
Na Silvestra podobné impulsy asi 
potřebovat nebudete, ale kdybyste se 
přece jen chtěli navnadit, tady je několik 

filmových tipů, po jejichž zhlédnutí zaručeně 
sáhnete po sedmičce vína, koktejlu nebo 
vychlazeném půllitru. Skutečností, že sledování 
filmů a reklam, v nichž se často objevují nebo 
propagují alkoholické nápoje, vede lidi k tomu, 
že sami rychle sahají po láhvi, se zabýval už 

nejeden vědecký tým. Naposledy 
to potvrdili letos na jaře odborníci 
na alkohol vzatí z Nizozemska. Šli 
na to fikaně. Do laboratoře sezvali 

osmdesát dobrovolníků ve věku 
od osmnácti až do devětadvaceti 

let, rozdělili je do čtyř skupin, 
všechny usadili do pohodlných 

sedaček, k dispozici jim 
dali chladničku po okraj 
naplněnou alkoholem 
a každé partě pustili film 

s odlišnou dávkou alkoholu. 
„Čísla mluví jasně – lidé v první 

skupině, kteří sledovali 
film, v němž byl alkohol 
ukázán třiadvacetkrát 
a lidé ho pili v osmnácti 
scénách, přičemž na 
alkohol byla zaměřena 
i reklama, vypili během 
hodiny o jedno a půl 

piva více než ti ze čtvrté skupiny, kteří sledovali 
nenáročnou komedii, kde byly alkoholické nápoje 
ukázány patnáctkrát a filmové postavy je pily jen 
ve třech scénách. Tato studie jasně dokazuje, že 
obrázky alkoholu ve filmech a reklamách mohou 
u lidí vyvolávat neodolatelnou potřebu pít,“ řekl 
novinářům vedoucí studie Rutger Engels.
Pokud chcete tento experiment vyzkoušet i na 
sobě a chcete mít jistotu, že při výběru filmů 
nesáhnete vedle (úmyslně jsme v alkoholových 
filmech přehlédli ty, v nichž má jeho konzumace 

Člověku většinou stačí málo, aby do sebe kopl první pivo, 
sklenku vína nebo panáka. Někdy může být impulsem 
obyčejné klábosení o alkoholu, vzpomínky na bujarý večírek, 
jindy stačí čichnout ke špuntu nebo se projít kolem vinotéky. 
Skvělým spouštěčem jsou filmy s alkoholem v hlavní roli. 
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stalo se

Na zdraví!
Filmy s alkoholem v krvi

neblahý vliv na vzhled a psychiku hlavních 
hrdinů), milovníkům vína doporučujeme ze 
zahraniční filmové provenience Bokovku. Jestli 
si více potrpíte na české filmy, zaručeně vás jako 
nabádač k prvním dvěma deci vína nezklamou 
Bobule. Tvůrci Bokovky dali před pěti lety lidem 
se zalíbením ve víně jasně najevo, že v kurzu je 
pinot noir, díky čemuž jeho prodej ve Spojených 
státech amerických po premiéře filmu vzrostl 

o šestnáct a ve Velké Británii o dvaadvacet 
procent. Zároveň poklesl zájem o merlot, tolik 
filmovými hrdiny kritizovaný.
Libujete-li si ovšem v něčem tvrdším, můžete 
vyzkoušet některý z drinků namíchaných Tomem 
Cruisem v Koktejlu nebo můžete jít po kvalitě 
– stejně jako pánové z filmu Big Lebowski. Jeff 
Bridges a John Goodman si Bílého medvěda 
(s oblibou si ho míchá také jeden hrdina Ajťáků) 
vychutnávají s takovým gustem, že si možná ještě 
během filmu odběhnete namíchat vodku, kahlúu 
a smetanu. Nutno ovšem připomenout, abyste 
ho raději pili s mírou než s Johnem Goodmanem. 
Ten si drink oblíbil natolik, že musel svoji lásku 
k alkoholu několikrát krotit v léčebně. Naposledy 
letos.
Filmaři připravili pastvu pro oči a chuťové 
pohárky také pivařům. V internetových anketách 
v tomto případě na celé čáře vítězí šestadvacet 
let stará pivovarská komedie The Adventures of 
Bob & Doug McKenzie: Strange Brew s Maxem 
von Sydowem. Z počátku osmdesátých let je 
také pivní pěnou ozdobený příběh odehrávající 
se v jednom malém českém městečku v ještě 
menším pivovaru, kterému vládne správce 
Francin a jemu zase žena Maryška. Od české 
klasiky v podobě Postřižin můžete mílovým 
skokem zamířit na Oktoberfest. Jde sice 
o jednu z dlouhé řady přihlouplých amerických 
komedií založených na principu „vypijí více 
piva Američani, nebo Němci?“, piva je tam ale 
každopádně fest.

Bokovka

Big Lebowski

2Bobule

The Adventures 
of Bob & Doug 

McKenzie: 
Strange Brew

Beerfest

Postřižiny

Koktejl



pokácel 
bez povolení dvě 

stovky stromů
Richard Gere o sobě sice rád prohlašuje, jaký je buddhista a lidu-

mil a že by nikomu ani vlásek nezkřivil, teď se ale ukázal jako skuteč-
ný pokrytec a barbar, alespoň pokud jde o ochranu přírody. Když se 

hvězda filmu Pretty Woman nastěhovala do městečka Pound Ridge 
v americkém státě New York, vítali ji starousedlíci s otevřenou 

náručí. Gereovu přítomnost ve městě si pochvalovali ještě nedáv-
no. „Pak jsme se ale jednoho krásného dne probudili a ve měs-
tě chyběly dvě stovky stromů. Gere je sice vykácel na svých 
pozemcích, ale bez jakéhokoli povolení,“ zlobí se obyvatelé 
města, kterým vadí, že vše zřejmě smete ze stolu „jen“ 

pokuta dosahující v přepočtu devět set tisíc korun. 
Herec údajně plánuje zbudovat na vymýce-

ném pozemku stáje.

 

     
    

    
  Richard Gere 

V listopadu se v pražské restauraci se stylovým 
jménem Kuře v hodinkách odehrál křest 4CD 

Vladimír Mišík & Etc… Déja vu. Péčí firmy Supra-
phon se tak do rukou skalních fandů i prošedivě-
lých pamětníků dostává remasterované, zvukově 
skvěle vypucované čtyřalbum skladeb muzikantů 

z okruhu Vladimíra Mišíka z let 
1976 až 1987. Velmi vyda-
řená je i samotná adjustace 
čtyřalba od výtvarníka Karla 
Halouna. V obalu se kromě 
cédéček skrývají fotografie, 

rozhovor a kompletní 
dokumentace. Samotný 
křest byl proveden 
pěkně po rockersku 
pivem, neboť to 
je chlebem této 
hudební branže. 
Pro všechny, kdo 
tam nebyli, máme 
jednu radu: 
Vychlaďte si 
gambáč, nasaď-
te sluchátka 
a nechte zpívat 
Mišíka.

 

Nechte zpívat 
Mišíka!
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ve zkratce

Loutky našich srdcí
Jednu z nejkrásnějších vánočních výstav 
odstartovaly osoby nejpovolanější – ti, kteří už 

léta vytvářejí svět fantazie a laskavého humoru 
– tvůrci animovaných pohádek. A tak se za nad-
šeného moderování Miroslava Táborského sešli 
Adolf Born, Vlasta Pospíšilová, Zdeněk Smetana, 
Břetislav Pojar a další, aby otevřeli přehlídku 
České filmové loutky, která zaplnila románské 
sály Strahovského kláštera u Pražského hradu 
a setrvá tam do 31. prosince 2009. Nechybí 
na ní Ferda Mravenec, Pan Tau, Švejk, 
Robinson Crusoe, Pat a Mat, Krteček, 
Křemílek a Vochomůrka, Broučci, Jája 
a Pája..., zkrátka snad žádný z našich 
oblíbených animovaných hrdinů. 
Kromě toho si návštěvníci prohlédnou 
i unikátní dekorace a scény 
z nejslavnějších českých loutkových 
a kreslených filmů. A aby toho nebylo 
málo, sami si zde mohou vyzkoušet, jak 
postavičku vyrobit a rozpohybovat.

� Woody Harrelson má za 
sebou čtyřicetidenní hla-
dovku. Osmačtyřicetiletý 
herec je řadu let veganem 
a konzumuje především 
potraviny v syrovém sta-
vu. Prvních dvacet dnů 
náročné detoxikační kúry 
si ještě dopřával ovocný 
džus, během druhé části 
ale pil už jen čistou vodu. Teď 
se prý podle vlastních slov cítí 
„naprosto skvěle“.

� Robert Pattinson už 
zřejmě neví, co by noviná-
řům o upíří sáze Stmívání 
řekl. Jinak si totiž nelze 
vysvětlit zázračnou myš-
lenku, že Stmívání a jeho 
pokračování Nový měsíc 
učí mladé dívky sexuální abs-
tinenci. „Prezentujeme sexuální 
abstinenci jako sexy záležitost. 
Moje láska ke Kristen je totiž čis-
tě platonická,“ říká Robert.
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Někdejší hollywoodský svalovec Arnold Schwarzenegger se 
nechal slyšet, že už o další politické kariéře neuvažuje, že by 
ale chtěl v guvernérském křesle dosloužit s čistým štítem, to 
se zrovna říct nedá. Zatímco před časem tak silně prosazoval 
zákaz telefonování při řízení, až začala mobil za volantem vyta-
hovat sama jeho manželka, teď kalifornské finanční úřady ozná-
mily, že na akčním hrdinovi vymáhají desetitisícové nedoplatky 
na daních. Jeho dluhy se podle všeho vyšplhaly v přepočtu na 
jeden milion a čtyři sta tisíc korun. Arnold není jedinou slavnou 
hvězdou, která dluží kalifornskému berňáku. Vedle doslova 
krachujícího Nicolase Cage patří mezi neplatiče také zpěvák 
Aaron Carter s dluhem v přepočtu sedmnáct milionů korun.

dluží na daních 1,4 milionu
INZERCE

Arnold Schwarzenegger 


