Slevin se seznamuje se svou 
krásnou sousedkou Lindsley – Lucy Liu. Jejich flirt je však brzy přerušen, když se Bossovi stoupenci vrátí pro Nicka Lima. Nikdo neví jak Nick vypadá, tudíž 
cokoliv, co Slevin udělá nedokáže přesvědčit Bossovi chlapy, že on není ten, koho hledají.Předvedou Slevina před Bosse – jeho nabídka – Slevin zabije Rabbiho 
syna a jeho dluh bude splacen.Záležitosti se však ještě zhoršují tehdy, kdy je Slevin chycen Rabbiho stoupenci.Stojící mezi oběma gangstery Slevin zjistí, že 
jediná jeho šance je vzít Bossův job[
, Režie : Paul  McGuigan, Rok : 2005, Délka : 111, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40044, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

553, Pěst plná hněvu / Čínská spojka, /P



Ve svém nejlepším filmu hraje Bruce Lee studenta bojových umění, který se vrací do školy svého bývalého mistra. Návrat je to tragický, 
protože jeho učitel byl zavražděn. Stopa vede k jedné z konkurenčních škol. Když se ale ukáže, že místní úřady nemají příliš zájem na vyšetření mistrovy smrti, 
rozhodne se žák pomstít svého mentora po svém. Někoho to bude hodně bolet. Při premiéře v roce 1972 během filmu aplaudovalo publikum ve stoje. Nastal čas 
si to zopakovat.oficiální text distributora
, Režie : Lo  Wei, Rok : 1972, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28861, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

554, Bitva o Stalingrad 2 - Stalingradskaja bitva, /P

Stala se mezníkem v největší tragédii minulého století a zachránila svět před hitlerovskou invazí. Legendární bitva o Stalingrad, jejíž 
první filmové zpracování vydáváme nyní v české premiéře na DVD.Realisticky pojatý sovětský velkofilm popisuje ve dvou dílech osudové boje, které určily vývoj 
2. světové války. Zatímco úvodní část zachycuje zoufalou obranu strategicky významného města na Volze, druhý film se soustředí na rozhodující ofenzivu Rudé 
armády proti Hitlerovským vojskům. Generálové Vatutin, Rokossovskij a Jeremenko i celý sovětský lid do posledních sil nepolevili a dovedli nakonec protivníka 
ke kapitulaci. Stalingradská bitva měla ohromný politický i strategický význam a byla začátkem přelomu ve válečných událostech
, Režie : Vladimír  Petrov, Rok : 1950, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4164, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

555, Pravdivé lži, /P

Skvělá parodie na akční filmy (zejména na "bondovky") - supertajný americký agent (Arnie Schwarzenegger), který na oko pracuje 
jako obchodník s počítači, zachraňuje USA před muslimskými teroristy, kteří mají atomovou bombu a do toho řeší rodinné problémy, které mu díky dvojímu 
životu, který vede, přerůstají přes hlavu...Akční film s perfektními efektními scénami pojatý s nadsázko
, Režie : James  Cameron, Rok : 1994, Délka : 142, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=16860, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

556, Stalingrad 2, obal-V

Rok 1942. Německý postup je zastaven před Moskvou. Znepřátelené strany se chystají na rozhodující letní ofenzivu. Hitler plánuje 
operaci Blau - úder jižním směrem na Kavkaz. V cestě mu však stojí město Stalingrad. V létě se tak rozpoutá bitva gigantických rozměrů, během nichž se ze 
Stalingradu stalo město – hrdina. Bitva, která nakonec skončila totálním fiaskem německé armády umocněným mrazivou ruskou zimou, která definitivně pohřbila 
pod nánosem zkrvaveného sněhu mýtus o německé neporazitelnosti.Další Ozerovova výpravná epopej se hodně přibližuje realitě



, Režie : Jurij  Ozerov, Rok : 1989, Délka : 196, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43524, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

557, Žhavé výstřely 1 - 2, obal-M

Charlie Sheen je tu zpět. Po svém prvním filmu, kde ztvárnil roli pilota vystresovaného z osudu svého otce, který není schopen kloudné 
vojenské akce, přichází jako hlavní hrdina i ve druhém pokračování. Tentokráte se situuje do role nejmenovaného vojáka, který má zachránit zajatce z 
nepřátelského tábora. Potká opět svou lásku a na cestě za vítezstvím se mu postaví do cesty spousta překážek. Ale Sheen je drsňák a ten si poradí se vším. 
Zeptejte se kohouta, který ve filmu hrál. Mohl by vám vyprávět o tom, jak Charlie zabíjí 365 způsoby. Inteligencí hrdina opět nepřekypuje, o čemž ny zase mohl 
vyprávět &quot;Mr. Bean Atkinson&quot;, který ve filmu ztvárnil sice poměrně bezvýznamnou roli, ale přesto ji zahrál skvěle. Takže pokud hledáte akci, humor, 
Charlieho Sheena a hromadu komického idiotství, kterým většina hrdinů aspiruje na největšího ignoranta ve vesmíru, je tohle ta správná volba. Rozhodně se 
zasmějete nejen vy, ale celá rodina
, Rok : 1993, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24375, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

558, Invaze světů, /obal-V

Invaze do našeho světa začíná. Civilizace je v ruinách. Zemi napadla nepřátelská rasa. V okamžiku pokrývají nepřátelští "Walkers" 
celou planetu a ničí vše, co jim stojí v cestě. Mezitím co si vetřelci podrobují město za městem a zanechávají za sebou jen lidské kostry,se jeden muž doktor 
astronomie snaží dostat za svojí rodinou do D.C..Při této náročné cestě,kdy se stále musí zkrývat před záškodníky,se mu podaří najít zbraň,kterou ochromí nový 
svět a lidstvo zvítězí
, Režie : David Michael  Latt, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40807, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

559, Zástupce velitele, obal-M

Sam Keenan (Van Damme) je bývalý člen elitní jednotky amerického námořnictva s bojovou zkušeností a určením chránit americké 
zájmy kdekoliv na světě. Ale v den, kdy přijíždí do svého nového působiště v bouřlivé východoevropské zemi, je Keenan vržen do krvavé a chaotické scény: 
Těžce ozbrojení rebelové vyplenili hlavní město, zabili amerického velvyslance a hrozí svrhnout nového prezidenta i křehkou demokracii. Keenan rychle zajišťuje 
americké velvyslanectví a poskytuje prezidentovi úkryt. Ale pomoc amerických jednotek je daleko a agresivní povstalci uvnitř. Keenan musí zlikvidovat 
povstání[před tím, než ambasáda lehne popelem. Legenda bojových umění Jean-Claude Van Damme se představuje v impulzivním thrilleru plném divokých 
bojových scén, super napětí a nonstop akce!   (oficiální text distributora
, Režie : Simon  Fellows, Rok : 2006, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41634, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

560, Tři Švédky v Tyrolích 1 - 2, 



Hurá, Švédky jsou zase zde, tři sexy Švédky v Tyrolích... "Buď si vezmeš mou dceru za manželku do čtrnácti dnů, nebo mi vrátíš 
těch čtyřista tisíc, které jsem ti dal jako zálohu na věno!" říká budoucí tchán svému skorozeti Nickovi, což je obyčejný bavorský malofarmář s hlubokými 
finančními problémy. Na manželství se ještě necítí připraven, a tak vyvine geniální plán, jak si udržet věno a zároveň být sovobdný..
, Rok : 1978, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21426, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

561, Dvojitý zásah, 

Stavitel Paul Wagner buduje v Hongkongu tunel spojující ostrov s pevninou, těsně před dokončením je však zavražděn mafií spolčenou 
s jeho partnerem Griffithem. Z deště kulek zázrakem uniknou Wagnerovi malí synové Chad a Alex. Jeden je zachráněn domorodou ženou, druhý rodinným 
přítelem Frankem. O pětadvacet let později se bratři opět sejdou, aby pomstili smrt svých rodičů. Nejdříve se však musí dohodnout mezi sebou. Z Alexe udělal 
život na ulici tvrdého, nedůvěřivého cynika. Chad žijící v přepychu Frankova domu je lehkomyslným, mírně naivním mladíkem.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
distributor
, Režie : Sheldon  Lettich, Rok : 1991, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7190, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

562, Kdo hulí, ten umí, 

Když se dva "huliči" potkají před zkouškami na vysokou, ještě netuší, že tráva vypěstovaná na popelu kamaráda jednoho z nich je 
protlačí nejen na nejprestižnější školu ve Státech, ale i do popředí univerzitních mejdanů. Obrátí celý školský systém vzhůru nohama, potkají okouzlující dívky a 
budou samozřejmě kouřit trávu. Co se s nimi ale stane, když bylinka, která jim tolik pomáhá ve škole znenadání zmizí? Nastane krize. Hrozí jim vyhazov ze školy 
a to ani jeden z nich nehodlá akceptovat. Nasadí všechny prostředky v boji s nenáviděným děkanem, nepřízní osudu a dutostí svých hlav nebo složí zbraně a 
odejdou poražení do opiového doupěte? Samozřejmě že budou bojovat a přestože ne vžfycky fér a v rukavičkách rozhodně zarputile. S tou zelenou lehce 
doutnající a omamující komedií se rozhodně nudit nebudete i když nejste zrovna zastánce legalizace drog
, Režie : Jesse  Dylan, Rok : 2001, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34759, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

564, Konec agenta W4C , prostřednictvím psa pana Foustky

Parodie na špionážní filmy se superagenty s Janem Kačerem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích.AGENT W4C je nejlepší AGENT světa, 



který je posílán všude tam, kde jde o krk. Je to Velký Svůdce, Velký Sympaťák, Velký Hrdina. A přece na jeho likvidaci stačí obyčejný účetní Foustka, který je i 
se svým psem zapleten do střetnutí a účtování mezinárodních špionážních organizací. KONEC AGENTA W4C PROSTŘEDNICTVÍM PSA PANA FOUSTKY 
natočil podle námětu Oldřicha Daňka režisér Václav Vorlíček. (ČB)DVD Expres
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1967, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10489, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

564, Stůj, nebo se netrefím, 

Zápletka se odvíjí od drobného a celkem nepatrného zádrhele, přesněji záměny osob. Na první kolizi se pak v ztřeštěném sledu 
nabalují další a další nedorozumění, záměny, travestie, míjení, prolínání, zápletky, ale hlavně humor. Aniž by ovšem byla porušena kauzalita a logika! Úžasně 
spletitá struktura příběhu a motivů se nakonec před bedlivým zrakem diváka rozplete až do posledního detailu.Film, který podle scénáře vznikl, měl velikou šanci 
stát se divácky úspěšným už proto, že staví na léty prověřeném principu grotesky, který šťastně kombinuje se slovním humorem. A koneckonců postavy příběhu 
jsou blízké i oním švejkovským rozměrem, který v sobě má většina Čechů a který naplno propuká právě v dramaticky vypjatých situacích jako v květnu roku 
1945, kdy je dějiště filmu - česká vesnice - obklíčena ustupujícími Němci.DVD Expres
, Režie : Jiří  Chlumský, Rok : 1998, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19855, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

565, Vyvrženci pekla, Vyvrženci pekla

Volné pokračování hororu Dům tisíce mrtvol - pár měsíců uběhlo od doby, co rodina masových vrahů Fireflyových poslala k 
odpočinku několik svých posledních obětí, mezi kterými byl i poručík George Wydell, bratr současného šerifa. Ten spřádá na Fireflye, v médiích proslavené jako 
Ďáblovy odvržence, osobní vendetu. Při obklíčení jejich domu přesilou místních policejních jednotek se dvěma členům rodiny podaří z domu prostřílet a utéct. Za 
jejich dopadení je Wydell schopen obětovat snad úplně všechno. Prozatímní neúspěch ho donutí najmout si Nesvatou dvojici, dva neméně brutální texaské 
vrahy.   (oficiální text distributora
, Režie : Rob  Zombie, Rok : 2005, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41447, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

565, Dracula 2: Vzkříšení, Dracula II: Ascension

Když Dracula konečně shořel na kříži, všichni mysleli, že je navěky mrtvý, to ale podcenili sílu pána upírů. Dva patologové totiž při 
zkoumání shořeného těla zjistí, že jde o upíra a začnou experimentovat. Krvavou koupelí přivedou Draculu opět k životu, protože chtějí odhalit záhadu 
nesmrtelnosti. Ani železná pouta ale nedokážou pána upírů zadržet, a jedinou záchranou lidstva je tajemný kněz a lovec upírů Uffizi, který je stejně nemilosrdný 
jako samotný Dracula! Krvavý boj opět začíná
, Režie : Patrick  Lussier, Rok : 2003, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39707, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

565, Dracula III: Odkaz, Dracula III: Legacy



, Režie : Patrick  Lussier, Rok : 2005, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40426, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

566, Nejlepší z gladiátorů, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

566, Frankenstein, Frankenstein

Geniální, ale šílený vědec (Thomas Kretschmann) dokázal prostřednictvím genetiského experimentu po dvě stě let udržet naživu 
sebe i zrůdu, kterou stvořil. V současné Americe vyšetřuje policistka Carson O’Conner (Parker Posey) sérii hrůzných vražd. Pátrání ji dovede až k vědci a jeho 
stvůře. Během dlouhého experimentu však na obou proběhly takové změny, které zcela změnily jejich pohled na dobro a zlo
, Režie : Marcus  Nispel, Rok : 2004, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42754, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

566, Proroctví: Černí andělé, The Prophecy 3: The Ascent

Nebe se stalo peklem[ Černí andělé se chystají zničit a ovládnout Zemi. Pyriel, anděl zkázy, je připraven se svou nebeskou 
armádou k poslednímu boji proti lidstvu. Jediný , kdo může zastavit strašnou genocidu, je Danyael, napůl člověk, napůl anděl. Ochranou ruku nad ním drží padlý 
anděl Gabriel (skvělý CHRISTOPHER WALKEN - Pulp Fiction, Hon na myš, Ospalá díra). Pomůže Danyaelovi zachránit svět před zničením? Je zlo skutečně tak 
mocné? Katastrofický horor režiséra Patricka Lussiera, spolutvůrce hitu Scream3, je skutečnou lahůdkou pro milovníky tajemna a plíživého strachu.Autor/Zdroj: 
/reklamní materiály videodistributor
, Režie : Patrick  Lussier, Rok : 2000, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=33902, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

566, profesionální lovec 1, 

Lovec odměn a jeho atraktivní kolegyně se dostanou do konfliktu s mafií, když náhodou zachrání nepohodlnou 
svědkyni.Lovec odměn Jersey Bellini přijme úkol najít a zadržet zloděje aut Izzyho, který nedodržel podmínky propuštění na kauci. To není pro tak zkušeného 
lovce jakým je Jersey žádná velká námaha, a tak netrvá dlouho a dopadne ho v garáži, kde právě prodává další kradený vůz. Jenže vzápětí Jersey zjistí, že není 
sám a nárok na odměnu si dělá také jeho kolegyně a bývalá přítelkyně B.B., která pracuje pro stejnou agenturu a do garáže dorazila ještě dřív než on. Když se 
tak hádají kdo z nich má nárok na odměnu, Izzymu se podaří uprchnout a nedlouho potom zaslechnou oba lovci podivné zvuky z kufru kradeného auta. Uvnitř 
objeví prostitutku Starr, která se stala svědkem vraždy spáchané vlivným gangsterem Deimosem, jemuž patří ukradené auto. Protože s nimi Starr odmítne jít, 
aby získala policejní ochranu, B.B. jí nabídne nocleh ve svém bytě. Jenže to už se Deimosovi muži zmocní Izzyho, který jim prozradí, že jejich svědkyni má teď s 
největší pravděpodobností Jersey a zanedlouho už musí oba lovci odměn odrážet útoky gangsterů, což se jim daří tak dobře, že se Deimos rozhodne změnit 
taktiku. Unese Jerseyho kamaráda Worda a vzkáže lovci, že ho bude držet tak dlouho, než mu přivede Starr a pokud ji nepřivede, zabije ho. Dívka to však tajně 
vyslechne, při nejbližší příležitosti uteče a tak Jersey musí kamaráda najít a osvobodit d
, Režie :  George Erschbamer , Rok : 1992, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=2902, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

567, Doug :motorkáři, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

567, Noc v muzeu 1., Night at the Museum

Rozvedený Larry Delay se povážlivě blíží k střednímu věku a pořád se od něho štěstí odvrací. Žádný z jeho vynálezů nedošel 
uznání, a tak má hluboko do kapsy. Nejvíce ho trápí, že zklamal desetiletého syna Nicka, který ho už nebere vážně. Vlastně jenom kvůli němu přijme Larry místo 
nočního hlídače v Přírodovědném muzeu. Myslí si, že se v práci v klidu prospí, ale to se hluboce mýlí. V muzeu je totiž po zavírací hodině víc živo než ve dne, 
ovšem kdyby Larrymu jeho předchůdci včas prozradili, že malé i velké exponáty ožijí, měl by je za blázny. Takto se během tří rušných nocí dosavadnímu smolaři 
splní jeho představa, že je opravdu předurčený k velkým činům[ – Výpravný dobrodružný snímek Shawna Levyho Noc v muzeu, natočený ve stylu trikové 
rodinné komedie Jumanji (1995, FP 2/96) podle knihy chorvatského ilustrátora Milana Trence, se takřka celý odehrává v muzejních prostorách. Kromě ambic 
pobavit, postrašit a rozesmát se snaží diváka neznalého historie či zoologie jen tak mimochodem poučit, případně zbavit mýtů některé postavy z americké 
historie. Digitální triky jsou kvalitní, prezidentu Teddymu Rooseveltovi v podaní Robina Williamse lze věřit, že je opravdu celý z vosku, komik Ben Stiller je 
tentokráte velmi umírněný a výchovné momenty nejsou příliš násilné. A protože jde o rodinný film, nezapomíná se ani na vztah otce a syna a na to, jak je pro 
život důležité mít správné sebevědomí, dodržovat sliby, nelámat zbytečně nad něčím hůl a držet se svých snů. -kat-, Filmový přehled 2007/
, Režie : Shawn  Levy, Rok : 2006, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43043, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

568, Čas zemřít, 



, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

568, Smrtící zbraň, Pistol Whipped

, Rok : 2008, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=45912, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

569, Proč?, Proč?

Film čerpá ze skutěčné události, při níž v roce 1985 po tragédii na bruselském stadionu sparťanští fanoušci zdemolovali několik 
vagónů při cest+ na zápas do Bánské Bystrice. Některří z fanoušků byli nakonec usvědčeni a odsouzeni. Metodou fiktivního uměleckého dokumentu s prolínáním 
dějových a časových vrstev se tvůrci snaží vystopovat kořeny agresivity, vandalizmu a destrukce morálních hodnot vyčleněním několika „hrdinů“ z anonymníhop 
davu. Z dnešního pohledu je zajímavé sledovat kam se od roku 1987 posunulo (nejen) fotbalové násilí a agresivita a jak se změnilo jejich zobrazování v 
médiích.Kino AER
, Režie : Karel  Smyczek, Rok : 1987, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24603, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

570, Pošťák Pat u moře, 



POŠŤÁK PAT: FOTBALOVÁ HOREČKARodiče i děti jsou už napětím bez sebe. V Greendale se totiž chystá velký 
fotbalový zápas pět na pět. Jenomže Pat si nekopl do balónu už pěkných pár let a také Julian má obavy, že svůj tým zklame. Naštěstí jim přípravné zápasy 
poskytují dostatek příležitostí si své umění zlepšit. Ale dostane se Pat do formy včas, aby se z něj stala hvězda
, Režie : Chris  Taylor, Rok : 1981, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43361, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

571, Bláznivá střela 1 - 2 1/2 - 33 1/3, 

Bláznivá střela (1988) je první ze série parodií, iniciovaných proslulýmautorským triem ZAZ (Davidů a Jerry Zuckerovi, Jim 
Abrahams). Snímek je nejvýraznéji s trojice Bláznivých střei ovlivněn skutečností, že sérii předcházel úspěšný televizní seriál Policejní oddíl jehož diváckou 
oblibu se tvůrci rozhodli využít i na filmovém plátně. Jde o prostou parodii čelných snímků o tvrdých policistech, brodících se bahnem velkoměsta a neúnavně 
potírajících zločin na všech frontách. Teprve následující Bláznivé střely přijímají vlivy jiných žánrů aparodují konkrétní hollywoodské trháky. V prvním snímku se 
trojice ZAZ soustředila na zmatek, jejž do "normálního" světa vnáší prakticky jediná postava, popletený poručík losangeleské policie Frank Drebin. Všechny 
ostatní charaktery a situace mu svou "vážností" nahrávají, aby je zpochybnil či přímo zvrátil v jejich pravý opak. - Drebin se pusti po stopě pašeráků narkotik, aby 
obhájil čest svého zraněného parťáka Nordberga; připlete se tak do cesty atentátníkům, chystajícím štok na královnu Alžbětu. Tu mají při její návštěvě v Los 
Angeles ochraňovat poručíkovi kolegové ze zvláštního oddílu. - Ve hře je obvyklá kolekce postav: vzteklý hrdinův nadřízený, prohnaný a vlivný magnát i jeho 
krásná asistentka Jane. Závěrečné "dramatické" scény příběh seodehrají během zápasu losangeleského baseballového týmu. - Vedle situačniho humoru často 
hrubšího zrna využiívají tvůrci především rozličných dvojsmyslů a doslovností; mezř nejlepší gagy patří Drebinovo pronásledování zloducha v autě, řízeném 
vystrašenou adeptkou autoškoly. Jednoduchému schématu, nepřehlednému (jako v případě následujících Bláznivých střel) množstvím nesourodých gagů, 
dominuje (stejně jako v TV seriálu) geniální nešika Drebin v podání Leslieho Nielsena. Podobně jako pravděpodobný vzor, Peter Sellerscoby inspektor Clouseau, 
klade Nielsen důraz na kontrast mezi svým korektním zevnějškem a drastickou situační a slovní komikou své postavy.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : David  Zucker, Rok : 1988, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4265, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

572, Nevyhrožuj, 

Černá komedie, která paroduje různé chlapce ze sousedství, sestry v akci nebo 9 1/2 týdne. Jen v tomto filmu žebrá homelesák s 
cedulkou, že je zrovna teď moc línej a učitel autoškoly si odskočí na hodinku vykrást banku.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Rok : 1995, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14212, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

572, Absolutně Scary, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 



572, Blbec na krku, 

Ostrý hoch Franck Moltes je odsouzen k sedmi letům natvrdo. Měsíc před svým propuštěním vyhraje 15 miliónů dolarů v Národní 
loterii. Všechno by bylo v pohodě, kdyby Francis Reggio, Franckův bachař a potrhlý zmatkař, který má u sebe vítězný los, ho náhle neztratil. Moltes je 
přesvědčený, že to na něj Reggio jen hraje. Protože musí výhru vyzvednout do 30 dnů, nachází jen jedno jediné možné řešení: zdrhnout. Jenomže všechno je 
jinak. Reggio se ho vůbec nepokusil podvést, už proto, že se ho příšerně bojí. On jenom nemá los. Má ho u sebe Pauline, jeho žena. A ta ho zrovna opustila. 
Zoufalý Reggio se pokouší zjistit, kam zmizela. Zmizela daleko – do pouště, na rallye Paříž – Dakar jako zdravotní sestřička. Co může Reggio s Moltesem dělat ? 
Vydávají se do Afriky za ní. Život by byl snadnější, kdyby gangster Turk a jeho šéfové neměli pořádně spadeno na Moltese. Jsou doslova posedlí myšlenkou ho 
dostat. Začíná bláznivá honba za milióny, uprchlou manželkou – skrze poušť a s krvežíznivými gangstery v patách. A v hlavní roli drsňák s kamennou tváří 
Moltes, s potrhlým a roztržitým Reggiem na krku. Jedna z nejúspěšnějších francouzských komedií posledních let navazuje na tradici klasické ztřeštěné komedii 
ze země galského kohouta
, Režie : Alain  Berbérian, Frédéri, Rok : 2002, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34500, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

573, Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, /P

Kriminální komedie ve stylu comicsových seriálů: Nenápadný učitel z městečka Springtown se stane proslulým, když se kolem něho 
začnou kupit mrtvá těla záhadně zavražděných. Zprvu ani on netuší, že tu právě probíhá nemilosrdná gangsterská válka. Ve hře je šek na milion 
dolarů[Autor/Zdroj: /PopisKomedie o soupeření dvou gangsterských band, do kterého se nechtěně zaplete jeden životní smolař.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Oldřich  Lipský, Rok : 1970, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5715, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

574, Ferda Mravenec 5 - 6, /P

Ferda mravenec 1+2 Obsahuje:   1. JAK PŘIJEL DO LESA CIRKUS. Na lesní mýtinu přijel cirkus. Brouk Pytlík v 
něm vystupuje jako vrhač nožů, FERDA se potápí v akváriu a Appetitus se zamiluje do provazolezkyně. 2. O BITVĚ U BÍLÉHO KAMENE. S pomocí krtky 
Charlyho a vlastní lstí se podaří mravencům pod vedením FERDY zvítězit nad nepřátelskými mravenci. 3. JAK SE FERDA S KAMARÁDY VYDAL HLEDAT 
POKLAD. FERDA hledá spolu se svými kamarády poklad ve staré zřícenině. 4. JAK SE STALA BERUŠKA KRÁLOVNOU KRÁSY. Beruška vyhraje volbu 
královny krásy a s tím i cestu na Hawaii. Odtamtud si přiveze ženicha, kterého Pytlík odhalí jako sňatkového podvodníka.Ferda mravenec 3+4 Obsahuje:   1. 
NÁVŠTĚVA Z VESMÍRU. Mimozemšťané se pokusí unést FERDU a jeho psíka. Díky chytrosti a lsti malého psíka zmizí nevítaní návštěvníci zase ve vesmíru. 2. 
O PYTLÍKOVĚ DIVOKÉM SNU. FERDA - alias Doc Sunday zachrání před bandity truhlici se zlatem, vytáhne indiánskému náčelníkovi bolavý zub a pomůže 
provdat jeho ošklivou dceru. 3. O TAJEMNÉ NEZNÁMÉ LODI. FERDA je unesen dvěma mravenci, převlečenými za mnichy. Tajemná loď ho unese do jeho staré 
vlasti - mraveniště. 4. O LYŽOVÁNÍ A VELKÝCH KOUZLECH PAVOUČKA POUTNÍČKA. FERDA se pokouší naučit Berušku lyžovat.Ferda mravenec 5+6 
Obsahuje:   1. O TOM, JAK NASTALA VELKÁ VEDRA. V přírodě vypuklo velké sucho. Při hledání vodního pramene prožijí naši broučci nebezpečná 
dobrodružství. 2. JAK SE ŠLY PLOTICE KOUPAT. FERDA a jeho přátelé se koupají u starého mlýna, přičemž prožijí nebezpečné dobrodružství. 3. JAK FERDA 
SLOUŽIL U POTÁPNICE. FERDA a Pytlík se ocitnou v zajetí brouka potápníka, který je přinutí pracovat pod vodou jako potápěči. 4. O VELIKONOČNÍM 



VAJÍČKU. Z vajíčka, které je určeno pro palačinku, na kterou se všichni těšili, se nečekaně vylíhne kuře. Broučci jsou zklamáni a hledají jeho maminku
, Režie : Jerry  Hampeys, Ralph  Ne, Rok : 1996, Délka : 360, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43191, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

575, Jezerní královna, /P

Hluboko pod hladinou jezera krutě vládne bohatá Jezerní královna. Aby rozšířila svoji moc, rozhodne se získat za manžela prince 
Viktora, dědice velké říše. Proto unese do jezera princezny z okolních království, aby princova volba musela padnout na ni. Nejstatečnější z unesených princezen 
- Odetta - unikde z jezerního vězení v podobě labutě, kterou však princův sluha zbrkle postřelí. Princ zraněnou Odettu ošetřuje, zamiluje se do ní, ale dívka bzry 
záhadně zmizí. Viktor se proti otcovu zákazu vydá dívku hledat. V převleku za sluhu pronikne do nepřístupného jezerního zámku a za pomoci dětí, které musí pro 
královnu lovit perly a zejména s podporou mazané Vodnice, nad lstivou Jezerní královnou zvítězí.Scénárista Miloš Macourek a režisér Václav Vorlíček se znovu 
setkali při spolupráci nad pohádkovým příběhem. Snímek JEZERNÍ KRÁLOVNA, natočený v českých exteriérech s našimi předními herci a s použitím 
nejmodernější trikové techniky, navazuje na nejlepší tradice naší filmové pohádky. Má v sobě napětí i humor a samozřejmě i šťastný konec. Je originální a 
působivou variací na téma Labutího jezera
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1997, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9645, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

576, Veselé velikonoce, /P

Bohatý průmyslník, neodolatelný Casanova, veze svou ženu na letiště. Potká krásnou mladou dívku Stephanii, kterou bere 
do svého sídla. Jeho ženě však zrušili let a tak přichází domů, kde nachází manžela se Stephanií. Tu napadne jediné východisko. Předstírat, že je jeho 
dcera.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Georges  Lautner, Rok : 1984, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22424, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

577, Kdyby tisíc klarinetů, /P

Dnes již legendární český filmový muzikál je postaven na groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje. Hudební nástroje 
nemohou nikoho zabít, nikomu ublížit. A vojáci, jak se zdá, v těchto "zbraních" nacházejí daleko vězší zalíbení než v čemkoli jiném. Proti posádce je podniknuta 
trestná výprava, leč bezvýsledně.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého film
, Režie : Ján  Roháč, Vladimír  Svi, Rok : 1964, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10129, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

578, Příště budeme chytřejší, staroušku!, /P



Satirická komedie o neuvěřitelných nápadech dvou amatérů, kteří se chtějí vyrovnat profesionálům a vymýšlejí, jak nejrychleji přijít k 
penězům.Pokaždé však na tom vydělá někdo jiný. Zlaté české ručičky!DVD Expres
, Režie : Petr  Schulhoff, Rok : 1982, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17498, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

579, Noc na Karlštejně, /P

Půvabný muzikál Zdeňka Podskalského na motivy hry Jaroslava Vrchlického s hudbou Karla Svobody. Podle legend císař Karel IV. 
rozhodl, že jeho hrad Karlštejn je vyhrazen pouze mužům. Přes jeho zákaz se však jednoho dne na hradě objeví dvě ženy: jeho manželka Eliška Pomořanská a 
půvabná Alena, milá rytíře Peška - obě samozřejmě v přestrojení. Navíc se zde objeví arcibiskup Arnošt z Pardubic, bavorský vévoda a cypeský král, kteří 
pořádně zamíchají děním na hradě. Řada filmových písniček je dodnes na repertoáru našich zpěváků. Postava purkmistra se stala poslední filmovou rolí herce 
Jaroslava Marvana
, Režie : Zdeněk  Podskalský, Rok : 1973, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14370, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

580, Krásná země, /P

Sebevědomý a ambiciózní mladý muž jménem Guido se po dlouhé době vrací do své milované rodné Itálie. Deset let těžce 
pracoval na ropných vrtných plošinách v Perském zálivu. Vyplatilo se. Teď přijíždí domů s pěkným balíkem peněz, který mu umožní otevřít si hezký klenotnický 
krámeček, o jakém vždy snil. Hlavně už nebude muset nikomu posluhovat, protože se vrací do své krásné země a bude svým pánem. Itálie se ale za těch deset 
let poněkud změnila!!
, Režie : Luciano  Salce, Rok : 1977, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39334, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

581, Ten prokletý obrněný vlak, /P

Akce, napětí, černý humor, rafinované zápletky – to vše zdobí dramatický příběh z druhé světové války, ozdobený celou řadou 
hereckých hvězd. Legendární italský režisér Enzo G. Castellari (VŮNĚ CIBULE, POSLEDNÍ ŽRALOK, KEOMA) natočil v roce 1977 působivé drama s prvky 
černého humoru. Pěti zajatcům se během bombardování podaří utéct z vězení pro válečné zločince. Černoch, gangster, zlodějíček, stydlivý Tony a poručík 
Robert se vydávají na strastiplnou cestu do svobodného Švýcarska. V průběhu série dobrodružných a akcí nabitých událostí odstraní také skupinku Američanů, v 



domnění, že jde o německou hlídku. A tak pětici svérázných „vojáků“ nezbývá, než dokončit misi, která byla původně svěřena právě Američanům. Mají unést 
významného jaderného specialistu z vlaku a následně obrněnou mašinu definitivně zlikvidovat. Času je málo a most, na kterém se má vše odehrát, už je téměř 
za zatáčkou..
, Režie : Enzo G.  Castellari, Rok : 1977, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46149, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

582, Kouzelný měšec, /P

Z kouzelného měšce se sypou zlaťáky, kdykoli si zamanete. Čarodějnici Bludimíru během spánku navštívila Meluzína a její sídlo, už tak 
dost zchátralé, utrpělo další škodu. Bludimíře by právě kouzelný měšec vytrhl trn z paty, a tak se vydává na královský dvůr, kde je uložen[Autor/Zdroj: /Popi
, Režie : Václav  Vorlíček, Rok : 1996, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10639, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

583, Spy Kids 3-D: Game Over, 

Spy Kids 3D: Game Over je třetí mise dvou špiónů Carmen a Juniho,  třetí díl trilogie Spy Kids amerického režiséra Roberta 
Rodrigueze, který nese právem podtitul Game Over. Trojrozměrný snímek Spy Kids 3D: Game Over  se odehrává ve světě videoher a  umožní divákovi  téměř 
skutečné ponoření se do počítačového světa her, brouzdat světem nejnovějších triků používaných v 3D technologiích a současně se bavit filmovým uměním 
režiséra Roberta Rodrigueze, jenž opět posunul hranice filmové zábavy o kousek dál. Film začíná jako normální "placatý" snímek, které jsme měli možnost vidět 
v našich kinech v minulém století. Jakmile však Juni "vstoupí" do videohry hledat Carmen, obraz přejde do technologie HD/3D a svět příběhu opustí filmové 
plátno a ocitne se mezi nás  diváky, kteří se tak stanou součástí děje
, Režie : Robert  Rodriguez, Rok : 2003, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36339, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

584, Nebezpečná rychlost 1 - 2, 

Pevně se držte, běh napínavých scén, odvážných kaskadérských výkonů, neočekávané romance právě začíná, ve filmu, který 
budete chtít vidět znovu a znovu. Jack Traven (Keanu Reeves), policejní specialista, který je poslán, aby zneškodnil bombu umístěnou pomstychtivým 
vyděračem (Dennis Hopper) na autobus. Situace je velmi vážná, Jack, kterému pomáhá cestující (Sandra Bullock), musí udržovat rychlost autobusu nad 50mph 
(tj. asi 100 km/h), jinak bomba exploduje. A to není v ulicích Los Angeles vůbec jednoduché. A tak se před námi odvíjí nepřetržitá akce se spoustou překvapení, 
která Vás nenechá sedět klidně ve "Vašich sedadlech".Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraNebezpečná rychlost je právem považována za nejzdařilejší 
akční film 90. let. Tempo, které dokázal Jan De Bont filmu dát, je úžasné. Když ovšem na minutku zpomalí a snaží se nějak pasažéry autobusua hrdinu (totálně 
neprůstřelného a nezranitelného) psychologizovat, dopadá to špatně. Také Dennis Hopper nebyl pro tuto zápornou roli nejšťastnější volbou. Přes těch několik 
výhrad je film už dnes jednoznačná klasika žánru.OBRAZ: Špína a škrábance na filmové kopii nejsou vidět vůbec, ostrost je slušná a šum i hrubozrnnost obrazu 
celkem mírné. Barevnost je opět výborná.ZVUK: 5.1 remix se nepovedl nijak dokonale, má zdánlivě všechny potřebné ingredience, ale nezní přesvědčivě. 
Efektové kanály jsou využity, ale zvukové efekty jaksi příliš vyčnívají. Basový kanál jako by scházel, a pokud budete chtít dosáhnout kvalitních hloubek, musíte si 
pohrát s receiverem nebo subwooferem. Nedostatky vyniknou zvláště ve srovnání s bombastickým zvukem druhého dílu. EXTRA MATERIÁLY: pouze trajler 
SEČTENO A PODTRŽENO: Špičkový akční film ve velmi dobré kvalitě. Jen škoda, že extra materiály scházejí.Jiří Brenner Premiere 2001/2/104Autor/Zdroj: 
Brenner Jiří/Premier
, Režie : Jan  De Bont, Rok : 1994, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13744, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

585, Matrix 2: Reloaded, 



MATRIX ULTIMATE COLLECTION - SBĚR. VERZE (10DVD)Desetidiskový DVD box obsahuje trilogii Matrix, Matrix Reloaded, 
Matrix Revolutions, Animatrix a více než 35 hodin dalšího materiálu na dalších šesti discích!Bonusové disky obsahují dosud nezveřejněné materiály včetně více 
než sta dokumentů, komentářů a ukázek z videohry Enter The Matrix.Další zajímavostí je, že desetidiskový box obsahuje film Matrix (první díl trilogie) s již nově 
remasterovaným obrazem a zvukem.Disky obsahují tyto filmy a materiály:DISK 1 – film Matrix –Oscarový snímek s nově remasterovaným zvukem a obrazem, 
disk navíc obsahuje dva komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 2 – dokument Matrix Revisited – hlubší pohled na Matrix od koncepce k fenoménu – 
dokumentární filmy.DISK 3 – film Matrix Reloaded – obsahuje kromě filmu navíc dva nové komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 4 – dokument 
Matrix Reloaded Revisited – obsahuje četné dokumenty o filmu a také 23 scén navíc natočených pro videohru Enter The Matrix.DISK 5 – film Matrix Revolutions 
– kromě filmu bude obsahovat dva nové komentáře a úvodem od bratří Wachowskich.DISK 6 – dokument Matrix Revolutions Revisited – dokumenty o tom, jak 
vznikal posledním díl trilogie.DISK 7 – Animatrix – Vizionářská směs počítačové a japonské animace, která obsahuje devět krátkých filmů zabývajících se světem 
Matrixu (Poslední let Osirise, Druhá renesance část I a II, Dětský příběh, Program, Světový Rekord, Neznámé území, Detektivní příběh, Přijímací zkouška) a 
dále dokumenty o Animatrixu.DISK 8 – Kořeny Matrixu – Prozkoumejte filosofické a technologické zdroje inspirace filmové trilogie Matrix ve dvou 
dokumentárních filmech:Návrat k původu : Filosofie a Matrix – filozofové a teoretici o intelektuálním základu trilogie Nesnadný problém : Věda za fikcí – je 
myšlenka Matrixu věrohodná? Pátrání po technologiích, které inspirovaly metaforu Matrixu.DISK 9 – Kronika statného muže – Vám představí společnost 
řemeslníků, herců a tvůrců filmu, kteří vytvořili filmovou trilogii a také hru pro herní konzole Enter The Matrix.DISK 10 – Archív Zionu : Obsahuje produkční 
pomůcky světa Matrixu - ilustrace, storyboardy, nákresy, hudební videoklipy, televizní spoty, filmové upotávky a také speciání ukázku nové online hry The Matrix 
Online.Matrix -zvuk anglicky, české titulky.Matrix Reloaded, Matrix Revolutions - zvuk anglicky DD5.1, český dabing.MATRIX ULTIMATE COLLECTION - 
DÁRKOVÁ VERZE (10DVD)Desetidiskový DVD box obsahuje trilogii Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Animatrix a více než 35 hodin dalšího materiálu 
na dalších šesti discích! a navíc získáte i postavičku NEA a knížečku!Bonusové disky obsahují dosud nezveřejněné materiály včetně více než sta dokumentů, 
komentářů a ukázek z videohry Enter The Matrix.Další zajímavostí je, že desetidiskový box obsahuje film Matrix (první díl trilogie) s již nově remasterovaným 
obrazem a zvukem.Disky budou obsahovat tyto filmy a materiály:DISK 1 – film Matrix –Oscarový snímek s nově remasterovaným zvukem a obrazem, disk navíc 
obsahuje dva kometáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 2 – dokument Matrix Revisited – hlubší pohled na Matrix od koncepce k fenoménu – 
dokumentární filmy.DISK 3 – film Matrix Reloaded – obsahuje kromě filmu navíc dva nové komentáře s úvodem od bratří Wachowskich.DISK 4 – dokument 
Matrix Reloaded Revisited – obsahuje četné dokumenty o filmu a také 23 scén navíc natočených pro videohru Enter The Matrix.DISK 5 – film Matrix Revolutions 
– kromě filmu bude obsahovat dva nové komentáře a úvodem od bratří Wachowskich.DISK 6 – dokument Matrix Revolutions Revisited – dokumenty o tom, jak 
vznikal posledním díl trilogie.DISK 7 – Animatrix – Vizionářská směs počítačové a japonské animace, která obsahuje devět krátkých filmů zabývajících se světem 
Matrixu (Poslední let Osirise, Druhá renesance část I a II, Dětský příběh, Program, Světový Rekord, Neznámé území, Detektivní příběh, Přijímací zkouška) a 
dále dokumenty o Animatrixu.DISK 8 – Kořeny Matrixu – Prozkoumejte filosofické a technologické zdroje inspirace filmové trilogie Matrix ve dvou 
dokumentárních filmech:Návrat k původu : Filosofie a Matrix – filozofové a teoretici o intelektuálním základu trilogie Nesnadný problém : Věda za fikcí – je 
myšlenka Matrixu věrohodná? Pátrání po technologiích, které inspirovaly metaforu Matrixu.DISK 9 – Kronika statného muže – Vám představí společnost 
řemeslníků, herců a tvůrců filmu, kteří vytvořili filmovou trilogii a také hru pro herní konzole Enter The Matrix.DISK 10 – Archív Zionu : Obsahuje produkční 
pomůcky světa Matrixu - ilustrace, storyboardy, nákresy, hudební videoklipy, televizní spoty, filmové upotávky a také speciání ukázku nové online hry The Matrix 
Online.Matrix -zvuk anglicky, české titulky.Matrix Reloaded, Matrix Revolutions - zvuk anglicky DD5.1, český dabing
, Režie : Andy  Wachowski, Larry  W, Rok : 2003, Délka : 138, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28272, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

586, Help ! THE BEATLES, 

Anthony Cathew o tomto filmu před jeho premiérou napsal : S velkým zájmem je očekáván v New Yorku druhý film londýnských Beatles 
nazvaný Pomoc. Bez ohledu na to, jak se o něm vyjádří kritici, je předem takřka jisté, že film bude mít u diváků strhující úspěch, a to jak pro ony čtyři vlasaté 
liverpoolské pudly, tak pro účast Richarda Lestera, filadelfského rodáka, který režíruje jejich filmové „odvazy". Je jisté, že Beatles, kteří mají tu zvláštní vlastnost, 
že se líbí příslušníkům všech generací, rozmnoží dále své dnes již mnohamiliónové jmění. - Režisér Richard Lester o této své práci říká : „Samozřejmě přijde 
čas, kdy přestanou být personifikací Beatles. Bude to škoda. Kdekdo si stěžuje, že v Anglii nemají hvězdy. A my je máme. Na mou čest, udělal jsem, co jsem 
mohl, abych uživil kult jejich osobnosti. Bylo by idiotské zbavit se toho nějak rychle a bude záhodno mít se jednou na pozoru, aby se pň změně nic nepokazilo. 
Mají dnes jedinečnou filmovou osobitost, obecenstvo si jejich filmovou podobu zamilovalo. Jsme navzájem úzce spjati. Mají ke mně důvěru, věří ve mne, dělají 
všechno, co po nich chci, a bývá to často čiré bláznovství... Byli jsme stvořeni, abychom si rozuměli. Pracuje se nám doopravdy tak dobře proto, že všichni 
máme rádi mládí, bujnost..."Autor/Zdroj: /Kino AER
, Režie : Richard  Lester, Rok : 1965, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8181, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

587, Myšáček malý obuvníček 2 - Tajná vesnice, Lapitch The Little Shoemaker 2

, Režie : Alastair  Swinnerton, Rok : 2004, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46412, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

588, Prehistoric Park 1 - 2, 



99.9 % tvorů, kteří kdysi žili na Zemi, již dávno vyhynulo. Představte si, že můžete cestovat zpět časem a všechny opět uvidět. A co 
když vyhynutí není věčné? A co když je můžeme navrátit zpět do ... rezervace....prehistorického parku!Nigel Marven je přesvědčený, že je schopný cestovat 
časem zpět do doby pravěkých tvorů a zachránit několik pozoruhodných tvorů, které kdy chodili po této zemi. Znovu zachránění tvorové jsou umístěni do 
prehistorického parku, kde žijí pod dohledem týmu expertů. Ale nic není tak jednoduché, jak to vypadá. První problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Jak si 
teď poradí odborníci s dvěma nevrlými T-rex teenagery? A proč onemocněl jediný mamut? Top vše je velkou výzvou pro tým odborníků v prehistorickém parku v 
této brilantní šesti dílné sérii.2 DV
, Režie : Matthew  Thompson, Sid  B, Rok : 2006, Délka : 360, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43127, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

589, Pat a Mat 5 - 6, Pat a Mat ... A je to!

Pat a Mat 4 (se vracejí): Na tomto disku uvidíte tyto příběhy: 1.Opékají špekáčky, 2.Opravují střechu, 3.Černá bedýnka, 4.Kolečka, 
5.Psí bouda, 6.Natírají podlahu, 7.Skleník, 8.Houpačka, 9.Nezvaný návštěvník, 10.Bodygárd
, Režie : Lubomír  Beneš, Marek  Be, Rok : 1976, Délka : 7, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15523, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

590, Putování s dinosaury, obal-V

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY je prvním opravdovým ztvárněním historie dinosaurů. Jednotlivé díly vám přiblíží dobu, ve které obrovští 
dinosauři chodili po naší planetě, nechávajíc vás věřit, že to, co vidíte, jsou opravdoví žijící tvorové. Kombinací nejaktuálnějších historických poznatků spolu se 
špičkovou počítačovou technologií a animací ožívá v PUTOVÁNÍ S DINOSAURY tajemná a vzrušující doba, ve které naši planetu obývali ti největší tvorové 
světa. (Oficiální text distributora)
, Režie : Kenneth  Branagh, Rok : 1999, Délka : 240, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28961, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

591, Kocour Vavřinec a jeho přátelé, 

Statečný kocour Vavřinec a jeho kamarádi kozel Spytihněv, vepřik Mojmír a psí slečna Otylka přicházejí ve třinácti veselých a 



roztomilých dobrodružstvích. Jejich půvabně kreslené příhody, v nichž potkavájí další zvířáka, a dokonce i jednoho kouzelníka, potěší a pobaví i ty nejmenší 
diváky
, Režie : Jaroslav  Doubrava, Cilka, Rok : 1994, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25347, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

592, Čapí příběhy 1, 

Na komín k nám na jaře přiletěli čápi.Brzy se jim narodila mláďata a těch je hned všude plno,protože doma v hnízdě to mladé moc 
nebaví.Podívejte se,co se od jara do podzimu malí čápi všechno navyvádí a navztekají a jak dokážou zlobit své rodiče!Bavte se při dobrodružství veselé čapí 
rodinky a jejich přátel zvířátek a držte palce,ať se jim nic nestane - bude to někdy opravdu napínavé
, Režie : Andrzej  Flettner, Rok : 2007, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46419, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

593, Reksík opravářem, 
Reksik je pejsek, ktery jiz nekolik let bavi ty nejmensi divaky na celem svete
, Rok : 2003, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37932, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

594, Co je doma, to se počítá, pánové..., 

Osudy rodin Novákových a Bartáčků pokračují. Tentokrát si už nevyvádějí zlomyslné naschvály, ale přemýšlejí o tom, jak se dostat 
bezpracně k penězům. Novákovi přišli na to, že lidí s jejich přijmením je hodně a proto založí Klub Nováků. Korunky se k nim sice jen hrnou, ale to jim připraví 
řadu dalších starostí. Bartáčkovi mají spadeno na majetek tetičky z Ameriky, která k nim přijela na návštěvu. Ale ani návštěva tetičky se nakonec neobejde bez 
komplikací.
, Režie : Petr  Schulhoff, Rok : 1980, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5194, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

595, frightmare:legenda hororů, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

596, Beethoven 1, 

Slavný skladatel má jmenovce - obrovského bernardýna. Rodinka, které patří, zažije se svým půlmetrákovým mazlíčkem řadu 
dobrodružství, když o Beethovena projeví zájem zločinný veterinář.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraRodinná komedie o tom, co se stane, když se 
hlavou rodiny stane velký bernardýn. Napřed to bylo malé roztomilé štěňátko, ale pak přerostlo všem přes hlavu a stalo se hlavním členem rodiny.Autor/Zdroj: 
/reklamní materiály videodistributor
, Režie : Brian  Levant, Rok : 1991, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3720, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

597, Jak vytrhnout velrybě stoličku, 



JAK VYTRHNOUT VELRYBĚ STOLIČKU. Osmiletému Vaškovi bytostně schází tatínek a láskyplná péče maminčina mu nemůže 
nahradit tajemná mužská dobrodružství, zvláště tehdy, je-li jeho tatínek hrdina, horolezec, který údajně zahynul v Himalájích. Vašek s dětinskou důsledností 
hledá nového náhradního tatínka. Velký obrat přinášejí zimní prázdniny, na scénu přichází vysněný tatínek a to dokonce ten pravý. Ale osm roků,kdy tato trojice o 
sobě navzájem nevěděla, je překážkou, jejíž zdolání se jeví namáhavější než ten nejtěžší horský výstup
, Režie : Marie  Poledňáková, Rok : 1977, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9308, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

598, Pippi Dlouhá punčocha, 

Díky pihovatému nosíku a dvěma copům, které trčí na hlavě jako antény, si malá Pipi získala srdce všech diváků. Protože její otec 
tráví většinu času na moři, Pipi žije sama v domě se svými oblíbenými domácími zvířátky, strakatým koněm a chytrou opičkou. Nikdo se nevyrovná její 
velkodušnosti, šibalství a samozřejmě ani síle.  Má i dva kamarády, Tommyho a Anniku, kteří jsou lépe vychovaní než ona. Pipi žije ve světě, kde se realita mísí 
s dětským snem[
, Režie : Olle  Hellbom, Rok : 1969, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15818, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

599, Dva nosáči tankují Super, 

Jedním z nejcennějších exponátů městského muzea jsou Tygří oči,dva velké diamanty v ceně šesti milionů marek.A pávě ty přišli 
ukrást lupiči.Když se rozdrnčí poplašné zařízení,ukryjí zločinci kameny do dvou nádherných motorek vystavených v přízemí.Den nato tam zabloudí naši staří 
známí Mike a Thomas,náhodou jsou stotisícimi návštěvníky a vyhrávají ony motocykly...
, Režie : Dieter  Pröttel, Rok : 1984, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7072, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

600, Žoldáci spravedlnosti, 



Námezdný voják John Seeger (S.Seagal) po jedné z ostrých misí přijme patronát nad vdovou po svém kamarádovi a jejich synem. 
Krátce nato jsou ale žena a chlapec uneseni a Seeger se musí vydat znovu do boje, chce-li je ještě spatřit živé. Výkupným za jejich životy je úspěšné osvobození 
syna prominentního dealera zbraní, který byl uvězněn v jednom z nejpřísněji střežených vězení na světě. Na konci operace ovšem čeká překvapivé zúčtování..
, Režie : Don E.  FauntLeRoy, Rok : 2006, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41680, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

601, Konvoj PQ 17 - 1 díl, 

Konvoj PQ 17 je novodobým ruským filmovým eposem navazujícím na dnes již klasická díla tehdy sovětské kinematografie, jejichž 
vydávání na DVD prodělává v současné době velký boom. Obsahuje celých osm filmů, jejichž budget šel do výše několika milionů dolarů, a které do detailu 
mapují strastiplnou cestu nechráněného konvoje z Islandu do Murmanska, zasazenou přesně do historických událostí té doby. Díky tomu divák ve filmu uvidí 
známé historické osobnosti, stejně jako se stane svědkem napínavého námořního dobrodružství této prokleté cesty bez návratu. Díky své jedinečnosti, technické 
a dějové maximální věrohodnosti a hlavně komplexnímu pohledu na tragickou historickou událost, oproštěného od prokomunistické ideologie, tak 
charakteristické pro ruské válečné snímky staršího data, se epopej Konvoj PQ 17 stává skutečnou lahůdkou pro všechny příznivce válečné tématiky, stejně jako 
milovníky válečných velkofilmů.Historické souvislosti26.6.1942 vyplul z Islandu do vod Severního Atlantiku konvoj označený jako PQ 17. Z přístavu vyplulo 
celkem 36 lodí, naložených válečnou technikou určenou pro východní frontu (335 automobilů, 430 tanků a 210 letadel). Již 30.6. byl však objeven německým 
průzkumným letounem. S nedostatečnou ochranou tak musel čelit nejen rozbouřenému moři, ale i neustálým útokům německých ponorek a hloubkových 
bombardérů. Německá snaha o jeho úplné zničení dokonce měla za následek první (a současně i poslední) vyplutí německého super křižníku Tirpitz, kterému se 
tento počin stal víceméně osudným. Osudnou se však tato plavba stala i konvoji PQ 17. Z 36 lodí doplulo do cíle pouhých 12.Světová premiéra Epopej Konvoj 
PQ 17 vychází na DVD v Česku ve světové premiéře. Bude se jednat o úplnou, nezkrácenou verzi. Toto komplexní dílo by se dalo nejlépe přirovnat k filmu 
Wolfganga Petersena Das Boot
, Režie : Alexandr  Kott, Rok : 2004, Délka : 413, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42136, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

602, Zachraňte zvířátka, 

Noe dostane velmi obtížný úkol – postavit obrovskou loď, na které popluje se svou rodinou, až přijde velká potopa. Součástí úkolu 
je shromáždit také zvířata, jeden pár od každého druhu. Dopravit loď plnou věčně se hašteřících zvířat do bezpečí bude ale tvrdý oříšek
, Režie : Juan Pablo  Buscarini, Rok : 2007, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46483, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

603, Profesionální lovec 2, 



, Režie : George  Erschbamer, Rok : 1997, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46508, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

603, Okovy moci, Chain of Command
Michael Dudikoff v mrazivém thrilleru v roli tajného agenta, bojujícího proti teroristickému režimu na Blízkém východě.Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : David  Worth, Rok : 1993, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=14918, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

604, Den D :D-Day 6.6.1944, 

Risk. Zrada. Odvaha. Oběť. Je leden 1944 a válka dospěla do kritického stádia. Hitlerovy jednotky jsou zaangažovány na ruské 
frontě a spojenci mají převahu na zemi i na moři. Nastává chvíle k invazi do Francie a vytvoření druhé fronty.DVD Expres
, Režie : Richard  Dale, Kim  Bour,, Rok : 2004, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41810, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

604, Vlajky našich otců, 

Osudy vojáků, kteří za II. světové války po dobytí ostrova Iwo Jima zde vztyčili americkou vlajku
, Režie : Clint  Eastwood, Rok : 2006, Délka : 132, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40670, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

605, Hitlerova kariéra - dokument, 

Působivý válečný dokument, ve kterém není žádná ze scén rekonstruována. Všechny jsou z autentického filmu a 
zvukových materiálů; jedná se původní obrazové záznamy z nacistického období. Film ukazuje skutečný obraz Hitlerova období a zaměřuje se na osobnost 



samotného "vůdce". Snaží se objasnit to, co se přihodilo a jak je možné, že se některé věci vůbec udály..
, Režie : Joachim  Fest, Christian , Rok : 1977, Délka : 155, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42328, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

606, Holky to chtěj taky 2, 

Protagonistky úspěšné německé komedie pro teenagery Holky to chtěj taky (2001, FP 10/2002) poněkud dospěly a studují teď na 
vysoké škole. Mají však problémy sehnat podnájem a ani s jejich známostmi to na počátku filmu Holky to chtěj taky 2 není právě slavné. Z původní trojice zůstaly 
Inken a Lena, Vicky byla nahrazena černovláskou Lucy v podání dřívější moderátorky německé BravoTV a pořadu MTV Alarm Jasmin Geratové. Scenáristka 
Maggie Perenová zůstala, avšak režiséra Dennise Gansela nahradil Peter Gersina. Také původní trable s rodiči a se snahou po dosažení orgasmu jsou 
nahrazeny existenčními starostmi. Touhy po lásce a po sexu však dívky pronásledují stále. - Inken, Lena a Lucy konečně získají zchátralý krcálek, míří však 
samozřejmě výše. Lucy se chce seznámit se synem majitele dvou tisíc bytů. Na rozdíl od diváků dlouho netuší, že mladík, kterého náhodou oslovila v knihovně, 
je právě on. Lena zase téměř podlehne staršímu kolegovi z medicíny Johanovi a Inken se musí rychle vyléčit z domněnky, že bohatý a pohledný soused Paul 
stojí více o ni samotnou než o sex s ní. Nakonec se Inken vrátí k nesmělému Flinovi z prvního dílu, Lena prohlédne Johana a vyléčí se i ze vztahu s neschopným 
muzikantem Lukasem a Lucy zjistí, s kým vlastně chodí. Dívky si pomohou i k báječnému podnájmu. Jim ani tvůrcům přitom vůbec nevadí, že jeho získání 
nebylo z morálního hlediska právě košer. - Jednoduchý příběh je rozvíjený velmi přímočaře. Vše je předem čitelné a téměř jasně dané. A také hodně krotké. 
Erotické scény jsou pouze tři a to ještě prostoduché; jinak se o sexu - jako obvykle v podobných filmech - spíše mluví. Dílku schází nadhled a lehkost, působí 
proto naopak poněkud těžkopádně a anachronicky.Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2004/1
, Režie : Peter  Gersina, Rok : 2003, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=38666, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

606, Holky to chtěj taky, 

„Zažila jsem konečně ten pravý orgasmus?“ Podobnou otázku si časem položí každá dívka s určitou mírou podezřele 
nejednoznačných praktických zkušeností v oblasti sexu. Tři nejlepší kamarádky Inken, Victoria a Lena jsou sice sexy a navíc chytré, ale snad díky Amorově 
škodolibosti jsou právě jejich milostné zážitky naplněny spíše než spalující vášní veselými historkami s předčasnou pointou. Ne, že by nápadníků bylo málo, ale 
umění milovat v středoškolských osnovách nenajdete. V takovou chvíli může vzít frustrovaná dívka do vlastních rukou nejrůznější pomůcky, nebo [ svůj 
osud.Podnikavé přítelkyně se pustí do hledání ztraceného orgasmu s pružností osmnáctiletých a důkladnou teoretickou přípravu testují v praxi. Zatímco Inken jde 
na věc s přesností téměř vědeckou, Victoria vidí cíl v kvalitě zrozené z kvantity a Lena romanticky věří, že první velký orgasmus ji přinese první velká láska. Přes 
nečekaná dobrodružství a řadu komických úskalí dospěje hledání ztraceného orgasmu u všech tří kamarádek k překvapivě působivému vyvrcholení.Odvážná, ale 
nepohoršující komedie „Holky to chtěj taky“ připomíná nadhledem, svižností a vtipem populární Prci, prci, prcičky. Originálním přínosem k populárnímu žánru a 
tématu je „ženský úhel pohledu“
, Režie : Dennis  Gansel, Rok : 2001, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34012, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

606, Deuce Bigalow: Dobrej striptér, 

Rob Scheineder opět v roli smolaře, který nic nemá a je strašně zábavný. Ušmudlaný, odpudivý Deuce Bigalow (Schneider) se 
náhodou seznámí s profesionálním gigolem a ten ho v tísni požádá, aby se po dobu jeho nepřítonosti staral o nádherný byt...a jak už to v takových komediích 
bývá, Rob si užívá a celý byt zdemoluje. Pak už mu před smrtí zbývá jediná šance - vydělat si na opravy bytu, tím stejným, čím si na něj vydělal jeho majitel. Už 
ta samotná představa je k smíchu a excelentní Schneider rozjíždí spoustu dalších vtipných scének. (pozn. autora: Rozesmějě vás zaručeně, ale jinak film působí 
trapně a ten humor také není pro každého.



, Režie : Mike  Mitchell, Rok : 1999, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28080, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

606, Kletba bratří Grimmů, 

Známý režisér Terry Gilliam původně zamýšlel natočit film o opravdových bratrech Grimmech, slavných německých sběratelích 
pohádek i seriozních vědcích, nakonec však použil jen jejich jména a četné motivy z jejich pohádkových knih. Pomocí své imaginace stvořil ve snímku Kletba 
bratří Grimmů zvláštní svět, v němž se realita mísí s kouzly a čáry. - Bratři Jake (Jakob) a Will (Wilhelm) Grimmovi se toulají v roce 1811 Německem, 
okupovaným Napoleonovými vojsky. Živí se jako podvodní vymítači čarodějnic a strašidel. Využívají k tomu služeb dvou komediantů a různých vlastních 
"přístrojů". Vcelku se jim daří balamutit vystrašené venkovany. Will je protřelý sukničkář, zatímco Jake si zapisuje jednotlivé legendy a pověsti do velké knihy. 
Pod hrozbou smrti musejí bratři odhalit tajemství lesa, v němž zmizelo již devět dívek. Domnívají se, že jde o dílo konkurence, později však pochopí, že v lese se 
opravdu dějí kouzla. Rázem se tak sami ocitnou uprostřed pohádky, v níž hraje významnou roli zlá královna ze zakleté věže, která chce za cenu smrti nevinných 
dívek získat ztracenou krásu. Grimmům pomáhá odvážná a krásná Angelika, ohrožují je však nejen kouzla, ale i francouzský generál a jeho lidé. - Tvůrci usilovali 
o zachování temného tónu pohádek bratří Grimmů a uvádějí na scénu některé jejich protagonisty (Červená Karkulka, Jeníček a Mařenka apod.). Zároveň se však 
nezříkají ani humorných momentů. Vyprávění je velmi barvité, má spád a napětí. - Snímek vznikl v britsko-české koprodukci a realizoval se u nás (již v roce 
2003) za účasti početného českého štábu i herců. Jako obvykle narazil Gilliam na potíže s producenty, takže se dílo dodělávalo s přestávkami, což se jistě 
odrazilo na výsledku. Ten je kompromisem mezi autorovou představou a producentským diktátem. Vznikl tak film, který jistě plní zadání divácké podívané 
(navzdory pohádkovému tématu určené spíše dospělým), avšak od tvůrce Gilliamova formátu se čekalo víc.Tomáš Bartošek, Filmový přehled 2005/1
, Režie : Terry  Gilliam, Rok : 2005, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40500, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

607, Hurvínkův rok 1 - 13, 

Pojdte se s nami podivat, jaky je Hurvinkuv rok.DVD expres
, Režie : Tomáš  Petráň, Rok : 1972, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36560, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

608, Den vítězství, 

Druhá světová válka se chýlí ke konci a skupina arabských dobrovolník&#249; z Alžíru se podílí na osvobozování Francie od 
nacismu. Navzdory tomu, že jsou oproti francouzským vojákům v nerovném postavení, bijí se stejně hrdě za ideu volnosti, rovnosti a bratrství
, Režie : Rachid  Bouchareb, Rok : 2006, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44825, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

608, Střelný prach, 



Na konci září 1941, sovětská dělostřelecká jednotka v obléhaném Leningradu si uvědomuje, že brzy vypálí poslední výstrel a po té 
bude obrana města zničena. Malá skupinka odvážných vojáku přiváží velkou zásobu střelného prachu skrz nepřátelskou linii do Leningradu
, Režie : Viktor  Aristov, Rok : 1985, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43022, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

608, Poslední obrněný vlak, 

Druhá světová válka... První linie je prolomena, spojení mezi vojenskými jednotkami přerušeno. Sbory generála Maltseva zoufale 
brání klíčový most přes Berezinu. K dispozici má jen oslabené vojáky a poslední obrněný vlak. Navíc ho zradí jeho nejbližší asistent a připojí se k Němcům. 
Někteří vojáci, včetně Maltsevovy dcery Táni, kteří se rozhodli bojovat na vlastní pěst, jsou i s obrněným vlakem zadrženi nepřítelem. Výsledek útoku a životy 
stovek vojáků visí na vlásku. Chycení bojovníci se rozhodnou riskovat, zkusit zahnat Němce a získat tak zpět obrněný vlak. Film získal ocenění na 
mezinárodních festivalech v Benátkách, Bratislavě, Rotterdamu a Wiesbadenu
, Režie : Alexej  German ml., Rok : 2003, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=45021, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky :  

609, V ostře sledovaném pásmu, /P

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Poručík Tarasov má se svou skupinou průzkumníků v rámci velkého cvičení sovětských vojenských 
sil narušit nepřátelský prostor, zmást protivníky klamnými manévry a hlavně neutralizovat skryté velitelské stanoviště Severních. Ocitá se tak v ostře sledovaném 
pásmu, kde jediná chyba může znamenat neúspěch celé mise. Úkol o to těžší, že ve stejné oblasti se nachází i skupinka uprchlých trestanců s ukradenými 
zbraněmi, kteří jsou schopni čehokoliv
, Režie : Andrej  Maljukov, Rok : 1978, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43878, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

610, Mumie se vrací, /P



Pokračování dobrodružství ze starého Egypta a lásky Evelyn a Ricka pokračuje i v tomhle pokračování kasovného trháku.Kromě už 
známé oživlé mrtvoly velekněze Imhotepa se nám představí i jeho milenka Anck-Su Namun spolu s králem Škorpionem. Ti stojí na straně zla a neúnavně 
znepříjemňujou život hlavních hrdinů i jejich devítiletého syna.Režisér filmu Stephen Sommers nenavázal v plném rozsahu na dynamický děj Mumie, a tak se v 
tomhle pokračování díváme hlavně na výpravný "koktejl" různých scén na úkor kvalitnější dějové línie
, Režie : Stephen  Sommers, Rok : 2001, Délka : 129, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28184, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

611, Generál Patton, 

Historický veľkofilm o americkom generálovi,jednej z najvýraznejších osobností druhej svetovej vojny.Vo filme uvidíme vojenské 
ťaženie v Afrike,cez Európu až do vnútra nacistického Nemecka.Film získal v roku 1970 8 oscarov
, Režie : Franklin J.  Schaffner, Rok : 1969, Délka : 170, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7851, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

611, Stalingrad, 

Dramatický příběh mladého poručíka Hanse von Witzlanda je situován na podzim 1942. Vlaky s unavenými německými vojáky směřují 
ke Stalingradu, kde se má odehrát nejkrvavější bitva 2. Světové války.
, Režie : Joseph  Vielsmaier, Rok : 1992, Délka : 138, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19571, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

612, Konvoj PQ 17 - díl 2 - 3 - 4 - 5, 

Konvoj PQ 17 je novodobým ruským filmovým eposem navazujícím na dnes již klasická díla tehdy sovětské kinematografie, jejichž 
vydávání na DVD prodělává v současné době velký boom. Obsahuje celých osm filmů, jejichž budget šel do výše několika milionů dolarů, a které do detailu 
mapují strastiplnou cestu nechráněného konvoje z Islandu do Murmanska, zasazenou přesně do historických událostí té doby. Díky tomu divák ve filmu uvidí 
známé historické osobnosti, stejně jako se stane svědkem napínavého námořního dobrodružství této prokleté cesty bez návratu. Díky své jedinečnosti, technické 
a dějové maximální věrohodnosti a hlavně komplexnímu pohledu na tragickou historickou událost, oproštěného od prokomunistické ideologie, tak 



charakteristické pro ruské válečné snímky staršího data, se epopej Konvoj PQ 17 stává skutečnou lahůdkou pro všechny příznivce válečné tématiky, stejně jako 
milovníky válečných velkofilmů.Historické souvislosti26.6.1942 vyplul z Islandu do vod Severního Atlantiku konvoj označený jako PQ 17. Z přístavu vyplulo 
celkem 36 lodí, naložených válečnou technikou určenou pro východní frontu (335 automobilů, 430 tanků a 210 letadel). Již 30.6. byl však objeven německým 
průzkumným letounem. S nedostatečnou ochranou tak musel čelit nejen rozbouřenému moři, ale i neustálým útokům německých ponorek a hloubkových 
bombardérů. Německá snaha o jeho úplné zničení dokonce měla za následek první (a současně i poslední) vyplutí německého super křižníku Tirpitz, kterému se 
tento počin stal víceméně osudným. Osudnou se však tato plavba stala i konvoji PQ 17. Z 36 lodí doplulo do cíle pouhých 12.Světová premiéra Epopej Konvoj 
PQ 17 vychází na DVD v Česku ve světové premiéře. Bude se jednat o úplnou, nezkrácenou verzi. Toto komplexní dílo by se dalo nejlépe přirovnat k filmu 
Wolfganga Petersena Das Boot
, Režie : Alexandr  Kott, Rok : 2004, Délka : 413, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42136, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

613, Goyovy přízraky, 

Sedm let po Muži na Měsíci (1999, FP 3/2000) nabízí Miloš Forman divákům další ze svých vnitřně konzistentních žánrových úvah o 
svobodě jednotlivce ve společnosti. Tentokrát situuje děj na přelom 18. a 19. století do Španělska, jež v té době procházelo razantními společenskými změnami 
pod vlivem Francouzské revoluce. Výrazněji než ve svých předcházejících historických kostýmních projektech Amadeovi (1984, FP 8/86, 2/2003z) a Valmontovi 
(1989, FP 2/91) spojuje Forman individuální osudy hrdinů s proměnami konkrétní historické reality. Autentická postava, slavný malíř Francisco Goya y Lucientes 
(1746-1828), je přitom stejně rovnocenným protagonistou vyprávění jako fiktivní dominikán Lorenzo Casamares, zprvu nadšený iniciátor nového tažení inkvizice 
proti kacířům, posléze vášnivý odpůrce církve, šiřitel revolučních myšlenek a přisluhovač francouzského dobyvatele Napoleona. Goya a Lorenzo reprezentují 
protikladné postoje ke světu: první se jej pokouší v roli pozorovatele nestranně a pravdivě zobrazovat prostřednictvím svého umění, druhý jej naopak chce 
násilně měnit „k lepšímu“, postupně pod hesly dvou protichůdných světonázorů. Z duality obou hlavních postav, jejichž odlišné koncepty tragicky selhávají, se 
rodí hořký obraz dějin, drtících lidské individuum v pasti ideologicky zdůvodněné totality. – Titul filmu odkazuje nejen k umělcovým slavným grafickým listům, ale 
týká se též dvojice, jejíž portréty Goya na počátku vyprávění (1792) shodou okolností maluje a jejíž osudy sleduje nejen v roce 1792, nýbrž i po patnáctileté 
„přestávce“. Vedle zdánlivě sympatického a vlídného, ve skutečnosti však proradného Lorenza tu důležitou roli hraje i krásná a nevinná Ines Bilbatuová, která na 
dlouhé roky mizí v kobkách inkvizice kvůli nesmyslnému obvinění z kacířství. Svého druhu alter egem nešťastné dívky se po letech stává její a Lorenzova dcera, 
madridská prostitutka Alicia, kterou se Goya marně pokouší dát dohromady se zlomenou a pološílenou matkou. Témata manipulace s idejemi (Lorenzo) a 
„prodejnosti“ tvorby (Goya) tak díky této dvojjediné ženské hrdince (již hraje Natalie Portmanová) doplňuje tragický příběh zničené rodiny Bilbatuových. – 
Myšlenkově patří Goyovy přízraky k nejzajímavějším a nejprovokativnějším kostýmním historickým projektům posledních let. Snímek se natáčel s převážně 
domácím štábem ve Španělsku. Ze srovnání se žánrově obdobnými hollywoodskými velkofilmy ovšem dílo pětasedmdesátiletého Formana handicapuje 
disproporce mezi složitým, ambiciózně uchopeným tématem a jeho místy topornou realizací. Navzdory tomu se jedná o pozoruhodné dílo, k jehož kvalitám 
přispívá i mezinárodní herecké obsazení. Na scénáři se s Formanem podílel jeho dlouholetý přítel, slavný scenárista Jean-Claude Carri&#232;re, hudbu složil 
český skladatel Varhan (Orchestrovič) Bauer. - Ještě před uvedením filmu u nás vyšla rozšířená novelizace scénáře (Alpress, Frýdek-Místek 2006).-ap-, Filmový 
přehled 2006/
, Režie : Miloš  Forman, Rok : 2006, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41643, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

614, Stalingrad, 

Dramatický příběh mladého poručíka Hanse von Witzlanda je situován na podzim 1942. Vlaky s unavenými německými vojáky směřují 
ke Stalingradu, kde se má odehrát nejkrvavější bitva 2. Světové války.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributoraPříběh obyčejných lidí, poznamenaných 
nejkrvavější bitvou v historii druhé světové války.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Joseph  Vielsmaier, Rok : 1992, Délka : 138, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19571, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

614, Příliš vzdálený most, 



Operaci "Market Garden", odvážný pokus o ukončení druhé světové války do zimy roku 1944, schválil Eisenhower, řídil Montgomery 
a provedla největší letecká armáda v historii válečnictví. O tom, co se tehdy doopravdy událo, se dodnes přou historikové. Tento film vypráví o bitvě o Arahem, v 
níž sehráli svojí roli válečná strategie, smůla, nesprávný odhad, zmatky, ale také odvaha řadových vojáků.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Richard  Attenborough, Rok : 1977, Délka : 176, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=17428, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

615, Indiana Jones 1 - 2 - 3, 

Chrám zkázy, který byl natočen tři roky po prvním dílu, se odehrává rok před ním, v roce 1935. Nabízí opět pořádnou dávku 
dobrodružství, akce, napětí a také humoru – prostě jak je to u Indyho obvyklé a jak to máme rádi. Tentokrát se Indiana v šanghajském klubu zaplete s čínským 
gangsterským bossem Lao Che. O něco později se letadlo, v němž prchá, zřítí, samozřejmě že úmyslně, kdesi v indické džungli. Indy ovšem není sám, 
okolnostmi je donucen snést přítomnost chladné, sarkastické, věčně načinčané a samozřejmě velmi přitažlivé zpěvačky Willie a malého kluka, kterému dělá Indy 
„chůvu“. Spolu dorazí do chátrající vesničky, jejíž zkáza byla způsobena krádeží posvátných magických kamenů a také únosem všech dětí. Stařešina jim 
vysvětluje, že se kameny patrně nacházejí v honosném paláci patřícím mladému indickému princi. Vesničané jim poskytnou slony na cestu. V paláci po 
obřadném přivítání a po velmi zajímavé zkušenosti s místní kuchyní při slavnostní večeři princ popře veškeré pověry a pomluvy kolem kamenů a kultu bohyně 
Kálí. Večer po hádce s namyšlenou Will je Indy napaden ve svém pokoji a poté se mu podaří odhalit systém tajných podzemních chodeb. Ty vedou k odhalení 
zmizelých kamenů a samozřejmě také k dětem. Dřív než se Indymu a jeho parťákům podaří osvobodit zajaté děti a získat zpátky kameny, ovšem prožijí pořádně 
horké chvíle. Doslova
, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 1984, Délka : 118, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9107, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

616, Taktický útok, /P

Je 24. září roku 1990 a v Perském zálivu zuří válka. Dvě stíhačky F-16 amerického válečného letectva startují k rutinnímu 
průzkumnému letu v bezletové zóně nad Irákem. Jeho hladký průběh naruší irácké dopravní letadlo. Zatímco kapitán Lee Banning se připravuje k obvyklému 
postupu jak donutit zatoulané letadlo k návratu nad povolené území, jeho kolega a přítel kapitán John „Doc“ Holiday zalétne blíže a k Banningovu překvapení se 
chystá k útoku. Když se objeví irácké MIGy, aby bránily letadlo plné bezmocných cestujících, Holiday se do nich pustí. Když pak překvapený Banning vidí, že se 
Holiday znovu chystá zaútočit na civilní letadlo nezbude mu nic jiného než přítele sestřelit. Holiday je na zemi zadržen a uvězněn. Za mřížemi iráckého vězení 
pak začne ze všeho vinit Banninga a chystat pomstu bývalému příteli, který se v jeho očích změnil v úhlavního nepřítele. Když je po letech propuštěn, upne se k 
jedinému cíli. Zničit a zabít Lee Banninga
, Režie : Mark  Griffiths, Rok : 1998, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46026, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

617, Konvoj PQ 17 - díl 6 - 7 - 8, 



Konvoj PQ 17 je novodobým ruským filmovým eposem navazujícím na dnes již klasická díla tehdy sovětské kinematografie, jejichž 
vydávání na DVD prodělává v současné době velký boom. Obsahuje celých osm filmů, jejichž budget šel do výše několika milionů dolarů, a které do detailu 
mapují strastiplnou cestu nechráněného konvoje z Islandu do Murmanska, zasazenou přesně do historických událostí té doby. Díky tomu divák ve filmu uvidí 
známé historické osobnosti, stejně jako se stane svědkem napínavého námořního dobrodružství této prokleté cesty bez návratu. Díky své jedinečnosti, technické 
a dějové maximální věrohodnosti a hlavně komplexnímu pohledu na tragickou historickou událost, oproštěného od prokomunistické ideologie, tak 
charakteristické pro ruské válečné snímky staršího data, se epopej Konvoj PQ 17 stává skutečnou lahůdkou pro všechny příznivce válečné tématiky, stejně jako 
milovníky válečných velkofilmů.Historické souvislosti26.6.1942 vyplul z Islandu do vod Severního Atlantiku konvoj označený jako PQ 17. Z přístavu vyplulo 
celkem 36 lodí, naložených válečnou technikou určenou pro východní frontu (335 automobilů, 430 tanků a 210 letadel). Již 30.6. byl však objeven německým 
průzkumným letounem. S nedostatečnou ochranou tak musel čelit nejen rozbouřenému moři, ale i neustálým útokům německých ponorek a hloubkových 
bombardérů. Německá snaha o jeho úplné zničení dokonce měla za následek první (a současně i poslední) vyplutí německého super křižníku Tirpitz, kterému se 
tento počin stal víceméně osudným. Osudnou se však tato plavba stala i konvoji PQ 17. Z 36 lodí doplulo do cíle pouhých 12.Světová premiéra Epopej Konvoj 
PQ 17 vychází na DVD v Česku ve světové premiéře. Bude se jednat o úplnou, nezkrácenou verzi. Toto komplexní dílo by se dalo nejlépe přirovnat k filmu 
Wolfganga Petersena Das Boot
, Režie : Alexandr  Kott, Rok : 2004, Délka : 413, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42136, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

618, Mravenčí polepšovna, 

Animovaný (3D) rodinný snímek Johna A. Davise Mravenčí polepšovna má jednoduché morální poslání. Desetiletý Lucas je 
nespokojený s novým bydlištěm i s rodiči a navíc ho šikanuje starší a silnější Steve. A tak si vybíjí vztek na bezmocných mravencích. Když jim hadicí vyplaví 
mraveniště, má už zoufalý hmyz jeho řádění plná kusadla a rozhodne se k odplatě. Stačí kapička kouzelného lektvaru, z chlapce je klučíček velikosti mravenečka 
a jeho převýchova na správného „mravence“ se srdcem na pravém místě a se smyslem pro týmovou práci může začít. Lucas se díky mravenčí chůvě Hově i 
tváří v tvář různým nebezpečím změní, vybojuje s novými druhy vítěznou bitvu se zlým deratizátorem a pochopí, že v jednotě je síla a že přátelé si musejí 
pomáhat. – Tvůrci těží ze změny perspektivy, z prostředí pohádkově pojaté hmyzí říše a z její konfrontace se světem lidí. Nechybí ani pár odkazů na slavné filmy.    
-kat-, Filmový přehled 2006/
, Režie : John A.  Davis, Rok : 2006, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41961, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

618, Astérix a Olympijské hry   - kino rip, 

Jednoho dne při lovu kňourů přijdou Asterix a Obelix náhodou na římské cvičiště, kde se připravuje římský atlet Gluteus Maximus 
(česky znamená sval na zadku) na Olympijské hry. Díky kouzelnému nápoji ho porazí ve všech disciplínách a zničí mu tak veškerou sebedůvěru. Po návratu do 
vesnice se rozhodnou, že vyhrát olympiádu by nemusel být zrovna špatný nápad a tak se vydají do Říma, kde je přes překvapení Řeků a vztek Římanů zapíší 
jako atlety. A pak se naši přátelé dozvědí, že kouzelný nápoj je na hrách zakázaný..
, Režie : Thomas  Langmann, Frédéri, Rok : 2008, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41877, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

619, Vetřelci vs Predátor 2, /obal-V



Děj se odehrává v současnosti v malém americkém městečku Gunnison ve státě Colorado.Vše začíná, když do 
nedalekého lesa ztroskotá predátorská loď, jejíž posádku vyhladí kříženec vetřelce a predátora, přezdívaný "predalien", který se vyklubal z predátora prvního dílu. 
Zatímco počáteční živé formy vetřelce "facehuggers"  napadají místní obyvatelstvo, na scéně se objeví predátor "čistič" nebo-li "Wolf" , kterému nejde o trofej, 
ale o účinnost a pořádek. A právě mezi predátorem "Wolfem" a "predalienem" se svede závěrečný boj
, Režie : Colin  Strause, Greg  Str, Rok : 2007, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44733, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

620, Vojáci svobody I. - IV., Komunisté, 

Folm mapujúci úlohu komunistickej strany v národno-oslobodzovacom boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny. Rekonštrikcia 
historických udalostí zobrazuje protifašistický odboj a vývoj robotnickeho a komunistického hnutia v európskych krajinách.Renáta Šmatláková Katalóg 
slovenských celovečerných filmovAutor/Zdroj: Šmatláková Renáta/Katalóg slovenských celovečerných filmo
, Režie : Jurij  Ozerov, Rok : 1977, Délka : 374, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24808, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

621, Rambo: Do pekla a zpět, 

Stárnoucí veterán z Vietnamu John Rambo se usadil na hranicích mezi Thajskem a Barmou. Loví hady, ryby apod. a obchoduje s 
nima, v žádném případě nemá v úmyslu opět bojovat. Ale z poklidného žití ho vyruší skupinka misionářů, kterou vede Michael Burnett, ta se chystá do Barmy, ve 
které řádí občanská válka, nebo spíš už genocida. Vezou léky pro nemocné a po Rambovi chtějí, aby je tam po řece, na lodi dovezl. Rambo je varuje, at se od 
Barmy drží co nejdál. Nakonec ho přemluví, jediná žena skupiny, Sarah. V Barmě, na řece dojde k prvnímu varování, skupinka barmských pirátů si všimne 
Rambova převozu a dohoní je. Chtějí si za propuštění vzít Sarah. Rambo ví jak by to dopadlo, využije momentu překvapení a všechny piráty bez milosti postřílí. 
Po debatě se poté rozhodnou pokračovat v cestě. Skupina nakonec dorazí do jedné vesnice, Rambo se vrácí zpátky. Misionáři podávají nemocným léky a jídlo, 
ale štěstí jim moc nepřeje, tuto vesnici si vybrali pro další likvidaci, barmští vojáci, všechny bez slitování povraždí, muže, děti, ženy znásilní a skupinku misionářů 
zajmou.Ramba pak vyhledá kněz z Kanady, s tím že skupina se měla už před několika dny vrátit, ale nestalo se tak. Rambo si uvědomí kdo je a co se od něho 
očekává, vyrobí si mačetu, sebere svůj super skládací luk a s pomocí malou partičkou tupých žoldáků, kteří aniž by tušili, co je Rambo zač, se vydá na 
záchrannou akci.Po 20 letech se Sylvester Stallone vrátil s dalším pokračováním legendárního filmu, v roli herce, režiserá i scénaristy. Příběh který se moc nelíší 
od trojky, ale je to mnohem líp natočené, Sylvester chtěl poukázat na všechny hrůzy co se ve válkách dějí a v tomto díle se mu to daří opravdu znamenitě. Také 
chtěl odkázat na Barmu, o které snad spousta lidí ani neměla potuchy a nevěděla co se tam děje. Samotný Stallone prý po natáčení prohlásil, že Barma je horší 
než Vietnam
, Režie : Sylvester  Stallone, Rok : 2007, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=45764, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

621, Terminátor 1., 



TERMINÁTOR - legendární akční podívaná přichází! Rok 2029. Gigantické super počítače ovládly planetu a jsou rozhodnuty 
vyhladit lidskou rasu! Chtějí zničit budoucnost lidí, proto musí změnit jejich minulost, a tak posílají zpátky v čase nezničitelného kyborga - TERMINÁTORA 
(Arnold Schwarzenegger), aby zabil Sarah Connor (Linda Hamilton) a s ní ještě nenarozeného syna, který se má stát jedinou nadějí lidstva. Může se Sarah 
zachránit před touto nepředstavitelnou hrozbou? Nebo lidé vyhynou kvůli "jednomu ohromnému kusu zmutovaného železa?" Arnold Schwarzenegger jako 
nejkrutější a nelítostný stroj na zabíjení, jaký kdy ohrožoval lidstvo!TERMINÁTOR - důmyslně koncipovaný, senzační dobrodružství, které vás díky napětí a 
struhujícímu nečekanému ději nenechá v klidu ani minutu.DVD Expres
, Režie : James  Cameron, Rok : 1984, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20807, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

622, Mamut, 

Jednoho letního rána v ospalém městečku Blackwater v Louisianě udeří meteor do muzea Pleistocene, městečko se začne prudce 
ochlazovat a 40.000 let starý mamut je vypuštěn do ulic. Speciální agenti Powersová a Whitaker mají 17 hodin na jeho zneškodnění než bude město zpustošeno. 
Agenti povolají odborníka, paleontologa Dr. Franka Abernathyho, aby jim pomohl dostihnout a ulovit „stvůru“ dříve, než jeho zuřivé běsnění zdemoluje okolní 
svět. Jak ubíhají hodiny a narůstá počet mrtvých, Dr. Abernathy si uvědomí, že pro záchranu své dcery Jacky a ostatních nevinných obyvatel musí pomoci 
agentům zničit své vlastní celoživotní dílo
, Režie : Tim  Cox, Rok : 2006, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43119, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

622, Povstání strojů, 

Lidé stvořili svého zabijáka.Když se na neobydleném ostrově v Pacifiku zhroutí přísně tajný program na vývoj vojenských robotů, je 
vyslán tým vojenského námořnictva, aby je našel a „zastavil". Není to však tak jednoduché! Jakékoliv narušení svého teritoria berou jako útok a brání se. Jsou 
naprogramováni, aby měli své území pod kontrolou, a to i za cenu smrti...Člen: veksla
, Režie : Jim  Wynorski, Rok : 2005, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41773, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

623, Detonator, 



Tajný agent CIA Sonni Griffith cestuje do Polska, aby tam odhalil překupníka zbraní a překazil prodej jaderné bomby. Griffitha ale 
někdo prozradí a končí ve vězení..., ze kterého je ale rychle propuštěn z jediného důvodu. Čeká ho další mise: doprovod překrásné Rusky Nadi do Spojených 
států. Griffith brzy zjišťuje, že statečná Nadia prchá před tím samým obchodníkem se zbraněmi, kterého on měl v úmyslu zničit. Uchránit Nadiu nebude snadné. 
Jen ona totiž ví, kde je ukrytých 30 milionů dolarů určených na nákup jaderné bomby
, Režie : Po-Chih  Leong, Rok : 2006, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41859, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

623, Pastýř, 

Samotář s králičkem Jack Robideaux (Jean-Claude Van Damme) se vydává k hranicím mezi USA a Mexikem do služeb pohraniční 
policie, aby mohl sloužit nadále své vlasti a zároveň pomstil smrt své dcery, která se předávkovala heroinem. Jack se nechal přeložit z oddělení vražd v New 
Oarleans. Díky svému osobitému šarmu způsobí Jack rozruch v jednom z místních barů a hned se musí rvát. Jean Claude je zde neusměvavý policista s pádnou 
rukou. Proč se nechal přeložit právě do tohoto městečka? Zde se totiž přes hranice pašuje heroin pomocí utečenců. Když tuto cestu Jack překazí, musí se bývalí 
američtí vojáci pokusit a jiný styl dopravy drog přes hranice. Mnoho podplacených policistů by je nechalo klidně projet, Jack je ale neúprosný a nepodplatitelný. 
Dealeři se pokusí drogy převést pře hranice pomocí autobusu s věřícími... jsou ale odhaleni a tak se pokouší dostat zpět na území Mexika kam je pronásleduje 
Jack se svým partnerem... V Mexiku je ale čeká nemilé překvapení. Poté co Jack zajistí autobus je zatčen velitelem tamnější policie a podroben zápasu proti 
jeho gorile. Vůdce bývalých vojáků takto přijde o zásilku drog v hodnotě 35 milionů dolarů, a proto se chce Jackovi osobně pomstít. Nechá ho z policejního 
vězení převést k sobě. Tak už začne boj o přežití jak Jacka tak Dealerů vojáků... a jak to vše dopadne.?. na to se podívejte už sami
, Režie : Isaac  Florentine, Rok : 2008, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47194, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

624, Lovci pokladů: Kniha tajemství, 

Další dobrodružství lovce pokladů Benjamina Gatese v podání Nicolase Cage plné tajemství, konspirace, překvapivých zvratů a 
zábavy. Pro Bena Gatese (Nicolas Cage) je historie stále živá a občas nabízí možnost nalézt neuvěřitelné poklady. Nyní je spolu se svým otcem (Jon Voight) 
ohromen nálezem dlouho ztracených stránek z deníku vraha, který zabil Abrahama Lincolna. Informace na těchto stránkách nesou šokující odhalení o tom, že se 
jejich předek, Thomas Gates, na atentátu podílel. Ben se musí se svou nyní už bývalou přítelkyní, archivářkou Abigail Chase (Diane Kruger) a technickým 
kouzelníkem Rileym Poolem (Justin Bartha) vydat na dobrodružství za legendární Knihou tajemství, která snad pomůže očistit rodinné jméno. Pátrání po jednom 
z nejutajenějších a nejstřeženějších artefaktů je zavede například do Buckinghamského paláce (do něj se musí vloupat), do Bílého domu (do něj se také musí 
vloupat) i do divokých hor. Postupně odhalují stopy, které hrozí tím, že celé dějiny převrátí vzhůru nohama. Ben nakonec neváhá použít ani tajnou zbraň - svou 
matku v podání oscarové Helen Mirren.DVDbest.c
, Režie : Jon  Turteltaub, Rok : 2007, Délka : 124, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44827, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

624, Hitman 1., 



Snímek Xaviera Gense Hitman (česky nájemný vrah) je inspirován stejnojmennou čtyřdílnou videohrou, jejíž první díl vznikl v roce 
2001. Od často používaného přímočarého akčního zabíjení se poněkud liší: agent 47 musí ve hře na své zabijácké zakázky používat více hlavu. Jenže to ve 
filmu moc neplatí, zato krvavých přestřelek a různých druhů střelných zbraní je v něm víc než dost. - Agent 47 byl od dětství důsledně vychováván k zabíjení. 
Jako člen tajné Organizace stále vypadá jako ze škatulky a vyřizuje po celém světě špinavé zakázky. Inspektor Whittier z Interpolu ho houževnatě, leč marně už 
tři roky pronásleduje po celém světě. Vše se změní ve chvíli, kdy se Organizace zaplete do politických intrik v Rusku více, než je zdrávo, a rozhodne se svého 
muže obětovat. Tomu se to samozřejmě nelíbí. Jeho krvavá mise na záchranu vlastního života podle toho také vypadá. – Hledat v příběhu logiku by bylo marné, 
děj je pouze záminkou pro střílení, vraždění, potoky krve, ale i pro půvaby ukrajinské modelky Olgy Kurylenkové. -kat-, Filmový přehled 2008/
, Režie : Xavier  Gens, Rok : 2007, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44431, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

625, Armáda temnot:Smrtelné zlo 3, 

Třetí pokračování slavné hororové série Sama Raimiho těsně navazuje na předchozí díl s názvem Smrtelné zlo 2.Ash, který při 
souboji s krvelačnými příšerami přišel o ruku a k pahýlu si místo ní připevnil motorovou pilu, se díky časoprostorové černé díře ocitl ve středověku. A přišel 
rovnou do nejlepšího. Díky své brokovnici a pile se rázem stává mocným mužem, který jediný je schopen postavit se rozpínajícím silám brutálního a bezcitného 
zla[Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Sam  Raimi, Rok : 1992, Délka : 81, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3239, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

625, Zombie přichází, 

Ve vězení s maximální ostrahou vypukne nákaza a infikuje většinu vězňů, návštěvníků a stráží. Z těch se stávají masožravé bestie, 
které zabíjejí a žerou vše, co jim přijde do cesty. Se zbytkem ještě žijících vězňů se spojí silně vyzbrojená jednotka a snaží se bojovat s hordou hladových stvůr 
všemi dostupnými prostředky
, Rok : 2005, Délka : 82, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42759, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

626, Němá barikáda, 



Charakter Pražského povstání je líčen v příběhu několika holešovických občanů, kteří zorganizovali odpor proti tankové divizi blížící 
se ku Praze. Vybudují barikády na Trojském mostě a jejich obrana je stojí velké úsilí.DVD Expres
, Režie : Otakar  Vávra, Rok : 1949, Délka : 128, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13949, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

626, Zbraně pro Prahu, 

8.5.1945: Na výzvu rozhlasu vezou venkovští železničáři munici na pomoc bojujícím Pražanům. V květnu 1945 bojovalo v Čechách 
na straně revolucionářů několik pancéřových vlaků - dílem ukořistěných, dílem sestavených ze všeho, co přinesla trať. Zlomek jejich příběhů je zachycen v tomto 
vyprávění. Jednomu z nich velel posunovač Jan Chýň, kterému se podařilo dovézt zbraně z muničního skladu v Libčicích na pomoc bojující Praze.Film byl 
natočen ke 30. výročí ukončení 2. světové války
, Režie : Ivo  Toman, Rok : 1974, Délka : 84, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24840, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

627, Afghanistán, 

Info o filmu: Exmariňák Pepper, pronásledovaný myšlenkou, že opustil při poslední misi  kamaráda v Afghánistánu, sestaví 
speciální  komando bývalých žoldáků, aby ho zachránil. Nikdo z nich  si však neuvědomuje, s kým budou muset bojovat. Nastane neobyčejný boj o přežití mezi 
moderně vyzbrojenými americkými vojáky a  staletími neporaženými afghánskými bojovníky.Zajímavost: Během bojů byly protisovětské jednotky mudžáhidů 
vyzbrojovány a cvičeny agenty CIA a dotovány USA jako součást boje proti rozpínání Sovětského svazu. Bojů se na straně mudžáhidů údajně zúčastnily též 
pákistánské speciální jednotky, tzv. Černí čápi, převlečení za afghánské mudžáhidy
, Režie : Allan  Harmon, Rok : 2007, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43946, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

627, Bunkr smrti, 

Tajemný obchodník najme skupinu bývalých žoldáků na nebezpečnou misi do země nikoho. Jejich úkolem je prověřit starý 
nacistický bunkr, kde se odehrávaly hrůzné experimenty během II.světové války. Zde  na ně ovšem čeká překvapení, z jejich mise se stává boj o holý 
život.Zajímavost: Bunkr smrti je ohromující koktejl z filmů Psí vojáci, Predator a Hostel



, Režie : Richard  Pait, Rok : 2008, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46996, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

628, 9. Rota - Afghanistán,, 

Film pojednává o rusko-afgánském konfliktu z druhé poloviny 80-tých let 20.století.V první polovině budeme sledovat hlavní hrdiny 
při vstupu do armády a jejich tvrdý výcvik před odesláním na frontu. Ve druhé části uvidíme vysazení v Afgánistánu, cestu do hor, nejisté vztahy s místním 
obyvatelstvem a každodenní boje o udržení stanoviště, které je pro Sovětskou armádu důležité při obraně trasy určené pro zásobování jednotek na předsunutých 
stanoviští.Film vrcholí obrovským afgánským útokem na stanoviště 9.roty, při kterém zahyne převážná část roty
, Režie : Fjodor  Bondarčuk, Rok : 2005, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41279, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

628, Hamburger Hill -vietnam,, 

Režisér John Irvin, který působil ve Vietnamské válce jako zpravodaj BBS, zobrazil ve svém filmu osudy nově příchozí skupiny 
amerických vojáků, chlapců mezi 18 a 20 lety, kteří byli vrženi přímo do krvavých bojů této války.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Rok : 1987, Délka : 112, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8049, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

629, Událost ve čtverci 36-80, /P

V neutrálních vodách, nedaleko sovětských výsostných vod se díky poruše na reaktoru musela nouzově vynořit atomová ponorka 
NATO s šestnácti bojovými raketami na palubě. Američané odmítají sovětskou pomoc při odstranění závady, když tu se náhle zblázní palubní počítač a 
připravuje k odpálení první várku raket. Jedná se o začátek třetí světové války? Je událost ve čtverci 36-80 počátkem celosvětové krize
, Režie : Michail  Tumanišvili, Rok : 1982, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43894, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

630, Dny zrady I., II., /P

Historická rekonstrukce událostí od března do září 1938. Velkoryse pojatý a mimořádně nákladný film byl označován za umělecký 
dokument. Jeho tvůrci prohlašovali, že jim jde především o co největší míru Autenticity. Výběr zobrazovaných faktů byl však nutně podřízen jednoznačně 
stanovené ideové koncepci., která zdůrazňovala a zveličovala význam K. Gottwalda a KSČ.Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmuDvoudílný 
umělecký dokument Otakara Vávry je hranou rekonstrukcí událostí roku 1938, zrady, kterou se představitelé západních mocn ostí bláhově snažili zachránit 
světový mír obětováním Českosloven ska německému fašismu.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Otakar  Vávra, Rok : 1973, Délka : 227, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=6503, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

631, Planeta Teror, 



Manželé Dakota a William (Marley Shelton a Josh Brolin) pracují v nemocnici jako doktoři. Jejich dnešní šichta vypadá spíš na 
funus. Čekárnu zaplavuje dav potrhaných lidí z města. Symptomy jsou podezřele shodné: nepřítomný pohled a odpudivé hnisající rány. Mezi zraněnými je i 
tanečnice Cherry (Rose McGowan), která přišla o nohu při jednom z útoků. Její parťák Wray (Freddy Rodriguez) spěchá do špitálu, aby jí kryl záda.I když bez 
nohy, Cherry ještě nezatančila svoje poslední číslo. Jak se vředy pokrytí spoluobčané proměňují v zuřivé agresory, Cherry a Wray vedou skupinku náhodných 
bojovníků do divoké noci. Budoucnost nenabízí nic než miliony nakažených a nespočet mrtvých. Jen několik (zatím) šťastných hledá poslední bezpečné útočiště 
na planetě Terror
, Režie : Robert  Rodriguez, Rok : 2007, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44358, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

631, Smrtelné zlo 2: Lesní duch 2, 

Ash se svou přítelkyní přijíždí na chatu, která stojí opuštěná v lese. Tam si pustí pásku, na které je nahrán úvodní text 
Necronomicu, pradávné Knihy mrtvých. Tím však probudí okolní démony, kteří si vezmou jeho přítelkyni, a jemu začnou ovládat jeho pravou ruku. Brzy na chatu 
přijíždí skupinka dalších lidí, kteří však najdou jen krev, rozbitý dům a Ashe... Probuzené zlo je třeba znovu "uložit ke spánku". Za pomoci jakýchkoliv prostředků
, Režie : Sam  Raimi, Rok : 1987, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19190, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

632, Cola, láska, čokoláda, 

Gabi uteče od Karla, protože nesnáší jeho šílené jízdy na motorce, a spolu se svou přítelkyní Carmelou si dopřeji zájezd na Filipíny. 
Zdá se, že Gabi na Karla brzy zapomene protože již na letišti poznává Andrese - ten má ale před svatbou. A komplikacím není ještě zdaleka konec[Cinema 
1992/5/60Autor/Zdroj: /Cinem
, Režie : Siggi  Götz, Rok : 1985, Délka : 80, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5228, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

633, Návrat Vinnetoua, 
Základní myšlenkou filmu je, že strelná rána, která zasáhla Vinnetoua do tesné blízkosti srdce (ve filmu Vinnetou: Poslední výstrel), nebyla 
smrtelná!Težceranený nácelník se zásluhou medicinmana uzdravil a poté žil mnoho let osamocen v horách. Dále se tu mužeme setkat se synem 
nácelníkaAssiniboinsuTasha-tunky, Tunkou, kterému je zavražden prítel z jeho kmene. Vinnetou se vydává po stopách vrahu. (cheyene)
, Režie : Marijan David Vajda, Rok : 1998, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

634, Ižorský prapor, 



Černobílý snímek z roku 1972 přináší vše, co lze jen od sovětského válečného dramatu očekávat.Píše se rok 1941 a druhá světová 
válka zuří na všech frontách. Nacisté postupují stále více na východ a jejich smrtící údery nakonec doputují až na předměstí Leningradu. Zásadním tahem, který 
má Němcům pomoci k ovládnutí severu Ruska, má být dobytí proslulého Ižorského závodu. V továrně, specializující se na výrobu obrněných automobilů, však 
narazí na tuhý odpor. Do obrany se zapojují doslova všichni místní obyvatelé – ať už jde o muže, ženy nebo dospívající děti. Krvavá bitva, která bude stát životy 
mnoha lidí, může začít
, Režie : Gennadij  Kazanskij, Rok : 1972, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46111, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

634, Černý prapor, 

Na ruzyňském letišti přistává letadlo, jímž se vracejí domů bývalí příslušníci cizinecké legie, kteří bojovali na francouzské straně ve 
Vietnamu. Film líčí příběh jednoho z těch, kteří se nevrátili. Scény z bojů v džungli se natáčeli na Žitném ostrově, dekorace pevnosti byla postavena za 
barrandovskými ateliéry. Velmi schematický a až lživě tendenční film suploval mnohým divákům nedostatkový dobrodružný žánr.Autor/Zdroj: Březina 
Václav/Lexikon českého film
, Režie : Vladimír  Čech, Rok : 1958, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5546, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

635, Maxipes Fík II. Divoké sny Maxipsa Fíka, 

MAXIPES FÍK II.- Divoké sny maxipsa FíkaAnimovaný seriál pro nejmenší.Druhé pokračování oblíbených televizních večerníčků 
vypráví o Fíkových snech,plných nečekaných příhod a dobrodružství.  1.O požárnících  2 O kopané  3.O prázdninách  4.O velkém městě  5.O žních  6.O lupičích  
7.O lovu  8.O vynalézání  9.O velké zimě10.O vánocích11.O hledání pokladu12.O Minifíkovi13.O nevěstěScénář : Rudolf Čechura , Václav BedřichVýtvarník : 
Václav BedřichHudba : Petr SkoumalVypráví : Josef DvořákDélka : 90mi
, Režie : Václav  Bedřich, Rok : 1981, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12190, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

636, Šílený Max 1, /obal-V



Fantaskní horor situovaný do Austrálie brzké budoucnosti. Urbánní společnost je v rozkladu. Meziměstské silnice se staly dějištěm 
podivných smrtících her mezi kočovnými motocyklovými gangy a hrstkou mladých policajtů v silných rychlých vozech. Max je mladý policajt zodpovědný za smrt 
ztřeštěného gangstera známého jako Noční jezdec. Maxova žena naléhá, aby odešel od silniční policie.Motocyklový gang vedený psychopatem známým jako 
Toecutter pronásleduje mladý pár a totálně ničí jejich vůz. Max se svým přítelem Jimem Goesem nacházejí na místě činu zdrogovaného gangstera, jemuž se říká 
Chlapeček Johny. Ten je však propuštěn z vazby hned druhý den. Goese to rozčilí a vymění si s Chlapečkem pár vyhrůžek. Později umírá strašnou smrtí v 
rukách Chlapečka a Toecuttera.Max odchází od policie a cestuje po Austrálii s Jessie a dítětem - dokud se náhodně nedostane do konfliktu s Toecutterem. 
Nastává další kolo násilí a odplaty.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributoraFantaskní horor situovaný do Austrálie blízké budoucnosti. Společnost je v 
rozkladu, meziměstské silnice se staly dějištěm podivných smrtících her mezi kočovnými motocyklovými gangy a hrstkou mladých policajtů v silných rychlých 
vozech. Max je mladý policajt odpovědný za smrt ztřeštěného gangstera známého jako Noční jezdec. Maxova žena Jessie neléhá, aby odešel od silniční policie. 
Motocyklový gang vedený psychopatem známým jako Toecutter pronásleduje mladý pár a totálně zničí jejich vůz. Max se svým přítelem Jimem Goosem nachází 
na místě činu zdrogovaného gangstera, jemuž se říká Chlapeček Johnny. Ten je však propuštěn z vazby hned druhý den. Goose to rozčílí a vymění si s 
Chlapečkem pár výhružek. Později umírá strašlivou smrtí v rukách Chlapečka a Toecuttera. Max odchází od policie a cestuje po Austrálii s Jessie a dítětem, 
dokud se náhodně nedostane do konfliktu s Toecutterem. Začíná další kolo násilí a odplaty... 28, letní filmová školaAutor/Zdroj: /Letní filmová škol
, Režie : George  Miller, Rok : 1979, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20202, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

636, Šílený Max 2:bojovník silnic,, /obal-V

Blíží se konec civilizace. Brutální gangy jezdců na motorkách diktují svou vůli veškerému dění. Za kapku benzinu jsou připraveny 
zabíjet. Také rodina bývalého policisty Maxe byla vyvražděna. Na cestě za benzínem si Max probojuje přístup do jedné z rafinérií. Tamnější lidé plánují útěk s 
obrovskou benzinovou cisternou, aby mohli někde v klidu začít nový život. Max pro ně má obstarat tahač a sám jej i s naloženou cisternou řídit. Když se otevřou 
brány rafinérie, začnš ďábelská honička na život a na smrt.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : George  Miller, Rok : 1981, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20203, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

636, Šílený Max 3:doom hromú, /obal-V

Info o filmu: Dva muži vstoupí. Odchází jen jeden. Taková jsou pravidla arény v Dómu hromů ve městě Bartertown. Zákonodárkyně 
Aunty Entity bude muset brzy přidat ještě jedno pravidlo: „Neštvete šíleného Maxe!“ Šílený Max a Dóm hromů s Melem Gibsonem (Smrtonosná zbraň, Maverick) 
v hlavní roli hrdiny Maxe, který bojuje proti barbarům post-katastrofické budoucnosti. Tentokrát se stává zachráncem kmene ztracených dětí.Hudební hvězda 
Tina Turner září v roli dominantní Aunty Entity, která chce v touze po moci využít Maxe k posílení své vlády nad Bartertownem.Režiséři George Miller a George 
Ogilvie stvořili další apokalypsu na kolech. Ve filmu uvidíte jednu z nejlepších bojových scén mezi Maxem a gladiátorem  Blasterem, kdy oba používají palice, 
řetězové pily a cokoliv jiného, co není k podlaze Dómu hromů přibito. Po zhlédnutí Šíleného Maxe a Dómu hromů budete souhlasit s písní z filmového 
soundtracku „We Don’t Need Another Hero.”Zajímavost: Hudební hvězda Tina Turner září v roli dominantní Aunty Entity
, Režie : George  Miller, George  O, Rok : 1985, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20204, Typ : DVD



Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

637, Teherán 43, /P

Film se zabývá pokusem o atentát na Churchilla, Stalina a Roosevelta během Teheránské konference v roce 1943. Začíná však v 
roce 1980 v Paříži. Vzpomínky hlavního hrdiny Andreje vrací příběh do roku 1943, kdy Němci plánovali zavraždit ony tři muže. O 37 let později žije německý 
agent Max (Armen Džigarchanjan) spolu s Françoise (Claude Jade), mladou pařížskou ženou, která jej skrývá. Další nacista, jeho bývalý nadřízený Scherner 
(Albert Filozov), se snaží Maxe, který nedokázal uskutečnit chystané atentáty, vystopovat a zabít. Další zápletkou filmu je románek mezi Andrejem (Igor 
Kostloevský) a Francouzkou Marií (Natalja Bělochvostikovová), který začal v roce 1943 a pokračuje v roce 1980
, Režie : Alexander  Alov, Vladimír, Rok : 1983, Délka : 153, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=20704, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

638, Superúčetní - Superfantozzi, /P

Když Bůh stvořil člověka, uznal, že se mu nepovedl. I stvořil jiného, již povedeného, a dal mu jméno Adama. Dal mu i ženu - 
Evu.Fantozzi chtěl ženu také a tak dostal Pinu.(Ten kdo zná filmy o Fantozzim, ví jak Pina vypadá). Fantozzi propadl Evině kráse a utrhl pro Evu jablko ze 
zakázaného stromu. Byl vyhnán z ráje a od té doby se mu lepí smůla na paty. Provází od pravěku, přes středověk, kdy měl Fantozzi uběhnout 432 km do 
Marathonu, ale mezitím zapomněl výsledek války, kdy mu jezerní kouzelník prodá Excalibur, pomůže mu dokonce i legendární zbojník Robin Hood a dá mu 
peníze, ale vzápětí jej o ně obere, protože Hood přece bere bohatým a dává chudým,Samozřejmě tu nechybí i šéf, který je nutí sportovat (tentokrát je to 
veslování),Fantozzi se i zúčastní 2.světové války, kdy spadne z nebe i se zadní částí letadla, je přidělen a vybrán, aby se jako kamikadze Tozzi Fan, zřítil se 
svým ledadlem napříč americkým loďstvem, pak jedou s Filinim na fotbalový zápas Italie vs. Skotsko, ze kterého se stane boj na život a na smrt. V době 
budoucnosti se projeví jeho ušlápnutost, protože jeho vesmírný ředitel potřebuje prázdný byt a vyžene Fantozziho z jeho  bytu zrovna v den, kdy Fantozzi slaví 
narozeniny a tak je tedy nesmí strávit ve svém bytě, protože mu to nařídil ředitel.Klasický Fantozzi.........opravil a doplnil Maicfilmda
, Režie : Neri  Parenti, Rok : 1986, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=19898, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

639, Pistolníci, /P

Akční snímek režiséra Derana Sarafiana Gunmen nijak nevybočuje z osvědčených pravidel dobrodružného žánru. Příběh dvou 
nedobrovolných spojenců, černého policisty a bílého zlodějíčka, kteří usilují o získání sta milionů dolarů, opakuje oblíbennou story o postupném zblížení 
rozporyplné dvojice. Ve věčných hádkách a konfliktech obou mužů dávají autoři prostor i slovnímu humoru. Neustálý útěk před dobře ozbrojenými gangstery je 
(stejně jako boj o moc a peníze uvnitř samotné zločinecké organizace) dobrou příležitostí pro vystavění řady scén, líčících chladnou krutost padouchů i odvážné 
počínání hlavních hrdinů. Prostředí jihoamerického pralesa vytváří pro příběh působivou kulisu, pozadí milionového pokladu (nekalé rejdy narkomafie) je zase 
politicky aktuální. Hlavním kladem filmu je jeho rychlé tempo a množství zvládnutých akčních výjevů. Výkony Christophera Lamberta v roli negramotného 
zlodějíčka a Maria Van Peblese jako zabijáka ve službách spravedlnosti jsou pak nezbytnou podmínkou jeho existence.Autor/Zdroj: /Filmový přehle
, Režie : Deran  Sarafian, Rok : 1994, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=8006, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

640, Texaský masakr motorovou pilou, /P



Skupinka vysokoškolských studentů z texaského Austinu si vyrazí na výlet          do Mexika, kde si hodlají pořádně užít. 
Adrenalinový trip, který zažijí, se však značně liší od toho, co si vysnili. Cestou Kemper (Eric Balfour) se svou přítelkyní Erin (Jessica Biel) a jejich kamarádi 
Pepper, Andy a Morgan narazí na zkrvavenou dívku, která – když se ji snaží dopravit do nemocnice - před jejich očima spáchá sebevraždu. Vyděšení kamarádi 
se obrátí na místního šerifa Hoyta a když se u něj nedovolají pomoci, rozhodnou se zjistit, co se děje.Netuší, že se tak vystavují smrtelnému nebezpečí: v 
texaském okrese Travis řádí psychopatický Thomas Hewitt, který své oběti likviduje motorovou pilou. Je jedním ze členů šílené rodiny s kanibalskými sklony, 
která ve starém domě provozuje své sadistické hrátky. Hrdinům nezbývá, než se pokusit z děsivého místa vyváznout na vlastní pěst. Souboj na život a na smrt 
začíná - a je jasné, že ne všichni z něj mohou vyváznout živí
, Režie : Marcus  Nispel, Rok : 2003, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=35819, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

641, Železný kříž, /P

Seržant Steiner (James Coburn) je vynikající a mnohokrát dekorovaný voják, ale válku nenávidí. Příchod nového velícího 
důstojníka, kapitána Stranskyho (Maximilian Schell) s jeho prušáckým nadšením, ho v tom jenom utvrdí. Steinerovi muži svého velitele slepě poslouchají a jeho 
nadřízení plukovník Brandt (James Mason) a kapitán Kiesel (David Warner), otupení vlekoucí se válkou, jeho svérázné jednání tiše tolerují. ŽELEZNÝ KŘÍŽ se 
stal posledním velkým dílem Sama Peckinpaha, působivou výpovědí proti válce, která kosí nevinné a neštítí se ani zneužívat děti. I když Peckinpah v evropských 
podmínkách nemohl pracovat se svým obvyklým štábem, jeho pečeť je patrná zejména v mistrovsky zvládnutých akčních sekvencích, střídajících zběsilé tempo 
válečné vřavy se zdánlivě nesouvisejícími zpomalenými záběry. Na filmu také naštěstí nejsou vidět finanční problémy, do nichž se Hartwig na konci natáčení 
dostal a které Peckinpaha donutily k improvizacím
, Režie : Sam  Peckinpah, Rok : 1977, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24272, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

642, Ochránce, /P

Zatímco navenek Spojené státy urputně bojují proti světovému terorismu, tajně se scházejí s Mohamedem Jamarem, iniciátorem 
mnoha pumových útoků, který je světovým nepřítelem číslo jedna.Paradox? NE. Jamar nesmí zemřít, protože jako mučedník by nadělal víc škody než živý. O 
přísně tajné schůzce ale ví někdo, kdo si rozhodně nemyslí, že by Jamar měl zůstat naživu. Lance Rockford (Dolph Lundgren), osobní strážce ředitelky Národní 
bezpečnostní agentury, bude asi mít víc práce než obvykle. Dokáže jen svými pěstmi zachránit katastrofě globálních rozměrů?DVD Expres
, Režie : Dolph  Lundgren, Rok : 2004, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40364, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

643, Tucet špinavců, /P



V tomto mimořádném filmu plném výbušného napětí a dramatického žánru akční situace nemají konce a nikdy nepolevují. Lee Marvin 
hraje ostříleného majora americké armády, který musí připravit násilnickou skupinu zločinců k uskutečnění toho nejpodivnějšího a nejobtížnějšího bojového úkolu 
vůbec[ sebevražedné mise. Pomáhá mu vynikající hvězdné obsazení: Charles Bronson, Jim Brown, Telly Savalas, Trini Lopez, Donald Sutherland a John 
Cassavetes, který za svou roli byl nominován na Oscara.Úkolem skupiny je proniknout do střeženého zámku v okupované Francii, kam nejvyšší německé šarže 
přicházejí za zábavou a odpočinkem. Dostat se dovnitř objektu nebude snadné. Avšak nic nebude tak těžké jako prokázat armádě své země, že jsou hodni 
výzvy, kterou jim adresovala.DVD Expres
, Režie : Robert  Aldrich, Rok : 1967, Délka : 150, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21461, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

644, Pitva mimozemšťana, 

Komedie natočená v roce 2006 se nás snaží přesvědčit, že existence mimozemské civilizace je potvrzena. Rozhodující důkaz - 
černobílou fotku, na níž je zachycena tajná pitva mimozemšťana, mají dva britští mladíci Gary a Ray. Ti si ovšem ze všeho dělají legraci a soudný člověk by jim 
neměl hned tak něco uvěřit. Oba ale skrývají mnohem větší a zásadnější tajemství..
, Rok : 0, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43219, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

644, Sunshine, 

SUNSHINE -  je neuvěřitelně originální sci-fi dobrodružství od průkopnického režiséra Dannyho Boyla.Píše se rok 2057 - Slunce 
umírá a lidstvo umírá spolu s ním. Poslední naděje pro Zemi je odvážná posádka osmi mužů a žen, která má za úkol během vesmírné mise dohasínající hvězdu 
znovu zažehnout za pomoci gigantické jaderné exploze. Daleko od Země a bez jakéhokoliv spojení s řídícím střediskem se však jejich mise začíná hroutit... a oni 
si uvědomují, že nebojují pouze o své životy, ale o budoucnost nás všech
, Režie : Danny  Boyle, Rok : 2007, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43395, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

645, V zajetí rytmu, 

Ctižádostivý raper Rob odlétá kvůli rozmíšce v gangu za svým otcem, kterého nikdy neviděl. Dospívající kluk se snaží najít sám sebe i své 
místo v životě. Jeho nevlastní bratr Javi ho vezme          do klubu, kde Rob poznává tanečně-hudební styl reggaeton – směs hip-hopu, reggae a latinských rytmů. 
Tahle hudba mu učaruje. Rob a Javi v ní nacházejí svůj životní sen a cíl. Stát se hvězdami reggaetonu a zůčastnit se velké taneční show v New Yorku[Film plný 
strhujících tanečních a hudebních vystoupení vznikl v produkci Jennifer Lopez
, Režie : Alejandro  Chomski, Rok : 2007, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47253, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

645, Kronika rodu Spiderwicků, 



Dobrodružný fantasy film režiséra Marka Waterse Kronika rodu Spiderwicků vznikl podle stejnojmenné pětidílné knižní série, 
přibližující dětem svět tajemných bytostí, jež jsou všude kolem nás. Některé jsou přátelské, jiné zlé a podlé, ale může je vidět jen ten, kdo má kouzelný kámen ke 
koukání, nebo ten, komu plivnul do oka Hejkal. Stejně jisté je, že když se ty zlé a podlé rozhodnou vytáhnout do boje, jde o život. A právě to se děje ve 
viktoriánském domě pratety Lucindy (a v jeho okolí), kam se po rozvodu rodičů nastěhovali s maminkou Helen desetiletý Jared, jeho dvojče Simon a třináctiletá 
nadšená šermířka Mallory. Praprastrýc Arthur Spiderwick tyto bytosti objevil a popsal v Klíči k určování tajemných bytostí kolem nás. Knihu sice ukryl, ale Jared ji 
našel a navzdory varování ji začal číst, netuše, že po Klíči touží zlý obr Mulgarath, aby s jeho pomocí ovládl svět. – Proti knižní předloze je děj filmu jednodušší a 
kromě slušné dávky hrůzostrašných zážitků v podobě bojovných skřetů a mocichtivého obra vypovídá o sourozenecké soudržnosti a odvaze. Dvojčata hraje 
Freddie Highmore, jemuž se povedlo citlivě rozlišit vzpurného uličníka Jareda, tesknícího po tatínkovi, a hodného spořádaného Simona. Napínavý příběh 
nepostrádá humor ani kapku poučení.   -kat-, Filmový přehled 2008/
, Režie : Mark  Waters, Rok : 2008, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46224, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

645, Lupiči paní domácí, 

Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež 
století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání tunelů, hrubou sílu a špionáž. Základna: Sklep nic netušící staré dámy, paní Munson (Irma P. Hall). 
Lest: Pětice hledá místo, kde by mohla nacvičovat chrámovou hudbu. Problém: Velmi brzy se ukáže, že Dorrovi zlodějíčci nejsou dostatečně 
rozumově nadáni, aby loupež dokázali uskutečnit. Mnohem větší problém: Všichni hrubě podcenili schopnosti své domácí.Když paní Munson odhalí 
jejich zákeřný plán a vyhrožuje, že zavolá policii, rozhodne se zločinecké kvinteto, že se postarají i o ni. Nakonec, jak těžké může být odstranit jednu starší dámu
, Režie : Joel  Coen, Ethan  Coen, Rok : 2004, Délka : 104, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=37089, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

646, Medvídek, 

Příběh zasazený do současné Prahy vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají už od školních let. Mají k sobě velmi blízko, 
vzájemně se se svými rodinami navštěvují a jejich vztahy se zdají být idylické. Málokdo z jejich okolí, včetně jejich žen, však tuší, že všichni z nich mají tajemství, 
která zásadně ovlivní jejich další směřování. Co se stane, když přetvářky, tajnosti a lži vyjdou na povrch? Vydrží jejich přátelství a manželství? A existuje takové 
kamarádství i mezi ženami?     Medvídek vypráví skutečné příběhy skutečných lidí. S lehkostí komedie nám ukazuje různé způsoby řešení manželských 
kotrmelců, vzpour a rozletů. A navíc pro ženy má Medvídek významné poselství shodné s mottem v titulcích: „voda je mocnější než kámen, měkké je mocnější 
než tvrdé a ženský princip je mocnější než mužský“. Ženy mají prostě navrch
, Režie : Jan  Hřebejk, Rok : 2007, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41852, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

646, Václav, 



Vážení novináři,Je mi potěšením informovat vás o skvělé divácké návštěvnosti filmu Jiřího Vejdělka a Marka Epsteina, který můžete 
vidět již více, jak týden, v českých kinech.V úterý 4.prosince 2007 se v Palace Cinemas Slovanský dům uskutečnila slavnostní premiéra Václava, které se 
zúčastnilo mnoho známých osobností, včetně Václava Havla s chotí.Od čtvrtka 6.prosince nastoupil film do široké distribuce v celkovém počtu  32 kopií.Za první 
týden vidělo film více jak 70 000 diváků.Václav se tak dostal na první příčku návštěvnosti filmů v našich kinech a diváků stále neubývá. Věříme, že zájem diváků 
neustane a brzy tragikomedie Václav brzy překročí hranici 100 000 diváků.S pozdravemMartina Vazačov
, Režie : Jiří  Vejdělek, Rok : 2007, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43233, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

647, Černočerná tma: Riddick 1, /obal-V

V hlubokém vesmíru putuje kosmická loď a střetne se s útvarem, který prolétá v těsné blízkosti. Loď je poničena a prapodivná 
skupinka, skládající se z mladé pilotky Carolyne (Radha Mitchelová), pohledného poldy Johnse (Cole Hauser), který má na starosti vraha Riddicka (Vin Diesel), 
jenž má zvláštní schopnost vidět ve tmě, a několika cestujících - osadníků z kolonií, teď bojuje o přežití. Na neznámé planetě pohybující se vesmírem mezi třemi 
slunci totiž žijí krvežíznivé příšery, bojící se světla. Jednou za 22 let postihne planetu totální zatmění. A jakmile planetu zahalí černočerná tma, strhne se nerovný 
boj o život
, Režie : David  Twohy, Rok : 1999, Délka : 108, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28234, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

647, Hvězdná brána: Archa pravdy, /obal-V

Vzrušující celovečerní film začíná přesně tam, kde seriál Stargate SG-1 skončil. Tým Stargate – Daniel Jackson (Michael Shanks), 
Vala (Claudia Black), Teal’c (Christopher Judge), Sam (Amanda Tapping) a Cam (Ben Browder) – se pouští do svého dosud nejnapínavějšího dobrodružství. 
Čeká je pátrání po starodávném artefaktu a také střet s tyranskými Orii. Členové týmu totiž zjišťují, že Oriové plánují závěrečný útok na Zemi a navíc mají na 
palubě vesmírné lodi Odysea tajného agenta
, Režie : Robert C.  Cooper, Rok : 2008, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43982, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

648, Tajná zbraň, /P



Do skončení války zbývá ještě jeden rok. Ruské špionážní jednotky dostávají úkol prověřit informace týkající se tajného podzemního 
velitelského stanoviště nacistů. Ruští vojáci sice úspěšně projdou palebnou linií a velitelské stanoviště najdou, ale potom se situace značně vymkne z rukou..
, Režie : Vitalij  Vorobjev, Rok : 2006, Délka : 168, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46495, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

649, Jáma a kyvadlo, 

Jáma a kyvadlo je volně (ale opravdu velmi volně) inspirována povídkou Edgara Allana Poea, ve které je muž, pravděpodobně voják 
obléhající španělské město Toledo souzen inkvizicí a potéuvrhnut do cely, kde je podroben několika velmi vynalézavým způsobům mučení, které spíše přinášejí 
utrpení psychické, než fyzické. Vrcholem všeho je nabroušený břit, který se nad ním jako kyvadlo kýve a stále se snižuje a přibližuje.Film Rogera Cormana 
zachovává dobu, ve které se příběh odehrává (16. stol.) a místo děje Španělsko).Na hrad dona Nicolase (Jonathan Price), potomka velmi slavného inkvizitora 
přijíždí mladý Angličan (John Kerr), aby prověřilm smrt svojí sestry. Při jeho pobytu se na povrch dostávají podivné události,které se odehrály už před několika 
desetiletími a do děje je implantován i motiv "předčasného pohřbu".Nakonec se dostane ke slovu i Jáma, obklopující jakýsi oltář, nad kterým visí 
Kyvadlo.Klasický horor s gotickou atmosférou má přijatelnou délku 77 minut a mě nezbývánic jiného než ho doporučit. Tohle je opravdu klasika
, Režie : Roger  Corman, Rok : 1961, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9346, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

649, Dračí války, 

"Všichni si myslí, že doba draků už je dávno pryč.Ale ve skutečnosti právě začala.Každých 500 let se narodí mladá žena.Žena která má 
tu moc, kterou dokáže změnit hada v nejsilnějšího draka zevšech.Dobrý had použije svou sílu na ochranu vesmíru.Zlý had použije svou sílu na zničení 
světa.Nyní nadešel čas, aby se duch probudil.Nyní nadešel čas, aby se splnilo jeho poslání."Tak začíná vyprávění o mladém reportéru Ethanu, který přijíždí na 
místo v Los Angeles, kde policie vyšetřuje příčiny obrovské brázdy v zemi.Teroristé? Plynové potrubí?. Při psaní reportáže si připomene starý příběh před 15-ti 
lety... Pustí se do hledání dívky Sáry, o které ví pouze, že ji je 19 let, má tetování a je narozena ve znamení draka.Takovou určitou dívku hledá i někdo jiný. Hon 
začíná.R
, Režie : Hyung-rae  Shim, Rok : 2007, Délka : 107, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46057, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

650, Blade Runner, 

DVD 2007 Magic BoxVizuálně dokonalý, intenzivní, akční a působivě prorocký Blade Runner Ridleyho Scotta ve finálním 
režisérském sestřihu. Uvidíte prodloužené scény i dosud nezveřejněné speciální efekty. Harrison Ford jako silný i zranitelný detektiv Rick Deckard ve stylovém 



noir příběhu z 21. století.V budoucnosti, která rozvíjí technický pokrok bez ohledu na městský i sociální úpadek společnosti, pronásleduje Deckard uprchlého 
vraždícího replikanta a zároveň je přitahován k záhadné ženě, jejíž tajemství by mohlo podkopat jeho víru. Zajímavost: Režisér Ridley Scott nebyl spokojen se 
zásahy studia do konečné podoby filmu, ale jeho snaha o prosazení původní verze přinesla ovoce až po letech
, Režie : Ridley  Scott, Rok : 1982, Délka : 117, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=4200, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

650, Jumper, 

Čtrnáctiletý David (Hayden Christensen) žije se svým otcem na předměstí a moc zářná budoucnost se mu před očima nerýsuje. Ve 
škole se s ním moc lidí nebaví, otec je na něj přísný, a tak hledá pochopení aspoň u své spolužačky Millie (Rachel Bilson). Jenže správný čtrnáctiletý kluk má 
holky ignorovat, a ne jim dávat dětinské dárky a chovat se jako slaboch, což mu spolužáci dávají jasně najevo. Při jedné nevinné šarvátce, kdy si ho spolužáci 
dobírají, se David propadne ledovým příkrovem do divokého proudu řeky. Místo smrtící agónie se však náhle ocitne mokrý a promrzlý mezi regály v knihovně. Je 
to genetická odchylka, která Davidovi dovoluje teleportovat se kamkoliv se mu zachce.A David toho umí náležitě využít. První cesty vedou do bankovních trezorů, 
kde si "vypůjčí pár dolarů" na luxusní bydlení a vybavení na cesty do Londýna, Káhiry nebo na nejlepší surfařská místa planety. Zatímco si David nerušeně užívá 
nově nabyté svobody a luxusu, je mu v patách agent Cox (Samuel L. Jackson), jehož jediným cílem je Davida a ostatní tak zvané Jumpery, kteří podle něj 
narušují přirozený řád světa, zabít.Hned první setkání s Coxem je pro Davida téměř tragické, ale podaří se mu uniknout a začít se skrývat na předměstí, v domě 
svého otce a u jediné opravdové přítelkyně, kterou kdy měl, u krásné a dnes už dospělé Millie. Tím své blízké zatáhne do nebezpečné hry o život, jejíž rozměr si 
David stále plně neuvědomuje. Naštěstí je tu další z Jumperů Griffin (Jamie Bell), který Davida zasvětí do boje s Coxem a jeho přisluhovači a poskytne mu úkryt. 
Agent Cox je však stále nablízku a David navíc zjišťuje, že jeho vlastní matka je jedním z jeho kompliců. Před Griffinem a Davidem stojí první velká bitva o 
život.Film Jumper natočil Doug Liman, režisér filmů Agent bez minulosti a Mr. A Mrs. Smith. Jeho strhující a dynamická režijní práce film žene neustále kupředu. 
Spolu s postavami tak navštívíme nejrůznější místa naší planety a budeme svědky teleportování i takových věcí, jako jsou londýnské městské autobusy. V 
podstatě jednoduchý a komorní příběh je prošpikován akčními scénami a vizuálními efekty mimořádné kvality. V hlavních rolích se představují dva velmi nadějní 
mladí herci. Hayden Christensen je českým divákům známý především z nové série Hvězdných válek, Jamie Bell pak z filmů Billy Elliot, Můj miláček ráže 6,55, 
King Kong a Vlajky našich otců. Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Kill Bill, S.W.A.T.) jim pak je skutečně démonickým protihráčem.Jumper je dobrodružnou sci-fi 
podívanou, u které se nebudete mít čas nudit
, Režie : Doug  Liman, Rok : 2008, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46107, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

651, Útěk z L.A., 

Akční thriller přináší apokalyptickou vizi USA. V roce 1998 kriminalita v L.A. stoupá natolik, že musí být použité speciální jednotky. 
Prezident předpovídá obrovské zemětřasení, které zničí město. Jeho předpověď se vyplní, otřasy půdy o síle 9,6 Richterovy stupnice srovnají město se zemí a 
oddělí ho pásem oceánu od pevniny. Je rok 2013. USA už dávno není demokratickou krajinou, ale impériem prezidenta s neomezenou mocí. Na ostrov LA jsou 
deportovaní zločinci a nepohodlní lidé. Mezi nimi je i bývalý voják a hledaný zločinec Plisker, jehož despotická vláda pod hrozbou smrti pověří nebezpečným 
úkolem. Má najít vzbouřence a černou skříňku, která skrývá důležité tajemství
, Režie : John  Carpenter, Rok : 1996, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=21819, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

651, Next, 

Hlavním hrdinou je iluzionista Cris Johnsson (Nicolas Cage), který se narodil se zvláštní schopností vidět dvě minuty do 



budoucnosti. Cris této dovednosti využívá a živí se účinkováním v kouzelnické show nebo hraním v kasinu (to se mu to vyhrává, když jaké padnou karty). Právě v 
kasinu se přihodí incident, kdy zabrání zastřelení dvou lidí lupičem, který ještě ani nevystřelil.Cris se ocitne v hledáčku agentky FBI (Julianne Moore), která o jeho 
schopnosti ví a chce ji využít k zachránění světa, když teroristé ukradnou ruskou atomovku a chtějí ji použít. Zatímco se ho FBI chystá chytit, setká se se svou 
„vyvolenou“, dívkou Liz kterou už dlouho vídává ve svých snech (Jessica Biel). Jejcih osudy se ale rozdělí v konfrontaci mezi jimi, FBI a teroristy
, Režie : Lee  Tamahori, Rok : 2007, Délka : 96, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42372, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

652, Úhel pohledu, 

Během historického protiteroristického summitu ve Španělsku je prezident Spojených států zastřelen kulkou z pušky atentátníka. 
Přímými svědky vraždy bylo osm různých lidí. Co ale opravdu spatřili? Každý z nich nabízí svůj pohled na osudové události a pravda o atentátu pomalu dostává 
svou podobu. Ale zrovna ve chvíli, kdy už konečně myslíte, že znáte odpověď, přichází závěrečné děsivé odhalení. ÚHEL POHLEDU je šokující politický akční 
thriller, ve kterém se představují Dennis Quaid, Matthew Fox, držitel Ceny Akademie Forest Whitaker (Nejlepší herec – Poslední skotský král, 2006), Sigourney 
Weaver a držitel Ceny Akademie William Hurt (Nejlepší herec – Polibek pavoučí ženy, 1985)
, Režie : Pete  Travis, Rok : 2008, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43103, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

652, Vzpoura v Bílém domě, 

, Režie : Mark  Sobel, Rok : 1998, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=48704, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

654, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 1 - 8 :dokument, 

Dokumentární film na DVD v českém jazyce se zabývá tématem 2.světové války z poměrně neznámé, netradiční strany. Fascinující 
balancování mezi informacemi a propagandou. Odhalení pozadí a souvislosí tématu 2. světové války.6. a 9. srpna 1945 byly na japonskou Hirošimu a Nagasaki 
svrženy atomové bomby. Lidé, kteří se nacházeli blízko centra výbuchu, se proměnili v nic. Během několika sekund bylo 150 000 lidí zabito a další statisíce 
zemřely na následky bombardování. 14. srpna Japonsko kapitulovalo.Film strohým a vojensky výstižným komentářem popisuje následky bombardování přímo v 
centrech postižených měst.A že Američané nenechávali nic náhodě, můžete v závěru filmu vidět pro dnešní dobu poněkud amatérský návod “Jak se ochránit 
před atomovým výbuchem”
, Režie : Frank  Capra III., Rok : 2006, Délka : 54, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=42874, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

655, Zbraně 2 světové války,, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

656, UFO: nejlepší důkazy 1 - 3, 



, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

657, Hvězdná brána: Návrat, 

Poté co Teal'c s Valou zmizí, tým si uvědomí, že byla změněna časová linie a Stargate program již neexistuje. Flotila goa'uldských 
mateřských lodí, vedených Baalem, přiletí napadnout Zemi. Zatímco se SG-1 pokouší o popravu Baala, posledního goa'uldského Vládce soustavy, Teal'c a Vala 
nevysvětlitelně zmizí. Carterová, Daniel a Mitchell cestují zpět časem na místo, kde byla změněna historie a kde byl Stargate program byl úplně vymazán z 
časové linie. Když se pokouší přesvědčit autority o tom co se stalo, goa'udská flotila mateřských lodí, pod velením Baala, jeho královny Katesh (Vala) a jeho 
prvního může Teal'ca, přiletí na orbitu. SG-1 musí najít Stargate a dát věci do pořádku dřív, než bude celý svět zotročen Goa'uldy
, Režie : Martin  Wood, Rok : 2008, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43983, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

657, Hvězdná pěchota 3: Skrytý nepřítel, 

Ve třetím pokračování úspěšné série se můžete opět těšit na ohromující souboj člověka proti hmyzu! Poručík Johnny Rico (Casper 
Van Dien) je zpět, aby vedl svůj tým na tajnou misi, během níž má zachránit malou skupinu vojáků, kteří zůstali opuštěni na vzdálené planetě OM-1. V souboji se 
starými i novými brouky bude muset využít vylepšenou technologii zbraní „Marauder”, která jako jediná může soupeřit s protistátními živly, jež operují uvnitř 
samotné federace. Kapitánka Lola Beck (Jolene Blalock) se zbytkem posádky zatím v nevlídných podmínkách planety OM-1 bojuje o přežití a pomalu jí dochází, 
že na planetě je něco ve velkém nepořádku. Brouci tentokrát disponují tajnými zbraněmi, které mohou zničit celé lidstvo. Připojte se k mobilní jednotce na jejím 
intergalaktickém dobrodružství, jež je nabité akcí a napětím
, Režie : Edward  Neumeier, Rok : 2008, Délka : 105, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46135, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

658, Mongol – Čingischán, 



Ruský režisér Sergej Bodrov navazuje velkofilmem  Mongol – Čingischán velkorysým způsobem na předchozí historický snímek z kazašské 
stepi Nomad (2005, Nomád - V), jehož režii převzal po Ivanu Passerovi. – Protagonistou vyprávění (jež má být úvodní částí trilogie o životě slavného 
mongolského dobyvatele) je chlapec a později mladík Temüdžin, který po zákeřné smrti otce musí živořit jako psanec a otrok. Postupně však začíná naplňovat 
svůj sen, poráží nepřátele a sjednocuje mongolské kmeny, aby tak vstoupil do dějin coby zakladatel mocné říše. Není však představen jako krutovládce a 
uchvatitel, ale jako sympatický rebel a jakýsi charizmatický „první Evropan“, jenž svým barbarským soukmenovcům vnutí první moderní humanistické zákony. 
Velmi rovnocenný je i jeho „feminizovaný“ vztah s věrnou manželkou Börte. Ve vyprávění nechybějí fantaskní prvky, svázané s vírou v boha hromu Monke 
Tengriho. Přestože skutečný Čingischán (1155/1167?-1227) přišel patrně právě díky manželce do kontaktu s křesťanstvím, ve filmu se objevuje motiv 
buddhismu. Příběh, odehrávající se v poslední třetině dvanáctého století a rámovaný vzpomínkami uvězněného Temüdžina, tedy jen vzdáleně respektuje napůl 
historickou, napůl legendární postavu (např. podle filmařů se bojovník narodil v roce 1163) a pokouší se co nejvíce zatraktivnit téma. Herecké obsazení (Japonec 
Tadanobu Asano jako Temüdžin, čínský herec Honglei Sun jako jeho přítel a později soupeř Džamucha) a „hollywoodské“ ladění ambiciózně směřují film k 
publiku na celém světě. Oproti výpravným, promyšleným, digitálními triky a hereckými hvězdami štědře podpořeným podívaným typu Alexandera Velikého však 
Mongol – Čingischán přece jen působí trochu provinčně.-ap-, Filmový přehled 2008/
, Režie : Sergej  Bodrov, Žaidarbek, Rok : 2007, Délka : 126, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46728, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

658, Poslední legie, 

Začátkem rozpadu Římské říše, se vydá Aurelius (Colin Firt) hledat s hrstkou svých nejlepších mužů a učitelem Ambrosinem (Ben 
Kingsley) mladého a nastávajícího Caesara Romula Augusta (Thomas Sangster). Ten je hned po korunovaci sesazen z trůnu a uvěznen Goty, kteří měli s Říší 
domluvu a byli podvedeni. Po osvobození Caesara se vydávají vyhledat poslední 9 legii, kdesi v Britanii, která jim jako jediná může pomoci. Chlapec je jeden z 
posledních pokrevních dědiců, který má právo držet v ruce meč skutý pro Julia Caesara a udržet Římskou říši pohromadě
, Režie : Doug  Lefler, Rok : 2006, Délka : 102, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=40854, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

659, Vodní svět, 

Kevin Costner v hlavní roli doposud finančně nejnáročnějšího projektu. Ocitáme se v budoucnosti, kdy lidstvo živoří na umělých 
ostrůvcích uprostřed moře. Hlavním hrdinou je Námořník, který zachrání před smrtí dívenku Enolu a její nevlastní matku, které chce unést bezohledný vůdce 
pirátů... Fascinující "vodní svět" je plný vizuálních efektů a nabízí velkolepou hollywoodskou podívanou.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributoraPři náhlém 
oteplení došlo k zaplavení pevnin a zbytky lidstva živořící po staletí na umělých ostrůvcích a lodích. Samotář bez rodiny, přátel a domova zvaný Námořník se 
potuluje světem na bizardním plavidle trimanam a zachrání před smrtí dívenku Enolu a její nevlastní matku Helenu[Autor/Zdroj: /reklamní materiály 
videodistributor
, Režie : Kevin  Reynolds, Kevin  C, Rok : 1995, Délka : 134, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=22670, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

659, The Postman - Posel budoucnosti, 



Zpustošenou krajinou se potlouká tulák (Kevin Costner) se svým mezkem. Na živobytí si vydělává přednesem Shakespearových 
dramat. Při jednom z jeho vystoupení je proti své vůli zrekrutován do Bethlehemovy armády. Z "přijímače" se mu podaří uniknout a aby při útěku nezmrznul, 
"půjčí" si z náhodně nalezené kostry pošťáckou uniformu. S cílem zůstat naživu přichází do městečka Pineview a tvrdí, že je skutečným poštovním úředníkem 
obnovené vlády Spojených Států...
, Režie : Kevin  Costner, Rok : 1997, Délka : 177, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=24974, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

660, Tajné dějiny kosmických projektů, 

Trumfy a tragédie kosmických závodů: 1. část -Vesmírné spiknutí (Skutečně první muž ve vesmíru -příběh Vladimíra Iljušina) 2. 
část -Nejděsivější okamžiky dobývání vesmíru Prozkoumejte tajné dějiny dobývání vesmíru. Dozvíte se, jak zůstaly veřejnosti utajeny některé z těch 
nejnebezpečnějších událostí, v důsledku čehož tak několik velkých hrdinů zůstalo zcela v zapomnění. Vězte, že prvním mužem v kosmu nebyl Jurij Gagarin. Toto 
prvenství patří někomu jinému -Vladímíru Iljušinovi, jednomu z nejslavnějších sovětských cvičných pilotů. Tento zlomový dokument odhaluje, jak sovětské úřady 
-okradeny o možnost představení "velkého hrdiny" -zatajily neúspěch jeho letu do vesmíru. Dobývání vesmíru se ukázalo jednou z největších výzev moderních 
dějin. Tyto události se však neobešly bez velkých ztrát na životech a technice. Většina z nich zůstala před veřejností skryta nebo nebyla nikdy prezentována v 
tisku. Staňte se nyní svědky riskantních událostí spojených se šíleným zívodem o dobytí vesmíru
, Rok : 1999, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=48367, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

661, Barbar Conan, 

Conanův příběh se odehrává v mýtické době plné nadpřirozených sil a nebezpečí. Hrdina, který v dětství přežil vyvraždění své 
vesnice a dospěl v otroctví, se vydává na cestu pomsty.*****Když je Conan ještě malý chlapec, je vesnice, ve které žije, přepadena válečníky vedenými Thulsou 
Soudcem a všichni mimo dětí jsou povražděni. Děti jsou odvedeny a připoutány k obrovskému kolu, které musí udržovat v pohybu. Po patnácti letech utrpení 
zůstal naživu jen Conan a jeho srdce je plné nenávisti. Jednoho dne je prodán na gladiátorské zápasy a je do tohoto umění zasvěcován nejlepšími zápasníky a 
válečníky a z Conana se stává profesionální zabiják. Po nějaké době je z otroctví propuštěn a na své pouti pustinou nalezne meč a setká se s bojovníkem 
Subotaiem. Společně se vydávají na cestu do města, ve kterém stojí Hadí věž Thulsy Soudce. Vloupají se do ní a setkávají se zde s krásnou válečnicí Valerií. 
Všichni tři se pak vydávají po stopě Thulsy Soudce za pomstou.28. Letní filmová školaAutor/Zdroj: /28.LFŠLegendy přicházejí na DVDNe, toto jméno vás, ať jste 
kdokoliv, nemohlo minout. Conan. Nebo taky Conan barbar. Či barbar Conan – ona to nakonec stejně vyjde nastejno. Pak tedy vězte, že Conan konečně přichází 
v dokonalém provedení na DVD. Za jeho jménem je připsána poznámka: Speciální edice. Jeho první dobrodružství, mapující Conanovo zrození, otroctví i brutální 
cestu za pomstou, dobrodružství plné magie, zpocených svalů, zkrvavených ostří mečů je na DVD v dokonalé obrazové kvalitě se zvukem Dolby Digital 5.1. A i 
když se jedná o starý film je toto DVD kromě filmu plné zajímavých bonusů, jakými například jsou vystřižené scény, komentář Arnolda Schwarzeneggera, téměř 
hodinový film o filmu, Conanovy archívy, produkční poznámky, ukázka výroby triků a další. Legendy přicházejí na DVD. A Conan barbar je jednou z nich. Tato 
cena je pouze předběžná. V případě změny bude zákazníkovi účtována aktuální, nižší cenaDistribuce červenec 2002Autor/Zdroj: /DV
, Režie : John  Milius, Rok : 1981, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=3580, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

661, Conan ničitel, 



Conan porazí bojovníky královny Taramis, ale ta ho přijme do svých služeb. Má doprovodit královninu neteř na cestě, o níž netuší, 
že je léčkou. Za odměnu mu však vládkyně slibuje oživení Valerie. Conanovi se podaří na začátku putování osvobodit kouzelníka Akiru, bez jehož pomoci se v 
boji proti Toth-Amonovi neobejde. Přibližuje se k Dogathovu rohu, který má být nejenom pro něj osudným.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Richard  Fleischer, Rok : 1984, Délka : 103, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5278, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

661, Komando, 

Bývalý plukovník elitních jednotek John Matrix chce nadále žít v ústraní. Únosci jeho dcery ho však přinutí použít všechny metody, 
ke kterým byl kdysi vyškolen.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : Mark L.  Lester, Rok : 1985, Délka : 86, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10422, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

662, Indiana Jones a království křišťálové lebky, /obal-V

Štýlový bič, trochu ošúchaný klobúk, iskrivý pohľad v očiach, neukojiteľná túžba po skrytých pokladoch a duša dobrodruha. Za 
týmito charakteristickými rysmi sa môže skrývať len jedno meno, Indiana Jones. Ak náhodou nemáte ani trochu zdania, kto to môže byť, tak ste asi poriadne 
dlho žili mimo civilizácie. Meno Indiana Jones symbolizuje dokonalý dobrodružný film. Trilógia z rokov 1980 až 1989 o dobrodružnom archeológovi patrí k tomu 
najlepšiemu, čo v dejinách filmu vzniklo. Za úspechom filmu stojí najmä trojica Steven Spielberg, George Lucas a Harrison Ford. Prví dvaja menovaní sú 
zodpovední za námet a réžiu filmu. Postavu Indiana Jonesa vymysleli po tom, ako dosiahli veľké úspechy so svojimi vlastnými filmami a Ford je zase priam 
dokonalý predstaviteľ dobrodružného hrdinu.Tretí diel filmovej série, Indiana Jones a posledná križiacka výprava, bolo najlepším dielom série a po jeho 
obrovskom úspechu v roku 1989 sa tvorcovia odobrali k iným projektom, ale myšlienka na ďalší diel série bola stále v ich mysliach. V priebehu deväťdesiatych 
rokoch dvadsiateho storočia projekt sa len veľmi pomaly vyvíjal, keďže scenár štvrtého dielu postupne skúsili napísať autori ako Jeb Stuart, Jeffrey Boam, M. 
Night Shyamalan, Frank Darabont a Jeff Nathanson, ale trojka Spielberg-Lucas-Ford nesúhlasila ani s jedným z týchto návrhov. Schválený bol až scenár Davida 
Koeppa, ktorý už predtým trikrát spolupracoval so Stevenom Spielbergom. Produkcia filmu takto mohla postúpiť do ďalšej fázy.Indiana4 Indiana4Nakrúcanie sa 
začalo 18. júna 2007 v Novom Mexiku, keďže Spielberg sa rozhodol, že nechce ísť ďaleko od svojej rodiny, a preto sa celý film nakrúcal na americkom 
kontinente (s výnimkov Hawaia). Najviac sa nakrúcalo v piatich štúdiách okolo Los Angeles a posledný záber bol dokončený v polovici októbra, aj keď Spielberg 
potom musel ešte jeden záber znovu urobiť koncom februára tohto roku. Celkovo sa rozpočet filmu vyšplhal na 125 miliónov dolárov, čo nie je v dnešnom 
Hollywoode nejako zvlášť horibilná sumaTím tvorcov je tvorený starými známymi menami z predošlých dielov. Na režisérsku stoličku sa samozrejme posadil 
Spielberg a o hudbu sa postará opäť vysoko cenený skladateľ John Williams, ktorého slávna melódia z predošlých dielov sa samozrejme objaví aj v tomto filme. 
Výrazná zmena v tíme nastala len na poste kameramana, deväťdesiatpäťročného Douglasa Slocomba nahradil ďalší Spielbergov stály spolupracovník, Janusz 
Kaminski. Spielberg sa spolu s Kaminskim rozhodli, že film bude nakrútený klasickým štýlom, a tak dlhé hodiny študovali Slocombov štýl, aby bola kontinuita 
zobrazenia série zachovaná. Takisto sa snažili o to, aby nepoužili žiadne moderné metódy v oblasti snímania filmu, teda aby film vyzeral, ako keby bol nakrútený 
len nejaké tri roky po poslednom filme.Indiana4 Indiana4Herecký ansámbel samozrejme vedie Harrison Ford, ktorý má už šesťdesiatštyri rokov, ale na 
nakrúcanie sa pilne pripravoval. Absolvoval náročný tréning a stravoval sa podľa špeciálnej diéty. Jeho vek však nebol veľkou prekážkou, pretože Lucas aj 
Spielberg vyhlásili, že bez neho ďalší film jednoducho nebude a Ford dokázal, že ešte nepatrí do starého železa. Veľkú časť kaskadérskych kúskov totiž zvládol 
bez dabléra. Ako hlavná ženská postava po boku Indyho sa vracia Marion Ravenwood z prvého dielu v podaní herečky Karen Allen. Mladú krv vo filme bude 
zastupovať herec považovaný za obrovský talent súčasnosti, Shia LaBeouf, ktorý si zahrá mladého, mierne arogantného partnera Indyho (vraj bude hrať jeho 
syna). Hlavnú zápornú postavu si strihne oscarová Cate Blanchett a vo filme sa objaví ešte starý známy John Hurt ako kolega archeológa. Tvorcovia sa snažili 
presvedčiť aj Seana Conneryho, aby sa vo filme aspoň na chvíľu objavil, ale ten ponuku odmietol s odôvodnením, že sa mu jeho herecký dôchodok zdá veľmi 
príjemný na to, aby ho prerušil.Okolo príbehu tohto filmu bolo veľké halo, pretože tvorcovia uvalili na akékoľvek informácie o zápletke embargo a padli aj nejaké 
tie žaloby za prezradenie informácii z nakrúcania. V jednom prípade bol vinník uznaný vinným z porušenia pracovnej zmluvy a v druhom bol dokonca odsúdený 



na 16 mesiacov vo väzení, pretože bol uznaný vinným z krádeže viacerých vecí súvisiacich s filmom. Prednedávnom ale sami tvorcovia prezradili niektoré 
informácie o deji filmu, keď vyhlásili, že Indy 4 sa bude odohrávať v roku 1957, kedy už pre Indianu Jonesa nie sú hlavní nepriatelia Nemci, ale samozrejme Rusi 
pod vedením Ireny Spalko (Cate Blanchett). Indiana a Rusi pátrajú po jednej a tej istej veci, po mystickej krištáľovej lebke, ktorá vraj dodávala starovekým 
Mayom obrovskú silu.Indiana4 Indiana4Premiéra filmu Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky bude štýlovo 18. mája 2008 na filmovom festivale v Cannes, 
ale skutočné nasadenie filmu v kinách bude až 22. mája 2008. Ako sa stalo v poslednej dobe pravidlom v prípade kinohitov, premiéra bude naraz vo väčšine 
krajín sveta. Výnimkou nie je ani Slovensko, čiže film uvidíme v ten deň ako napríklad v USA, či vo Veľkej Británii. Vo viacerých krajinách by mal ísť film priamo s 
miestnym dabingom, ale podľa posledných informácii to nie je našťastie prípad Slovenska. V druhej polovici mája teda k nám príde túžobne očakávaný film, ktorý 
určite bude jedným z najväčších blockbustrov roka, ale takisto snáď to bude aj jeden z najlepších filmov roku 2008
, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 2008, Délka : 122, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=9106, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

663, 7 trpaslíků, /obal-M

Komedie plná nečekaných zvratů a velmi lechtivého humoru.O ztopořených čepičkách, aneb na velikosti nezáleží.Za sedmero horami, 
hluboko v začarovaném lese, žije 7 trpaslíků.Tentokrát ale nejde o malé mužíčky se špičatými čapkami, nýbrž o dospělé muže, kteří se důsledně straní všech 
žen.Když však do jejich životů vstoupí Sněhurka, která je na útěku před ďábelskou královnou, jsou ztraceni.Královna u nich Sněhurku najde a unese.Trpaslíci se 
musí vydat na záchrannou misi dříve, než bude pozdě
, Režie : Sven  Unterwaldt, Rok : 2004, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41223, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

664, Mortal Kombat, 

Film založený na úspěšné počítačové hře o turnajích v bojovém umění v klášteře Shaolin. Dlouhé věky to byl souboj o čest a slávu, 
ale to bylo dávno. Potom turnaj padl do rukou temného démona Shang Tsunga, bojovníka, který si nebral pouze život svých protivníků, ale i jejich duše. S 
pomocí svého žáka Gora, strašného pololidského draka, Tsung ovládl celý turnaj na dlouhou dobu. Nyní, po pěti stech letech souboj opět začíná a bojovníci 
zápasí v desátém turnaji Mortal Kombat.oficiální text distributora:
, Režie : Paul W.S.  Anderson, Rok : 1995, Délka : 101, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12872, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

664, Mortal Kombat 2., 

Původní Mortal Kombat končí ve chvíli, kdy se císař z Jinozemě snaží i přes prohru v turnaji ovládnout a zničit Zemi. Dvojka začíná tím, 
že se naši hrdinové opět tomuto osudu vzepřou a za pomoci svých bojových umění a Lorda Raidena se vydají na další cestu do Jinozemě. Raiden hledá 
odpověď na otázku, co se stalo špatně a od bohů dostane nový úkol - dát znovu dohromady partu lidí, kteří rozhodnou o dalším osudu obou světů. Hrdinové jsou 
ovšem rozptýleni různě po světě a hned na úvod je každý z nich napaden jedním z Císařových zabijáků a početným likvidačním komandem. Po jejich likvidaci se 
hrdinové dávají znovu dohromady a vydávají se do Jinozemě, aby porazili Císaře a definitivně tak nastolili mír a pořádek. Cestu jim zkříží nový protivníci s novými 
schopnostmi, bohužel zloduši nejsou jednotní a tak jsou nakonec i přes své intriky snadno poraženi. Ve finálním souboji porazí Liu Kang raidenova bratra a 
Raiden se stává bohem. Zlo je potrestáno a v obou světech je nastolen mír
, Režie : John R.  Leonetti, Rok : 1997, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25468, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

665, Bourneovo ultimátum, 



Špionážní thriller Bourneovo ultimátum je závěrečným dílem adaptací tří knih známého autora Roberta Ludluma. Zatímco v Agentu 
beze jména (FP 10/2002; r. Doug Liman) pátral bývalý agent CIA Jason Bourne, trpící ztrátou paměti, po vlastní identitě a ve filmu Bournův mýtus (FP 10/2004) 
hledal vraha své dívky, nyní zjišťuje, jak se stal zabijákem ve službách mocné skupiny uvnitř tajných služeb. Snímek Paula Greengrasse, který režíroval i 
předchozí film, začíná tam, kde druhý díl končí, tedy v Moskvě. Pak ovšem autoři sledují Bournea napříč Evropou, do marockého Tangeru a nakonec do New 
Yorku. Muž se musí opět bránit před vlastními lidmi, usilujícími o jeho zničení. V jejich čele je tentokrát Noah Vosen, výkonný ředitel programu Černá růže, 
poskytujícího utajené složce CIA rozsáhlé nelegální pravomoce. – Vosen se svým týmem je prostřednictvím nejmodernější techniky unikajícímu protivníkovi 
neustále v patách a likviduje všechny „nepohodlné“ lidi v jeho okolí. Avšak bývalý špion má zastání i uvnitř organizace: pomáhají mu operátorka Nicky a agentka 
Pam Landyová. Bourne tak nakonec zjistí své pravé jméno a pochopí, jak byl zmanipulován, aby se stal zabijákem ve státních službách. – Paul Greengrass opět 
využívá svou paradokumentární metodu a snaží se být protagonistům co nejblíže. Snímek se skládá z dramatických honiček a přestřelek a z nutných chvílí 
„odpočinku“ pro divákovy oči, namáhané zběsilým tempem, prudkými pohyby kamery i střihy. Jedná se o „jiný“ žánrový snímek, než bývá zvykem.  Tomáš 
Bartošek, Filmový přehled 2007/
, Režie : Paul  Greengrass, Rok : 2007, Délka : 116, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43614, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

665, Patriot, 

Bezpečnost Spojených států ohrožují nejen teroristé z východu, ale také domácí militantně extremistické organizace. Jednu z nich 
agenti FBI obklíčí na farmě v Montaně. Její fanatický šéf je připraven napadnout Spojené státy smrtelně nebezpečnou biologickou zbraní a když je zřejmé, že se 
jim nepodaří uniknout, odhodlá se fanatik k akci. Jeho plán však nevyjde přesně tak jak si představoval, protože biologická látka zmutovala a protijed, kterým se 
útočníci chtějí chránit otravu neléčí, pouze zpomaluje její průběh. Zanedlouho se začnou projevovat první příznaky hromadné nákazy mezi obyvateli malého 
městečka a zkáza se zdá neodvratná. Jenže jedním z lékařů, kteří tu žijí a provozují praxi je také Wesley McClaren, který žije nedaleko městečka se svou malou 
dcerou Holly
, Režie : Dean  Semler, Rok : 1998, Délka : 94, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25900, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

666, Srážka s kometou, 

Bez jakéhokoliv varování proniká do zemské atmosféry kometa, která dopadá do moře při pobřeží Irska, kde způsobuje ničivou vlnu 
tsunami. Dva vědci z NASA se snaží zjistit původ komety a způsob, jakým se vyhnula jejich pozornosti. Co objevují, je mnohem děsivější, než si vůbec dokázali 
představit – hořící masa, která dopadla u irského pobřeží, je pouhá malá část mnohem větší komety mířící přímo na Zemi. Vědci dlouho očekávaný hrozivý 
scénář se právě stává strašnou realitou. Vyděšený svět očekává jejich konečné informace a ty nejsou vůbec příznivé. Kometa má brzy zasáhnout americký 
severovýchod silou rovnající se šesti milionům hirošimských bomb
, Režie : Keith  Boak, Rok : 2007, Délka : 98, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47662, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

667, Gremlins 1, 



Když podivínský vynálezce Rand Peltzer koupí pro svého syna roztomilé plyšové zvířátko, netuší, jaká katastrofa čeká jeho domov. 
Neopatrností se totiž hračky promění v nebezpečná monstra, která terorizují celé město.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Joe  Dante, Rok : 1984, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7975, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

667, Gremlins 2, 

Návštěva gremlinů byla nejstrašnějším dnem městečka Kingston Falls. Vše začínalo s úplně nevinným zvířátkem a kdyby lidé 
dodržovali pravidla, která jim řekl čínský prodavač, nemuselo se vůbec nic stát.Od té doby uplynulo šest let. Billy dostal vytouženou práci u milionáře Clampa. 
Jednoho dne uslyší dobře známou písničku, vydá se na průzkum a v genové laboratoři narazí na malého Gizma.Ví, že nesmí zásady znovu porušit. Předsevzetí 
však změní porouchasný vodovod a supermoderní mrakodrap se stane ideálním místem pro nové řádění malych monster.Při sledování Gremlins 2. Sice nevíte, 
jestli se máte víc bát nebo smát, ale každopádně vás čeká ta nejlepší zábava.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Joe  Dante, Rok : 1990, Délka : 106, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=7976, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

668, Zachraňte vojína Ryana, 

Druhá světová válka byla rozhodující událostí 20. století a pro Ameriku se stala určujícím dějinným zvratem. Změnila tehdy hranice 
světa a dnes je nazývána "poslední velkou válkou". Ani sebelepší výcvik však nemohl spojenecké vojáky připravit na to, co ječekalo po vylodění v Normandii, na 
pláži s krycím jménem Omaha.Přestože byli naplněni odhodláním a vírou ve vítězství, jen málokdo z nich bitvu o tento malý kus francouzského pobřeží přežil. Z 
pohledu kapitána Johna Millera je zřejmé,že si uvědomuje nebezpečí, které na jeho jednotku čeká. Netuší však, že to není zdaleka ten nejtěžší úkol, který bude 
muset se svými vojáky splnit ..
, Režie : Steven  Spielberg, Rok : 1998, Délka : 169, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=25542, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

668, Most u Remagenu, 



Březen 1945. U Remagenu zůstal nepoškozený most přes Rýn. Zvláštní jednotka americké armády dostává rozkyz, aby jej 
obsadila. Němci se však připravují na fanatický odpor, který jim usnadní strategicky výhodné postavení. Každý pokus o překročení mostu se rovná sebevraždě. 
Při útoku nelze využít těžkou bojovou techniku. Pouze muži se samopaly mohou zabránit wehrmachtu, aby nevyhodil most do vzduchu. Vede je kapitán Hartman 
(George Segal), který ví, že se se svými vojáky ocitl nejblíž smrti pár týdnů před koncem války. Atraktivnost snímku Johna Guillermina zvýší pro naše diváky 
skutečnost, že se natáčel na Barrandově. Nechybí ani čeští herci - Vít Olmer nebo Rudolf Jelínek. Nenechte se mýlit datem výroby filmu - i dnes udržuje vysoké 
tempo a mimořádné napětí. Patří k nejlepším válečným snímkům na kazetách Warner Home Video.Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributor
, Režie : John  Guillermin, Rok : 1969, Délka : 115, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12903, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

669, Ďábelská brigáda, 

Ďábelská brigáda patří svým námětem  mezi nejlepší válečné filmy. Děj je zpracován podle skutečné události, a co je na něm také 
zajímavé, je myšlenka na sloučení vojáků z Kanady a Ameriky, kteří jsou cvičeni za II.světové války v Irsku. Jedná se o to, že velitel tohoto projektu, nebo také 
instruktor – plukovník Frederick (Wiliam Holden) má nelehký úkol. Vedle dobře vycvičených vojáků profesionální kanadské jednotky má udělat z nového 
„materiálu“ chlapů, kteří už za sebou mají dezerci, a jsou pověstní těžšími předčiny, a nebo jsou to neurvalci a rváči – vytvořit boje schopnou jednotku. Přes 
počáteční neúspěchy se tento záměr daří, a mezi amíky a kanaďany vzniknou chlapské, kamarádské vztahy. Film je dynamický,  střídají se tu scény tvrdého 
výcviku, dobře natočené bojové scény, a není tady nouze ani o humorem odlehčené scény. Diváka především dostane také fakt, že lidi nemusí být supermani, 
aby dosáhli úspěchu, jako to bylo v případě, když v Itálii  jednotka bez jediného výstřelu dostane celou německou posádku....Marta Holubová-clara.bo
, Režie : Andrew V.  McLaglen, Rok : 1968, Délka : 127, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=5747, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

669, Krysy pouště, 

Klasický válečný film Roberta Wiseho Krysy pouště byl inspirován snímkem Henryho Hatthawaye Liška pouště (1951). Zabývá se 
významnou kapitolou historie II. světové války, obranou Tobruku v Libyjské poušti. Název je odvozen od přezdívky, již si vysloužili stateční spojenečtí vojáci svou 
úporností a odolností proti několikanásobné přesile stále útočícího nepřítele. - Příběh se soustřeďuje na záložní rotu australských dobrovolníků a na jejich 
velitele, britského důstojníka MacRobertse. Zachycuje pouze epizodu z rozsáhlé valéčné operace; odehrává se v roce 1941, kdy se v prosinci podařilo prolomit 
obležení. V červnu následujícího roku byl Tobruk dobyt Rommelovou armádou, ale o bitvě u al-Alamejnu byl konečně získán 13. Listopadu 1942 zpět.Autor/Zdroj: 
/Filmový přehle
, Režie : Robert  Wise, Rok : 1953, Délka : 88, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10906, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

670, Vikingové, 



Mladý Ahmed Ibn Fahdlan si   užívá díky svému prominentnímu   postavení ve společnosti,   dokud se nezaplete do   politicky 
nebezpečného   přátelství s mladou krásnou   dívkou. Jako arabský vyslanec   proto odchází do vzdálené   země. Setkává se se skupinou   bojovníků, kteří jsou 
na   dobyvačné výpravě do severní   země Wendol. Je ohromen   vikingskými zvyky, jejich   barbarskou sexualitou,   ignorováním hygieny a   chladnokrevnými 
lidskými   obětmi bohům. Skepticky se   tváří i na jejich popis   mystického nepřítele, který   přichází nečekaně z noční mlhy   a odchází beze stopy. Démon je   
pro Vikingy tak hrozivý, že se   bojí i vyslovit jeho jméno.   Ahmed zjišťuje strašnou   pravdu, právě on byl vybrán,   aby se připojil ke dvanácti   mužům, kteří 
budou bojovat s   tímto příznačným nepřítelem..
, Režie : John  McTiernan, Rok : 1999, Délka : 112, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=26540, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

670, Legenda o Zorrovi, 

V novém akčním dobrodružství z produkce Columbia Pictures a Spyglass Entertainment Legenda o Zorrovi se maskovaný hrdina 
vydává na dosud nejtěžší úkol svého života. Antonio Banderas, který byl v minulosti nominován na několik Zlatých glóbů, a oscarová herečka Catherine 
Zeta-Jones se pod vedením režiséra Martina Campbella znovu ocitají ve vzrušujícím příběhu plném akce, který se tentokrát odehrává v Kalifornii během 
kritických dnů, předcházejících jejímu prohlášení státem Unie.Příběh Legendy o Zorrovi začíná deset let od okamžiku, kdy jsme hrdiny opustili na konci 
předchozího dobrodružství. Alejandro (Banderas) a Elena (Zeta-Jones) se stali manžely a mají spolu 10letého syna Joaquina (Adrian Alonso). Přestože si 
Alejandro stále obléká masku Zorra, aby ochránil chudé a utlačované obyvatele kalifornského teritoria před hamižností tamějších vládců, musí se často 
rozhodovat mezi svým pocitem pro spravedlnost a touhou po normálním životě.Když několik prominentních obchodníků a místních magnátů začne spřádat 
zločinné plány, které mají zabránit tomu, aby se Kalifornie stala 31. státem USA, čeká jej toto dilema znovu. Při statečném pokusu o překažení jejich plánů se 
Zorro ocitá v krizi, která ohrožuje nejen jeho vlastní život, ale také bezpečí jeho rodiny
, Režie : Martin  Campbell, Rok : 2005, Délka : 131, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=39461, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

671, Doba Kamenná, 

Prosťáček Minor si žil spokojeně na svém ostrově, dokud se nesetkal se satyrem, který jej přivedl na úplně jinou cestu...   
Minor se dostane do vesnice, kde je shodou okolností považován za bohem vyvoleného vládce... Náhle jej čekají nepředvítalné situace, v nichž si bude muset 
poradit. Jeho počínání vás rozhodně nudit nebude!
, Režie : Jean-Jacques Annaud  , Rok : 2007, Délka : 97 mi, URL : http://www.filmopolis.cz/dvd/doba-kamenna, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

671, Santa má bráchu, 



Americká vánoční komedie o někom, kdo se jmenuje stejně jako Ježíšek. A vzniknou mu z toho různé těžkosti s cestou na 
Severní pól
, Režie : David  Dobkin, Rok : 2007, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43080, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

672, Zvláštní zbraně 2.světové války -1.díl, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

672, Zvláštní zbraně 2.světové války -2.díl, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

672, waffen ss, 

, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

673, Zahulíme, uvidíme 2, 

Stretávame sa opäť s podarenou dvojicou Haroldom a Kumarom. V pokračovaní dobrodružstiev ich to má zaviesť až do ďalekého 
Amsterdamu. Kumar, ktorý nedokáže odolať marihuane, si chce zahuliť už počas letu. Prenasleduje ich však nekonečná smola, a takto sa dostavajú do väzenia 
Guantanamo Bay. Zasadol si na nich "šikovný" detektív, ktorý im to ešte spríjemňuje. Čo však detektív nechcel, bolo aby Harold a Kumar utiekli po pár hodinách 
v base.:D Jediný kto im môže pomôcť je budúci manžel bývalej Kumarov priateľky. A tak sa spolu z Kuby vydávajú na cestu plnú dobrodružstva, plnej marihuany, 
pekných žien a sexu. Stretávajú priateľov z prvej časti a vyzerá, že všetko dopadne nakoniec dobre... Nebolo by to však práve zahulíme uvidíme bez prekážok, 
jednorožcov a prezidenta USA.:
, Režie : Jon  Hurwitz, Hayden  Sch, Rok : 2008, Délka : 100, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46124, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

673, Agenti dementi 2: Mise - záchrana Země, 

Pokračování bláznivé komedie o dvou tajných superagentech, kteří jsou pro své okolí velkou pohromou. Natočeno podle slavného 
komiksu.Planeta Země čelí obrovské hrozbě v podobě velkého sucha. Schizofrenní obchodník se svou partou kriminálníků mají ďábelsky šílený plán: zničit 



veškeré zásoby vody na Zemi a přinutit tak celý svět, aby kupoval vodu jen od nich. V rukou mají geniální vynález profesora Bacteria na výrobu vody. Nejlepší 
agenti z celého světa se sejdou, aby našli způsob, jak katastrofu odvrátit. Ale zločinci odpálí na sjezdu bombu a všechni dobří agenti skončí v nemocnicích. Až 
na dva „superšpióny“ Mortadela a Filemona. Jeden je blbec, druhý idiot. A oni dva jsou pro svět jedinou nadějí...    Intersoni
, Režie : Miguel  Bardem, Rok : 2008, Délka : 97, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=48327, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

674, Soudný den, 

Konec je blízko.Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc životů ve Velké Británii. Aby britská vláda zabránila dalším smrtím, rozhodne se 
postavit zeď, která zadrží nakažené v zemi vzniku epidemie, Skotsku. Ten, kdo se pokusí o útěk, zemře. Sama zeď je tak masivní bariérou, že se nikomu 
nepodaří dostat ven. Ani dovnitř! Skotsko bylo zavřeno před zbytkem světa – navždy[ Za 25 let je virus jménem „Sekáč (Žnací stroj, Žnečka)“ úplně zapomenut. 
Jenže teď začal v Londýně znovu vylézat na povrch. Vláda nemá na výběr a musí za bariéru poslat elitní jednotku, jejíž úkolem je objevit práci doktora Kana, 
který byl už jen kousek od objevení léku na „Sekáče“. To, co je čeká za zdí, je záhadou, pekelným prostředím ruien. Co objeví, však přesahuje nejdivočejší 
představy kohokoliv z nás
, Režie : Neil  Marshall, Rok : 2008, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=29290, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

674, Texas Rangers, 

Po občanské válce bylo třeba uklidnit rozhárané poměry kolem texaské hranice, jejíž klid narušovali Indiáni, zběhové a pestrá sbírka 
mexických i amerických zločinců. Organizace drsných ochránců zákona si brzy vysloužila obávanou pověst.Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributor
, Režie : Steve  Miner, Rok : 2001, Délka : 90, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=28142, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

675, Z nuly hrdinou, 

I z nuly muze neco byt! Je z nej novy clovek, jak se ale zbavi minulosti? Moula Dizzy, kteremu se driv vsichni jen posmivali, se promeni 
diky svemu "uciteli" z vezeni v noveho cloveka...DVD expres
, Režie : Ed  Decter, Rok : 2002, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=36348, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

675, Blonďatá a blonďatější, 

Dvě hloupé blondýny, které vypadají, jakoby právě vylezly z reklamy na růžovou, se přihlásí do kurzu létání. Tam se také poprvé setkávají a 
zjistí, že si neuvěřitelně dobře rozumí. Dee a Dawn se stanou dobrými přítelkyněmi a ke svému překvapení zjistí, že jsou dokonce sousedky už skoro celý rok! 
Obě dvě si touží najít práci, a jelikož jsou "výborné" tanečnice, natrefí v novinách na inzerát a dostaví se na konkurz. Jenže tam se situace v několika příštích 
minutách pěkně zamotá a najednou jsou Dee a Dawn podezřelé z vraždy. Sledují je dva muži, kteří si myslí, že jedna z nich je údajná známá vražedkyně Kočka, 
a ti jim nabídnou kupu peněz za to, aby jely k Niagarským vodopádům a odstranily pana Wonga. Blondýnky to přijímají, protože to pochopí úplně jinak, než je to 



řečeno, a pouští se na bláznivou cestu..
, Režie : Dean  Hamilton, Rok : 2007, Délka : 95, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47821, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

676, Zkáza lodi  Gustloff 1 - 2, 

Filmové spracovanie najvačšej námornej katastrofy v dejinách , pri ktorej zahynulo až šesťnásobne viac ľudí ako pri skaze 
Titanicu .Niektoré historické pramene uvádzajú počet obetí od 6 000 do 9 400.Torpédovala ju sovietska ponorka S – 13 ,30 januára 1945 pod velením kapitána 
Alexandra Marineska.Nemecká loď Wilhelm Gustloff patrila organizácii Kraft durch Freude ( V radosti je Sila ) a bola pomenovaná po švajčiarskom nacionálnom 
socialistovi zavraždeným v r.1936 Davidom Frankfurterom ktorý mal židovský pôvod.Z Gustloffa urobili martýra Tretej ríše.Loď bola postavená v Hamburgu v 
známej lodenici Blohm & Voss a bola 208,5 metrov dlhá a 23,59 metrov široká a vážila 25 484 ton a spustili ju na vodu 5 mája 1937.Po zásahu torpédom zo 
sovietskej ponorky sa potopila za 45 minút.Zo začiatku slúžila ako výletná loď ( mala aj bazén a kino ) ,neskôr ju prevzalo  vojenské námorníctvo a slúžila  ako 
namocničná loď ( Lazaretschiff) , ale bola aj napriek Haagskym konvenciám čiastočne ozbrojená.Pri svojej poslednej plavbe bola preplnená uprchlíkmi z 
východného Pruska  a vyplávala z prístavu Gotenhafen , Gdyňa v dnešnom Poľsku do Kielu.V čase katastrofy mal vietor silu 7 stupňov , boli vysoké vlny , teplota 
vzduchu mala 17°C a voda 4°C. Keď sa o udalosti dozvedel Hitler od  admirála Dönitza v  záchvate zúrivosti, nariadil  kapitána Zahna zastreliť ako poslednú obeť 
Gustloffa 3. februára 1945.Bilancia zachránených :Torpédoborec T 36: 563 zachránených Minolovka Löwe: 472 zachránených Minolovka M 387: 98 
zachránených Minolovka M 375: 43 zachránených Minolovka M 341: 37 zachránených Parník Gottingen: 28 zachránených Torpedofangboot TF 19: 7 
zachránených Fregata Gotland: 2 zachránení Hliadková loď 1703: 1 zachránený (kojenec 
, Režie : Joseph  Vilsmaier, Rok : 2008, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=48725, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

677, Mumie: Hrob Dračího císaře, 

Třetí příběh mumie.Tentokrát mumii nepředvede Imhothep,ale Emperor Han(Jet-li).Rick O´connel,s Evelyn ,synem Alexem a 
výstředním Jonathanem budou tentokrát bojovat proti oživlé mrtvole a jeho pomocníkům(Hanovi).Děj se odehrává v Himalájích
, Režie : Rob  Cohen, Rok : 2008, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46109, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

678, Útěk k Legiím 1 - 4, 



Francouzská 
cizinecká legie je po generace oslavována jako útočiště mužů hledajících druhou životní šanci. Jaká je ale doopravdy? Dobrodruh a badatel Bear Grylls vyráží na 
Saharu, aby to zjistil. Spolu s jedenácti dobrovolníky, od bývalých zločinců po snaživé obchodníky, absolvuje tvrdý měsíční výcvik v bývalé legionářské pevnosti v 
západní části Sahary, která vznikla, aby poskytla podmínky pro náročný legionářský základní výcvik, jenž patří mezi nejtvrdší a nejtrýznivější fyzické i psychické 
zkoušky, jaké člověk zná.
Producent : Viasat Explorer, Rok : 2005, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky :  

679, Ong Bak 2, 

Maldý Thajec Kam se vydává do Austrálie aby zde zachránil svého ukradeného slona. Avšak tato cesta nebude vůbec jednoduchá a čeká ho 
hodně práce. Tento akční snímek opět dává dohromady režiséra Prachyi Pinkaewa a herce Tony Jaa, kteří stáli u zrodu úspěšného snímku Ong-bak
, Režie : Prachya  Pinkaew, Rok : 2005, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43253, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

680, Horton Slon, 

Hlavním hrdinou tohoto zábavného a milého animovaného dobrodružství je slon Horton, který nadevše miluje zábavu. 
Jednoho dne Horton zaslechne vzlykání o pomoc, které k jeho překvapení vychází z prachového smítka poletujícího vzduchem. Horton brzy zjišťuje, že smítko je 
domovem Kdosic, městečka obývaného malinkými obyvateli s velikými problémy. Je na Hortonovi, aby překonal všechny nástrahy džungle a své nové kamarády 
ochránil
, Režie : Steve  Martino, Jimmy  Ha, Rok : 2008, Délka : 87, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=45635, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

680, Zlatý kompas, 



Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje 
mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky, nálady i pocity. V takovém světě žije Lyra 
Belacqua. Podle dávného proroctví má právě ona rozhodnout o osudu nejen vlastního světa, ale i všech ostatních... Zajímavost: Rozpočet filmu byl 180 milionů 
dolarů
, Režie : Chris  Weitz, Rok : 2007, Délka : 113, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=43082, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

681, Tygři oceánů 1- 3 /  (3 DVD), 

Tygři oceánů I.Tyto dobové materiály zobrazují využití námořnictva během nejdůležitějších bitev 2. světové války. Uvidíte 
střety válečného námořnictva Spojenců a Osy v největších bitvách let 1939-1945. Sledujte konvoje brázdící vlny Atlantiku a Tichého oceánu, útoky ponorek a 
odvety torpédoborců. Dokument je plný záběrů námořního letectva a pěchoty, ale především letadlových lodí a křižníků válečného námořnictva.Staňte se svědky 
zákeřného útoku na Pearl Harbor, bitvy o Guadalcanal a Iwo Jimu nebo potopení Bismarcku a vylodění v Normandii.Tygři oceánů II.Druhá část trilogie o 
válečném loďstvu II. světové války.Tyto unikátní materiály vás provedou průběhem nejdůležitějších bitev 2. světové války. Budete vtáhnuti do nemilosrdných bitev 
v Pacifiku, uvidíte obojživelné vylodění Spojenců v Africe a stanete se účastníky Operace Overlord. Sledujte konvoje brázdící vlny Atlantiku a Tichého oceánu, 
útoky ponorek a odvety torpédoborců. Dokument je plný záběrů námořního letectva a pěchoty, ale především letadlových lodí a křižníků válečného 
námořnictva.Tygři oceánů III.Tyto dobové materiály zobrazují využití námořnictva během nejdůležitějších bitev 2. světové války. Sledujte konvoje brázdící vlny 
Atlantiku a Tichého oceánu, útoky ponorek a odvety torpédoborců. Dokument plný záběrů námořního letectva a pěchoty, ale především letadlových lodí a 
křižníků válečného námořnictva.Třetí část obsahuje:Vlčí smečkyOhnivé pekloNajít, uštvat, potopit!Černé mořeIwo JimaBožský vítrVítězství a mí
, Rok : 1998, Délka : 120, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=46979, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky :  

682, Bitva o Falklandy aneb jak jsem vyhrál válku, /P

Krátká nevyhlášená válka mezi Argetinou a Velkou Británií o ovládnutí Falklandských ostrovů vrchilí.Je jaro roku 1982 a na 
souostroví začíná být pořádně dusno.Major Mike Norman přijíždí z Velké Británie převzít velení nad jednotkou královské námořní pěchoty.Osudy vojáků značně 
zamíchá Jeho Excelence,sir Rex Hunt,guvernér Falklandských ostrovů.Ve chvíli,kdy se dozví,že je argentínské nepřátelské vojsko doslova za dveřmi,rozhodne 
se za každou cenu bránit neubránitelný vládní palác.A před necelou stovkou britských vojáků stojí boj,který se do historie zapsal jako první bitva o 
Falklandy.Snímek z roku 1992nahlíží  na události skrze černý britský humor a odlehčuje tak tragické okamžiky novodobých dějin.Autenticitě filmu přidává 



skutečnost,že se celý natáčel na Falklandech,a to přímo v místech kde zuřila válka
, Režie : Stuart  Urban, Rok : 1992, Délka : 130, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47627, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

683, Král Šumavy, /P

Král Šumavy z roku 1959Šumava, léto 1948. Pohraničníci tvrdě zasahují proti narušitelům státních hranic. A tak do posádky v 
šumavském pohraničí nastupuje poručík Kot, aby posílil ochranu státní hranice. Jeho největším soupeřem se stává legendární převaděč KRÁL... Proslulý film, 
který si získával po léta četné diváky, a myslím si, že i přes propagandu se kterou byl natáčen se na něj podívají i Ti později narození. Je tady ještě v reálu 
krásná, nezdevastovaná Šumava [[[[.
, Režie : Karel  Kachyňa, Rok : 1959, Délka : 93, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=10705, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

684, Osvobození 1 - 5   (SSSR), 

První část je věnována největší tankové bitvě druhé světové války, která se odehrála v létě 1943 u Kurska. Střetla se zde vojska 
sovětských a německých armád. S použitím vojenské techniky, která nemá v historii filmu obdoby, se doslova staneme účastníky této mohutné vojenské 
operace. Na snímku se podílelo množství tvůrců z několika evropských zemí. Podařilo se jim vytvořit velmi realistickou a autentickou atmosféru. jirik101
, Režie : Jurij  Ozerov, Rok : 1967, Délka : 114, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15178, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

685, 10 000 př.n.l., 

Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce – krásnou dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne 
vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se společně s tlupou nejodvážnějších lovců vydává po jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na sám konec 
světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém putování musí utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami i sami se sebou. Na konci cesty je navíc 
čeká setkání se Ztracenou civilizací. Budoucnost prostých bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté a silné kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe. 
Hrdinové se musí semknout a utkat s bohem, který nemilosrdně zotročuje jejich lid
, Režie : Roland  Emmerich, Rok : 2008, Délka : 109, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=44153, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

685, 20 Let po Té, 20 Years After

Je tomu již dvacet let co jaderné exploze málem vyhladily lidstvo. Ti co se zachránili žijí v podzemí anad pokračováním lidského 
rodu visí velký otazník. Sarah je obyčejná dívka, která otěhotní – po patnácti letech je tak prvním člověkem, který by mohl počít další pokolení. Ale dříve než 
Sarah porodí svého potomka, musí cestovatza hranice Jižního koridoru, přes zakázané pustiny a zdecimovaná města.Pomocí radiostanice se spojí s dalšími co 



přežili. Bohužel ne všichni mají dobré úmysly. Skupina tak musí nejen stanovit nové hranice, ale také čelit nečekanému zlu a zachránit tak budoucnost lidstva.   
(oficiální text distributora
, Režie : Jim  Torres, Rok : 2008, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=49523, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

686, Osvobození Prahy, 

Dvou dílný film Otakara Vávry zachycuje jednu z nejdůležitějších kapitol naší historie. Líčí události z májových dnů 1945 v bývalém 
protektorátu kdy se německá vojska chystala učinit z české kotliny poslední baštu odporu proti vítězícím spojencům. Film byl natočen v roce 1976 jako poslední 
díl volné trilogie - DNY ZRADY - SOKOLOVO - OSVOBOZENÍ PRAHY. Vzhledem k době kdy byly tyto filmy natočeny jsou fakta HODNĚ TENDENČNĚ 
UPRAVENA, některé skutečnosti potlačené a je hlavně glorifikována úloha komunistů v tomto dějinném období.Zajimavé jsou historické rekvizity a triky které 
režisér použil při realizaci
, Režie : Otakar  Vávra, Rok : 1976, Délka : 140, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15182, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

686, Nebeští jezdci, 

Děj filmu se odehrává za druhé světové války v Anglii. NEBESKÝMI JEZDCI jsou nazýváni letci britské RAF. Proti německým 
fašistům v této jednotce bojují bok po boku Angličané, Kanaďané, Poláci a Čechoslováci.Film NEBEŠTÍ JEZDCI líčí dramatické příhody posádky anglického 
bombardovacího letounu typu Wellington, kterou tvoří Kanaďan, dva Angličané a tři Čechoslováci. Střízlivým způsobem, nesporně poznamenaným britským 
civilismem, vypráví o hrdinství řadových bojovníků, nečinících si nárok ani na slávu, ani na vděčnost národa.Podle slov režiséra Jindřicha Poláka měl být snímek 
NEBEŠTÍ JEZDCI "alespoň částečným splacením dluhu těmto lidem". (ČB).DVD Expres
, Režie : Jindřich  Polák, Rok : 1968, Délka : 92, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=13718, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

687, Patrola prokletých, 

Během vietnamské války se vojenská hlídka vydává plnit úkol, který by se možná stal jen jedním z mnoha zapomenutých válečných 
kroků, kdyby skupinu nedoprovázel válečný reportér. On a především jeho kamera se stávají svědky událostí, během nichž nejen bezprostředně zaznamenavá 
průběh plnění povinností, ale podaří se mu nahlédnout hlouběji do životů řadových vojáků... Netradiční válečný snímek přináší filmařsky originální pohled na 
válku ve Vietnamu, za což byl nominován na cenu prestižního festivalu nezávislých filmů v Sundance.Autor Kubajz dle přebalu DVDUpravil Manicfilmdat dle 
shlédnutého snímk
, Režie : Patrick Sheane  Duncan, Rok : 1989, Délka : 91, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=15547, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

687, Pterodaktyl, 



V jícnu vulkánu hory Ararat dříme už miliony let strašlivé nebezpečí. Dvě expedice, které se pohybují v přilehlých lesích, o tom 
zatím nemají ani tušení. První, vědecká, pátá po ztracených a artefaktech a ta druhá, vojenská, se snaží na úpatí hory nalézt základnu teroristů. Brzy se ale 
plány obou týmů zúží na jediný, velmi jednoduchý cíl - přižití
, Režie : Mark L.  Lester, Rok : 2005, Délka : 89, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41260, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

687, Solární armagedon, 

Několik řetězových reakcí na Zemi má za následek postupné ničení ozónové vrstvy. Teploty po celé planetě prudce stoupají a jsou 
tak předzvěstí solární kolize se smrtelnými následky pro celé lidstvo. Mike Carr, bývalý policista, nyní zaměstnanec securitní služby na univerzitě, kde probíhá 
výzkum solárních energií, se dozví o hrozícím nebezpečí a spolu s vědci z místní laboratoře se rozhodne pomoci při záchraně světa.   (oficiální text distributora
, Režie : John  Murlowski, Rok : 2006, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=41366, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

687, Atentát, Most Wanted

Hlavní postavou napínavého příběhu je seržant americké armády James Dunn, vynikající odstřelovač a válečný hrdina, který se 
však během války v Perském zálivu dostal do sporu s nadřízeným, když odmítl zastřelit dítě, a po rvačce, při níž došlo k výstřelu, jenž důstojníka usmrtil, byl 
neprávem obviněn z vraždy a odsouzen k smrti. Před tou ho na poslední chvíli zachrání nabídka plukovníka Granta Caseyho, který mu nabídne možnost 
zachránit si život, pokud se stane členem přísně tajné jednotky pro zvláštní operace. Jejich úkolem je podle Caseyho eliminace kriminálníků, kteří unikají 
konvenčním metodám prosazování zákona, například pro příliš vysoké postavení nebo styky.Dunn souhlasí a po krátkém výcviku je poslán na svou první misi, 
kdy má zasáhnout proti muži z nejvyšších kruhů. Až příliš pozdě si uvědomí, že se stal obětí komplotu a podílel se na vraždě prezidentovy manželky. Stal se 
nejen nástrojem zločinu, ale také obětním beránkem, po kterém nyní jde policie, FBI i armáda pod velením generála Adama Woodwarda, z něhož se nevyklube 
nikdo jiný než plukovník Grant Casey. Zdá se, že James Dunn nemá šanci uniknout
, Režie : David  Hogan, Rok : 1997, Délka : 99, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=12905, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

688, Války a zbraně  1 - 7, 



 Objevte DVD sbírku plnou dobrodružství a napětí!Vážení milovníci válečné historie a 
dokonalých zbraní,poznejte válečné dějiny a připravte se na velkolepou přehlídku vojenské výzbroje. Je tu něco, co jste dosud nepoznali! Nabízíme Vám unikátní 
kolekci DVD a 24stránkových knižních průvodců VÁLKY A ZBRANĚ. Tato výjimečná sbírka Vám poskytne nezapomenutelný zážitek na dlouhé hodiny. Filmy na 
DVD s knižními průvodci Vám detailně přiblíží jednotlivé vojenské operace a najdete zde jedinečné záběry a podrobné komentáře, s nimiž se jinde nesetkáte. 
Tuto publikaci nekoupíte v žádném knihkupectví.Každý díl sbírky se skládá z 1 DVD s přibližně 40minutovým filmem, který Vám představí dané téma z kolekce, 
a ze 24stránkového knižního průvodce, který obsahuje řadu zajímavých a málo známých skutečností. Jedinečné fotografie Vám přiblíží zbraně, zbraňové 
systémya válečnou historii.Díky sbírce VÁLKY A ZBRANĚ, unikátní kolekci filmů na DVD uložených v knižních průvodcích, se seznámíte nejen s detailyo 
superstíhačkách, ale proletíte se i ve špionážních letounech nebo se budete plavit v ponorce. Poznáte Hitlerovy tajné zbraně, svedete bitvu o Atlantik nebo se 
úspěšně vylodíte v Normandii.Ve sbírce Vám představíme například: Superstíhačky, Špionážní letouny, Tanky, Letadlové lodě USA a celou řadu atraktivních 
titulů. V každém díle máte možnost prožít napětí a vzrušení, které Vám zcela nevšedním způsobem zprostředkují filmya knižní průvodce. To vše můžete Vy i 
Vaši blízcí zažít pohodlně přímo z domova!Pusťte se do dobrodružství s názvem VÁLKY A ZBRANĚ. Například s filmemna DVD a knižním průvodcem s názvem 
„Superstíhačky“ se přenesetedo pilotní kabiny úžasného bojového letounu nové generace, který využívá mnoho moderních technologií. Vyzkoušíte si F22, první 
neviditelný bojový letoun, který svou rychlostí a silou předčil všechny ostatní. Prohlédnete si nejmodernější bojové letouny Švédska, Francie, Ruska a Japonska 
a můžete obdivovat nejnovější „inteligentní“ zbraně využívané při operacích mimo dosah viditelnosti.
, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

688, Války a zbraně 8 - 14, 



Objevte DVD sbírku plnou dobrodružství a napětí!Vážení milovníci válečné historie a 
dokonalých zbraní,poznejte válečné dějiny a připravte se na velkolepou přehlídku vojenské výzbroje. Je tu něco, co jste dosud nepoznali! Nabízíme Vám unikátní 
kolekci DVD a 24stránkových knižních průvodců VÁLKY A ZBRANĚ. Tato výjimečná sbírka Vám poskytne nezapomenutelný zážitek na dlouhé hodiny. Filmy na 
DVD s knižními průvodci Vám detailně přiblíží jednotlivé vojenské operace a najdete zde jedinečné záběry a podrobné komentáře, s nimiž se jinde nesetkáte. 
Tuto publikaci nekoupíte v žádném knihkupectví.Každý díl sbírky se skládá z 1 DVD s přibližně 40minutovým filmem, který Vám představí dané téma z kolekce, 
a ze 24stránkového knižního průvodce, který obsahuje řadu zajímavých a málo známých skutečností. Jedinečné fotografie Vám přiblíží zbraně, zbraňové 
systémya válečnou historii.Díky sbírce VÁLKY A ZBRANĚ, unikátní kolekci filmů na DVD uložených v knižních průvodcích, se seznámíte nejen s detailyo 
superstíhačkách, ale proletíte se i ve špionážních letounech nebo se budete plavit v ponorce. Poznáte Hitlerovy tajné zbraně, svedete bitvu o Atlantik nebo se 
úspěšně vylodíte v Normandii.Ve sbírce Vám představíme například: Superstíhačky, Špionážní letouny, Tanky, Letadlové lodě USA a celou řadu atraktivních 
titulů. V každém díle máte možnost prožít napětí a vzrušení, které Vám zcela nevšedním způsobem zprostředkují filmya knižní průvodce. To vše můžete Vy i 
Vaši blízcí zažít pohodlně přímo z domova!Pusťte se do dobrodružství s názvem VÁLKY A ZBRANĚ. Například s filmemna DVD a knižním průvodcem s názvem 
„Superstíhačky“ se přenesetedo pilotní kabiny úžasného bojového letounu nové generace, který využívá mnoho moderních technologií. Vyzkoušíte si F22, první 
neviditelný bojový letoun, který svou rychlostí a silou předčil všechny ostatní. Prohlédnete si nejmodernější bojové letouny Švédska, Francie, Ruska a Japonska 
a můžete obdivovat nejnovější „inteligentní“ zbraně využívané při operacích mimo dosah viditelnosti.
, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

689, S.W.A.T.. – Jednotka rychlého nasazení, 

Člen jednotky S.W.A.T. Jim Street spolu so svojim partnerom Brianom Gambleom urobia počas záchrany rukojemníkov z 
prepadnutej banky sporné rozhodnutie. Vďaka nemu musia elitnú jednotku opustiť. Gamble je znechutený z vývinu situácie a odchádza od polície, Street sa s 
ponížením vyrovná, prijme nové pracovné miesto a dúfa, že dostane šancu a raz sa do jednotky rýchleho nasadenia vráti.Sen sa mu splní, keď veliteľa Dana 
„Hondo“ Harrelsona poveria úlohou nájsť a vycvičiť päť prvotriednych policajtov, ktorí vytvoria novú jednotku S.W.A.T. Streetovými novými kolegami sú Deacon 
„Deke“ Kaye, Chris Sanchezová, Michael Boxter a TJ. McCabe.Hneď po finále niekoľkotýždňového náročného výcviku čaká nový tím prvá ostrá akcia – drogový 
boss Alex Montel otvorene vyhlási, že zaplatí 100 miliónov dolárov človeku, ktorému sa podarí vyslobodiť ho z väzenia. Zdanlivo rutinný transport väzňa sa tak 
zmení na nebezpečnú akciu, počas ktorej čaká jednotku rýchleho nasadenia konfrontácia so skupinou nemilosrdných a dobre vyzbrojených žoldnierov ..
, Režie : Clark  Johnson, Rok : 2003, Délka : 116, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=34126, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

689, Labyrint lží, 



Bývalý novinář zraněný ve válce v Iráku je najat CIA, aby vypátral vůdce Al-Kajdy v Jordánsku. Autorem knižní předlohy - románu 
„Body Of Lies“ - je David Ignatius
, Režie : Ridley  Scott, Rok : 2008, Délka : 129, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=47353, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

689, Rudý písek, 

Film od tvůrců kultovního hororu Hněv duší. Současný Afghánistán.Ve válkou rozbité zemi zuří nekonečné boje a jednotka 
amerických vojáků je vyslána, aby obsadila a kontrolovala strategickou silnici, která vede kolem opuštěného kamenného domu. Při akci vojáci objevují v hluboké 
tajemné rokli starou sošku, která se zdá být ideálním terčem pro nácvik střelby. Když však svými zbraněmi sošku zničí, nevědomky tím uvolňují mstivou 
nadpřirozenou sílu,která se s nimi chystá svést děsivou válku. Napínavý a akcí nabitý psychologický thriller Rudý písek vás nenechá ani chvíli vydechnout.
, Režie : Rob  Schneider, Alex  Tur, Rok : 2008, Délka : 85, URL : http://www.fdb.cz/film.php?id=49892, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , 5.1 Eng , Titulky : cz, eng, 

689, Stratený prápor, 

Hrdinské činy patria k vojne. Jedna z najodvážnejších akciíhistórie Prvej svetovej vojny 



sa stala námetom aj pre tento film,ktorý opätovne oživuje príbehy ľudí, ktorí čelili vojnovému ošiaľu.Major Charles Whitlesey (Rick Schroder) je vojakom na 
pohľadanie.Jeho oddiel sa dostal do veľmi nepríjemnej situácie, keď je obkľúčenýv hustých francúzskych lesoch nemeckým vojskom. Bez jedla, bez zásob abez 
možnosti zanechať osebe správu. Mal na výber dve možnosti. Vzdať sa alebo umrieť. Ale onsi vybral tú tretiu...
, Režie : Russell Mulcahy, Rok : 2001, Délka : 92, URL : http://www.csfd.cz/film/6834-strateny-prapor-lost-, Typ : DVD
Zvuky : 5.1 CZ , Titulky : cz, 


