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Přílohy 

Příloha č. 1: Osobní rozhovor s filmovým kritikem Františkem Fukou 

 

Rozhovor s Františkem Fukou 

Na rozhovor s Františkem Fukou jsme se sešli v jeho domácnosti. Začali jsme bavit o 

filmu a mé závěrečné práci. Po krátkém úvodu se pan Fuka ihned chopil inciativy. 

Hlavním motivem bakalářské práce je přesun filmové publicistiky a kritiky z printu na 

internet, který se dnes netýká jen recenzí, ale mnoha dalších věcí. Důležitou roli v tom 

hraje zánik Premiere a úpadek časopisu Cinema. V porovnání například se zahraničím, 

kde v USA funguje The Hollywood Reporter a Variety a v Británii se vydává například 

Empire.  

„No a před pár lety dokonce měla začít vycházet česká mutace časopisu Empire. Uţ to bylo 

domluvený, ale zrovna v tu dobu spustili nějaký jiný tištěný časopis, tak ten Empire zrušili, 

ale uţ to bylo na spadnutí. Uţ měli zařízenou i redakci.“ 

A kdo by na tom pracoval? 

„Uţ je to dávno. Tehdy na tom dělali Future Publishing, kteří vydávali časopis Score. Oldřich 

Hejtmánek. Uţ je to ale nejmíň deset aţ patnáct let zpátky. Měli domluvenou licenci. Ale 

neprošlo to, protoţe se začal vydávat Total Film.“ 

Kdo je podle vás vůbec kritik či recenzent? 

„Nemám ţádné recenzentské vzdělání. Nemám ani vystudovanou vysokou školu. Tedy kromě 

tří let vysoké školy elektrotechnické. Takţe gramatiku jsem se také neučil. Já ţiju v dojmu, ţe 

kdyţ je někdo kritik, ta by měl mít nějakou školu nebo vzdělání, kde se naučí, co je kritika a 

jak dělat kritiku. Kritika je nějak definovaná, co by měla obsahovat. Kdyţ člověk píše kritiku, 

tak by měl pouţívat nějaký slovník, termíny a stylistické úpravy. Kritika má mít nějakou 

formu. To mě v podstatě nikdy nezajímalo. Mě to je jedno. Proto říkám, ţe já kritik nejsem. 

Kdybych byl kritik, tak jsem svázaný a musím dodrţovat nějaké věci, které jednak neznám a 

především je nechci znát. Mě to nezajímá a nebaví. Já si píšu, co já chci. Ţe to nějací lidé 

čtou, to je fajn. Ţe mi za to někteří platí peníze, to jsem rád. Jinak bych to asi nedělal, nebo ne 

alespoň v takové míře. A ţe mě na základě toho zvou distributoři na filmová promítání, to je 

také fajn. Kdyby to nedělali, tak bych to dělat nemohl.“ 

V zásadě se tedy nazýváte recenzentem… 

„Já se nazývám recenzentem, protoţe si myslím, ţe recenzovat můţe někdo cokoliv, 

kdykoliv. A furt je to recenze. Můţete si říct, ţe je to blbá recenze, ale je to recenze. Kdyţto, 

kdyby mi někdo rozporoval, ţe to nejsou filmové kritiky, tak by se s tím dalo souhlasit, 



protoţe by měl v zásadě pravdu. Opravdu spousta toho, co napíšu, se nedá označit, za 

filmovou kritiku, i kdyţ je to hodnocení filmu.“ 

A v tom je podle mě právě síla internetu, kde si každý může psát, co chce, ale já to 

nemusím číst… 

„Je tam ještě taková drobnost, ţe dnešní filmové časopisy nemůţou fungovat z důvodu, ţe by 

nestíhali o těch filmech psát. To sice nesouvisí s internetem, ale vývoj je takový, ţe ty 

projekce se dělají třeba dva tři dny před premiérou. To je souhra okolností, jak se změnila 

filmová distribuce a vše se pouští na poslední chvíli, aţ kdyţ je hotový a otitulkovaný film. 

Dřív se projekce dělala třeba měsíc před premiérou projekce pro novináře, kde se dělalo 

simultánní tlumočení. To jsem shodou okolností většinou dělával já. Tak jsem se vlastně 

dostal k recenzování… “ 

Jak přesně jste se tedy dostal k recenzování? 

„Dělal jsem simultánní tlumočení k filmům a to se uţ dneska nedělá. Tehdy to bývalo hrozné. 

Navíc to bývalo bez přípravy. Často jsem přišel do kina a neměl jsem nic na papíře a musel 

jsem jet jenom podle sluchu. Takţe kdyţ byla na programu nějaká černošská komedie, tak si 

asi dokáţete představit, co z toho diváci měli.“ 

A vy také fungujete jako překladatel titulků? 

„Ano dělám titulky a občas dělám i dabing. Ale to jenom občas, protoţe mi to nepřijde tolik 

zajímavé a u titulků se mi líbí, ţe to mám celé pod rukou já a uţ to nikdo neupravuje. 

Průměrně dělám titulky k filmům jednou za měsíc. Ten dabing jen zřídka. Například jsem 

překládal všechny Star Wars. Dřív jsem se dabingu věnoval víc, ale nelíbí se mi moc, kdyţ se 

člověk musí dohadovat s reţisérem, jak jsem to myslel a on si pak do toho přidává svoje 

představy a upravuje to do pusy hercům. Coţ je samozřejmě normální. Nemám ale sílu u 

kaţdé věty vysvětlovat, jak jsem to myslel a jak to upravit, aby se zachoval dvojsmysl.“ 

A díky tomu jste se dostal k recenzím? 

„Simultánní tlumočení jsem dělal od premiéry prvního Univerzálního vojáka (1992 pozn.). 

Tehdy jsem začal dělat pro jednu společnost, později i pro ostatní. V jednu dobu jsem tak 

dělal skoro 90 % procent projekcí. Na těch projekcích jsem se skamarádil s tehdejšími lidmi 

ze Cinemy, například dnešní známý filmový producent Tomáš Hoffman. Tehdy jsem mu 

nahrával počítačové hry a přes něj jsem se dostal do časopisu Cinema, kdyţ potřebovali 

napsat něco o filmu Super Mario bros. Nikdo tam videohry neznal, tak mě poprosili, jestli 

bych o tom něco nenapsal. A to byl vlastně můj první článek. Líbilo se to natolik, ţe mě 

nechávali psát i vzhledem k tomu, ţe jsem ty filmy všechny viděl na projekcích. Především 

takové ty hovadiny, které nikdo nechtěl psát.“ 



Kolik to od vás dostalo hodnocení? 

„Asi 60 %. Bizarní ale bylo, ţe jsem psal o tom, jak se film chystá, ale neviděl jsem ho ještě. 

Nikdo ho neviděl, proto vyuţili mé sluţby a k mému překvapení to vyšlo a bylo za tím 60 

procent. Dodneška nevim, jestli to byla tisková chyba nebo jestli si to vymysleli s tím, ţe by 

se to dalo brát jako recenze. Na to si uţ ale dnes asi nikdo nevzpomene. Pak jsem začal psát 

takové blbosti. Kratičké recenze na konci. První větší recenze pak byla asi Síť se Sandrou 

Bullock. To se zase nabízelo, protoţe to bylo o internetu, o kterém věděli, ţe dělám. Tak mě 

to nechali napsat a asi se jim to líbilo, ţe uţ jsem pro ně psal. Ale nikdy jsem nebyl redaktor 

Cinemy. Vţdycky jsem působil jako externista.“ 

A proč tomu tak bylo? 

„Já jsem nechtěl. Rozhodně by mě nebavilo sedět několik hodin denně od pondělí do pátky 

v redakci Cinemy. Mně stačilo, kdyţ jsem napsal jednu dvě recenze za měsíc plus 

soundtracky jsem psával.“ 

To vám stačilo? 

„Ano. Za A to bylo velmi špatně placené. A to jsem jako externista měl dvakrát více neţ oni. 

To bylo asi 500 korun za recenzi, to nebylo nic slavného. A já jsem měl uţ tehdy nějaké lepší 

zdroje ţivobytí. A i dneska, kdyţ mi dávají lidé peníze za FFFILM, tak to není nic, z čeho 

bych byl ţiv.“ 

Mohu se tedy zeptat, co vás živý? 

„Já to střídám. Filmové recenzování mě ţivý asi nejméně. Občas dělám programování, 

programuju například krátké specifické projekty a ty jsou velmi dobře placené. Jsou to takové 

speciality, exotické programovací jazyky. Občas dělám titulky. A tam je také rozdíl, jestli 

dělám titulky přímo pro americkou firmu nebo pro distributora.“ 

Někdy si vás tedy najme distributor a někdy studio? 

„V reálu to dnes funguje tak, ţe distribuční firma si vás nenajímá nikdy. Vás si najme firma, 

která dělá titulky. Ale ta je česká nebo americká. Ve skutečnosti má distribuční firma do toho, 

co mluvit. Stane se třeba, ţe to firmě zadají s tím, ţe by byli nejradši, kdyby to dělal Fuka. A 

pak mi zavolají z titulkovací firmy a kolik mi dají a já řeknu, jestli mám čas.“ 

Máte vytipované společnosti, které si berou přímo vás? 

„Jako ano, ale to radši nebudu jmenovat. Kdybych chtěl, tak bych mohl dělat titulek mnohem 

víc.“ 

Dřív jsem na vašem blogu četl článek o trablech s přípravou titulků… 

„No a je to ještě horší dnes. Jde to sice digitálně, takţe to máte v PC, ale musíte začít 

překládat dlouho před tím, neţ je film hotový. Navíc je záměrně znehodnocený tak, abyste 



nemohl prozradit, co se v něm děje. Jak ale máte překládat film, kdyţ nevíte pořádně, co se 

v něm děje. Američanům nedochází, ţe se to odrazí na kvalitě překladu. Teď u posledních 

Star Wars to bylo nejhorší…“ 

U SW za vámi šli asi na jistotu ne? 

„Dělal jsem všechny Star Wars, které šli v kinech. Tady to ale bylo zase trošku zajímavé, 

protoţe teď patří Disneymu. Dřív ty titulky dělalo jedno studio a teď zase jiné. Ale distributor 

jim řekl, ţe místo jejich překladatele by chtěli Fuku, protoţe dělal uţ předchozí. Takţe 

nečekaně, kdyţ uţ jsem myslel, ţe je dělat nebudu, tak mi napsali, jestli bych je nechtěl dělat 

a já řekl, ţe jo. Musel jsem podepsat smlouvy a všechno dělat ve studiu. Doma jsem nemohl 

míz ţádný materiál. Jezdil jsem do speciálního studia, kde mě snímala kamera, co dělám. A 

obraz nebyl vidět, pouze pusy lidí, co mluvili. Jinak byla tma. Takţe z filmu jsem neviděl, 

vlastně nic. Pak si teprve v kině všimnu některých chyb.“ 

Dá se to poté nějak upravit? 

„Ne. Dá se to aţ pak na Blu-ray discích opravit, ale i to jde těţko.“ 

Jak pak tedy jako titulkář vnímáte amatérské titulky na internetu? 

„Občas jsem nějaké viděl. Většinou jsou hrozné, coţ není divu, kdyţ vznikají podle sluchu. 

Ale pozoruju, ţe většině lidí je to dneska jedno. Radši se neodvaţuju říct, ţe jsou hrozný, 

protoţe no a co, dělá to zadarmo. Nikdo si nestěţuje. Nikomu nevadí, ţe tam jsou hrubky a 

špatně přeloţené věci. Dřív to nebylo v takové míře.“ 

 

FFFILMové začátky 

Kdy jste začal s FFFILMem? 

„FFFILM úplně původně byla sekce neviditelného psa Ondřeje Neffa. Neviditelný pes měl 

tehdy úplně jinou strukturu, neţ má dnes. Tehdy měl Neff kaţdý den něco jiného. Kaţdou 

středu tak byla moje rubrika FFFILM. Vţdy krátce o premiérách týdne a pár zajímavostí. 

Nebyly to recenze. Pouze týdeník. Jedním z prvních filmů, o kterých jsem tam psal, byla 

animovaná Anastázia.“ 

Jak si Ondřej Neff vyhlídl vás? 

„Nějak jsme se znali, protoţe jsme oba byli filmoví fanoušci. On věděl, ţe já jsem činný na 

internetu. I kdyţ nevím kde…“ 

A když se dostaneme na úplný prapočátek. Jak jste se dostal k internetu? 

„Já jsem se uţ od svých deseti let zajímal o počítače. V jedenácti jsem programoval 

programovatelné kalkulačky. Takţe internet byla věc, kterou jsem hned chtěl vyzkoušet. A 

dokonce ještě před internetem byla věc zvaná fidonet. Viděl jsem, jaké internet přináší 



neomezené moţnosti a nějak jsem účastnil, kdyţ vznikaly MaMedia. Tam jsem byl 

spolutvůrcem, kde jsem dělal sekci o filmech. Jednalo se o základní pokus vymyslet něco jako 

zábavní portál, ale tehdy nic takového neexistovalo. No a tam si mě asi vyhlídl Neff. Pak ale 

přišel s tím, ţe mi nemůţe uţ platit tolik, kolik platí…“ 

Tak jste přešel na Novinky.cz? 

„Tak jsem se dal dohromady s Lukačovičem na Novinkách, kde jsem zase byl nějakou dobu a 

pak mě to přestalo bavit… i na Novinkách to fungovalo jako kaţdou středu o filmu. Pak mě to 

ale přestalo bavit psát kaţdou středu, tak jsem si zaloţil vlastní blog. A pak po nějakých 

letech jsem přešel s nápadem, jestli by mi za to lidé nechtěli i platit.“ 

Na Novinkách jste si připadal svázaný? 

„Jednak protoţe to muselo být kaţdý týden ve středu něco o filmu. A jednak protoţe jsem 

chtěl čas od času napsat něco provokativního a byly s tím problémy. Takţe se i líbila 

představa, ţe si budu psát, co chci a jak chci často. Navíc jsem uţ tehdy nepotřeboval peníze 

za to. A potom zase, kdyţ peníze vyschly, tak jsem napsal, jestli mi nechtějí přispět.“ 

Blog vznikal v roce 2007, pokud se nepletu… 

„Jednou z prvních recenzí byla buď 300 nebo německý Knallhart. Také se ale ještě stěhovala 

doména. Nejdřív to bylo fffilm.fuxoft.cz a teď je to fffilm.name. 

Proč zrovna takto? 

„Protoţe se to lidem blbě říkalo. A tehdy uţ si někdo doménu fffilm.cz zabral a je tedy psaná 

na někoho jiného. Mě to bylo celkem jedno. Jestli o nějaké drobné přicházím, je mi to jedno.“ 

Jak přesně funguje váš crowdfunding? 

„Funguje tak, ţe jsem lidem napsal, jestli mi nechtějí platit. Za to, ţe zaplatí, ale nemají ţádný 

bonus. V ničem není rozdíl, ať platí nebo ne. Obsah je stejný pro všechny. Za první měsíc mi 

lidé poslali 50 tisíc, pak šlo dolu. A v podstatě vţdy, kdyţ napíšu článek, jestli by nemohli 

přidat, tak se to zvedne. Teď mi ale v průměru platí přibliţně 10 tisíc za měsíc. A to jsem to 

uţ dlouho nezmiňoval. Jednak v poslední době píšu méně a jednak se snaţím dokončovat svůj 

film, na kerý jsem také crowdfundingově vybral.“ 

Film o Japonsku? 

„Ano o Japonsku. Na ten mi poslali lidé asi 180 tisíc. Uţ na tom pracuji skoro rok, trochu i na 

úkor FFFILMu. Takţe ani nechci za FFFILM teď prosit o ţádné peníze.“ 

O čem přesně bude ten film? 

„Měl by to být dokument, ale s hranými, trochu mystifikačními, sekvencemi. Nechci se ale 

tom ještě moc bavit. Je to zatím trochu experiment, kdy zjistím, jestli umím sám dát 

dohromady film.“ 



Dělal byste ještě dnes FFFILM, kdyby vám lidé nepřispívali? 

Kdyby mi vůbec nepřispívali, tak by asi nějak fungoval, ale psal bych tam ještě méně neţ teď. 

Chodil bych asi ještě na méně filmů.“ 

V té době také probíhal odchod lidí ze Cinemy. Jaké to bylo? 

„Cinema měla několik redaktorů a několik externích redaktorů. Šéfredaktorkou byla Iva 

Hejlíčková. Několikrát tam došlo k tomu, ţe licence patřila německému vydavatelství a 

pokaţdé, kdyţ to chtěl majitel prodat, podařilo se Hejlíčkové zařídit přes Němce, aby to 

prodali někomu jinému, kdo měl být lepší. Aţ asi po druhém nebo třetím prodeji došlo 

k tomu, ţe aktuální majitel, coţ byl nějaký Řek, se rozhodl, ţe bude výhodnější, kdyţ vyhodí 

celou redakci a bude zaměstnávat pouze šéfredaktorku a všechno budou psát externisti. Coţ 

pro mě by se nic nestalo, protoţe já jsem byl externista furt. Nicméně to vedlo k tomu, ţe ani 

Iva Hejlíčková s tím za těchto podmínek nechtěla mít nic společného a odešla taky. Z měsíce 

na měsíc se tak kompletně obměnila redakce. A od té doby nevím, co se v Cinemě děje. 

Trochu jsme si teda dělali legraci z té úrovně…“ 

Nechtěl jste pokračovat dál? 

„Všichni byli vyhozeni a majitel se přepočítal, kdyţ nečekal, ţe odejde i Hejlíčková, která 

měla meneţovat externisty, z nichţ někteří měli být i bývalí redaktoři. Já kdybych chtěl, tak 

bych i mohl publikovat dál, ale v tu chvíli se mi stejně nechtělo pokračovat. Pro mě se tím nic 

neměnilo, protoţe to bylo lehce svazující a co jsem napsal do Cinemy, jsem si pak publikoval 

na blogu.“ 

Blog je zase o něco méně svazující… 

„Blog je super. Tam si můţu dělat cokoliv, pokud to není dětské porno. Přistupoval jsem jinak 

ke psaní do Cinemy a ke psaní na blog. A na blog mě to bavilo víc.“ 

Vnímáte nějak váš fanklub? 

„Vím, ţe tam je. Lidi jsou Na diskuzním fóru. Sleduji to.  Spousta z nic jsou trollové, kteří se 

záměrně snaţí mě a další vyprovokovat a na internetu se ironie detekuje dost blbě. Nepoznáte, 

kdo z nich je debil a kdo jenom dělá debila. Občas mě někdo zastaví, ţe chce autogram. Dělal 

se i nějaký sraz přátel FFFILMu, kde se sešlo pár lidí a divně jsme na sebe koukali. Nejvíce se 

fanklub projevil tím, ţe mi posílají ty peníze. A rozhodně většina z nich za to se mnou nechce 

nějak extrémně komunikovat.“ 

Jak jste akční na sociálních sítích? 

„Jsem hodně aktivní a to především na Google+. Facebook mám zakonzervovaný a Twitter 

taky. Protoţe já se nehoním za počtem fanoušků. Na Google+ mi to přijde konstruovanější. 



Na těch předchozích jsem byl také. Google+ mi vyhovuje k tomu, co potřebuji a kdo chce, tak 

mě můţe sledovat, dokonce ani nemusí mít Google účet. Stačí mít adresu stránky.“ 

Na Twitteru ale máte nějaký účet… 

„No ale s tím nemám nic společného. To jsem nedělal já. Jmenuje se to FFFILM, ale je to 

jenom robot, který dává odkaz na recenze, kdyţ vyjdou. Ale já s tím nemám nic společného. 

Kdybych to dělal á, tak by to vypadalo lépe.“ 

Podílíte se ale i na audiovizuálních pořadech? 

„Dlouhá léta dělám Odváţné palce. Dříve s Tomášem Baldýnským, dnes uţ s jinými lidmi. Se 

Sašou Michailidisem na Radiu 1. Někdy před pár lety se k tomu přidal i obraz pro Stream.cz. 

To ale není moje rozhodnutí. Co se týče pořadu, tak já jsem host pořadu. O tom, jaký má 

formát, já nerozhoduju a občas s tím nejsem spokojený. Říkají mi, ţe tohle bych neměl říkat a 

tohle uţ je trochu moc. Párkrát tam byly nějaké spory, kdy jsem říkal, ţe to dělat nebudu, 

kdyţ mi do toho budou kecat.“ 

Platí tam nějaká autocenzura? 

„Jako jo, nejsem idiot, takţe vím, ţe existuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. S tou 

můţou mít větší problémy s tím, co dají do vysílání, neţ s tím, co si já dám na svůj blog. 

Nemůţu pouţívat slova negr, cikán a podobně. Občas někdo napíše, ţe jsem udělal nevhodný 

vtip. Saša Michailidis, který ten pořad před lety vymyslel, mi vytýká, ţe moc spoileruji. Já 

říkám, ţe jsem na nějaké úrovní zvyklý spoilerovat a budu to dělat dál a pokud se mu to 

nelíbí, tak přestanu. To jsme si řekli uţ několikrát a furt jsem tam. Byly ale chvíle, kdy jsem si 

říkal, ţe mi to za to nestojí.“ 

Navíc děláte i komentování Oscarů… 

„To děláme. Já dělám tlumočení a Tomáš Baldýnský a případně ještě Saša Michailidis dělají 

komentář. Shodou okolností jsme to dělali poprvé, kdyţ také moderoval Chris Rock. HBO 

tedy uţ nemohlo vydrţet Rejţka s Hábovou. A řekli, ţe Rejţka uţ tam nechtějí a vzali nás.“ 

Jste členem českých kritiků? 

„Jsem členem, hlasuju. Letos jsem jim dělal sčítání hlasů. Je to podnik na koleně. Já hlavně 

kromě Mirky Spáčilové a Kamila Fily moc českých recenzentů neznám. Vím, ţe je asi 50 lidí, 

ale nikdo neplatí příspěvky a na schůze se nechodí. Já se s tím rozhodně nevytahuju, ţe bych 

byl členem Asociace českých kritiků.  Pořádným kritikem je maximálně Kamil Fila.“ 

Kamil Fila zrovna rozjel svůj vlastní projekt, který je postaven trochu jinak. Myslíte, že 

jeho systém může fungovat? 

„On tam dával nějaký výpočet, ţe tam chodí tisíc lidí měsíčně, takţe kdy budou všichni platit 

50 Kč, tak bude mít 50 tisíc měsíčně a bude v pohodě. Podle mých internetových zkušeností 



to ale je nesmysl. Měl jsem důvod, proč jsem udělal model, tak jak jsem ho udělal ne takhle. 

Kdyţ někdo bude chtít krást články a dávat e na web, tak to můţe udělat vţdycky. Tomu se 

nedá technicky zabránit.“ 

Jaká jsou rizika dnešního internetu? 

„Já jako člověk, který se o internet zajímá, tak vím, ţe co je v digitální podobě, tak jde ukrást. 

Voda je vţdycky mokrá. Kdyţ se tomu budou snaţit zabránit, tak to akorát stíţí těm, kteří si 

to pořizují legálně. Cuká mi koutek, kdyţ si koupím originální Blu-Ray a pak mám 

tříminutovou reklamu, ţe nemám krást, a nemůţu ji přeskočit. To mám tendenci si to mezitím 

v HD stáhnout. To si musí studia uvědomit.“ 

Jste fanda VOD? 

„Jsem toho fanda a chci jim vyjádřit podporu. Souhlasím s těma kritikama, ale je to vlaštovka 

něčeho normálního. Takhle si představuju, ţe by to mělo fungovat. Nikdy bych neplatil za 

nelegální obsah, ačkoliv si jej klidně sám občas stáhnu.“ 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Recenze snímku Gone Baby Gone v tištěném časopisu Cinema a na blogu 

FFFILM 

 

 

18.12.07 

Gone Baby Gone - 100% 

Jde o drama ze současnosti, které je natočené podle knihy stejného autora jako Tajemná řekaa 

je mu v mnohém podobné (a opět se odehrává v Bostonu). 

 

Patrick (Casey Affleck) a Angie (Michelle Monaghanová) jsou soukromí detektivové, kteří se 

věnují především vymáhání alimentů. Kdyţ jsou vyzváni, aby pomohli pátrat po unesené 

čtyřleté holčičce, nejdříve se jim do toho nechce, ale nakonec souhlasí s argumentem, ţe 

tenhle případ vyţaduje místo policistů spíše někoho, kdo se kamarádí s pochybnějšími 

elementy a dokáţe nenápadně pátrat v pochybných zákoutích. 

 

Děj se poměrně dost zkomplikuje, kdyţ se do něj zapletou uloupené drogy, neustále 

zdrogovaná matka unesené holčičky a několik policistů (včetně Eda Harrise a Morgana 

Freemana). Nechci vám prozrazovat detaily, protoţe uţ po půl hodině je vidět, ţe tohle není 



standardní hollywoodská záleţitost, a ţe vůbec není jasné, jak se všechno bude vyvíjet a jak to 

dopadne. 

 

Film jsem viděl uţ před mnoha měsíci (kdy jsem o něm ještě nesměl psát) a tehdy jsem o něm 

nevěděl naprosto nic. Teprve po nějaké desítce minut jsem zpozorněl a začal jsem si 

uvědomovat, ţe to celé je tak nějak působivější, neţ je obvyklé. Postavy nešustily papírem a 

chovaly se jako opravdoví lidé. Všichni dělali dobré i špatné věci, většinou podle toho, co pro 

ně bylo v danou chvíli logicky přijatelnější. Jejich motivy jsem se ale časta dozvídal aţ v 

pozdějších scénách a teprve pak mi to do sebe začalo všechno zapadat a měl jsem příjemný 

pocit, ţe nejsem vůl a ţe mě tvůrci za vola nepovaţují. Několikrát jsem se zarazil nad tím, 

jakchytře se dá natočit scéna, kdy spolu dva aţ tři lidi sedí a o něčem si chvíli povídají, a jaké 

napětí se z ní dá vytěţit (Gone Baby Gone rozhodně není akční film a trailer mu dělá dost 

medvědí sluţbu). Překvapilo mě, jak reálně a nefilmově působí všechna interiéry a exteriéry. 

A kromě vţdy spolehlivých Morgana Freemana a Eda Harrise hráli na jedničku i všichni 

ostatní, včetně herců, o kterých jsem nikdy neslyšel. 

 

Tudíţ jsem asi v polovině filmu začal intenzivně uvaţovat, který bůh to celé natočil 

(nevěnoval jsem totiţ pozornost úvodním titulkům, pokud ve filmu vůbec byly). Napadal mě 

David Fincher, David Cronenberg, chvíli dokonce i Michael Mann, ale všechny jsem zavrhl, 

protoţe bych přece musel vědět, ţe něco nového natáčejí. No a pak přišly závěrečné titulky a 

s nimi šokující: "Directed by Ben Affleck". 

 

Vlastně to aţ tak úplně šokující nebylo (a vysvětlilo se tím navíc obsazení jeho bratra do 

hlavní role). Ben Affleck má jednoho Oscara a má ho nikoliv za herectví, ale za scénář k 

filmuDobrý Will Hunting z roku 1998! Přesto mi ale přijde dost bizarní, ţe je jeden z 

nejlepších filmů letošního roku reţírován debutujícím reţisérem, který předtím 10 let byl 

průměrný, dobře vydělávající herec. Pokorně se klaním a slibuji, ţe si z Bena uţ nebudu tolik 

dělat sradnu kvůli jeho herectví. 

 

Gone Baby Gone je vzácně vydařený film, na který se nedají dělat trailery, protoţe 

neobsahuje samostatně fungující efektní záběry nebo hlášky. Je to dokonale fungující 

hodinový strojek, jehoţ kaţdé kolečko je nezbytné pro chod celku a jenom pokud to úplně 

všechno funguje, dostaneme se zdárně aţ ke konci, který je současně nečekaný i jediný reálně 

moţný. 



 

 

6.3.08 

Gone Baby Gone (2. recenze!) - 100% 

I kdyţ jsem na FFILMu tento film jiţ jednou recenzoval před mnoha měsíci, došlo shodou 

okolností k tomu, ţe jsem ho nyní dostal za úkol zrecenzovat i pro Cinemu. Coţ jsem 

záměrně udělal bez toho, abych se díval na starou recenzi a jakkoliv z ní opisoval. Takţe 

můţete srovnávat, jak se liší uvolněný sloh pro Cinemu od superuvolněného slohu 

FFFILMu... 

 

 

Herecká superhvězda si poprvé stoupla za kameru a možná by měla zauvažovat o tom, že už 

za ní zůstane. Aspoň dokud nepřiletí další obří asteroid... 

 

Patrick (Casey Affleck) a Angie (Michelle Monaghanová) jsou soukromí detektivové a 

milenci, ţijící v jednom z nejošklivějších a nejchudších koutů Bostonu. Ţiví se především 

vyhledáváním neplatičů alimentů, takţe jsou překvapeni, kdyţ je Beatrice a Lionel 

McCreadyovi poţádají, aby jim pomohli najít jejich čtyřletou neteř Amandu, která před pár 

dny beze stopy zmizela a stal se z toho tak profláknutý případ, ţe se o tom mluvilo dokonce i 

v okresních televizních zprávách. 

 

Patrick a Angie se pro krátkém váhání ujímají pátrání, protoţe věří, ţe jim pomohou jejich 

neoficiální kontakty v podsvětí. Téměř všichni jsou ale proti nim: Včetně policie (zastoupené 

mimo jiné Morganem Freemanem a Edem Harrisem) a svobodné matky malé Amandy (Amy 

Ryanová). Nemají ţádnou stopu, ani motiv, ani čas. 

 

Film svou atmosférou velmi připomíná Eastwoodovu Tajemnou řeku. A není to náhoda, 

protoţe vznikl na motivy knihy stejného autora, Dennise Lehanea, který je v Bostonu doma. 

Kniha "Gone, Baby, Gone" (v jejím názvu jsou čárky, v názvu filmu ne) byla uţ jeho čtvrtým 

románem, ve kterém vystupovali Patrick a Angie. Snímek se ale netváří jako fragment nějaké 

série a je zcela soběstačným filmovým příběhem - filmovým příběhem ještě působivějším, 

neţ byla Tajemná řeka. A lví podíl na tom má jiný Bostoňan, scenárista a reţisér Ben Affleck. 

Ano, ten Ben Affleck (Caseyho Bratr), který mimo jiné zachránil zemi před asteroidem o 

velikosti Texasu. 

http://fffilm.fuxoft.cz/2007/12/gone-baby-gone-100.html


 

Díky různým bizarním kličkám v osobním ţivotě a herecké kariéře byl v posledních letech 

Ben Affleck často terčem vtipů a kdyby mi někdo před rokem tvrdil, ţe reţíroval drsné 

sociální krimidrama ze současnosti, povaţoval bych to za jeden z takových ne moc vtipných 

ţertíků. Nicméně, nebyl to vtip, a Ben Affleck skutečně koncem roku 2007 debutoval jako 

reţisér celovečerního filmu - předtím stál pouze za kamerou krátkometráţního studentského 

snímku Zabil jsem svou lesbickou manželku, pověsil ji na hák a teď mám smlouvu na tři filmy 

u Disneyho (1993). Coţ také není vtip. 

 

Ale zpět ke Gone Baby Gone. Lahůdkovost filmu začíná uţ scénářem, který nepůsobí 

dojmem, ţe by v něm cokoliv chybělo nebo bylo vyprávěno uspěchaně (coţ bývá obvyklý 

problém adaptovaných kniţních předloh). Scénář napsal sám Affleck (za pomoci Aarona 

Stockarda) a není zase tolik překvapivé, ţe se podařil. Koneckonců, Affleck uţ má nějaký ten 

pátek Oscara za scénář Dobrého Willa Huntinga a "Gone, Baby, Gone" byla jeho oblíbenou 

knihou. 

 

Zmínka o "filmovém příběhu" ve třetím odstavci ale není zcela přesná. Gone Baby Gonenemá 

tradiční příběh, který byste od sociálně-kriminálního thrilleru očekávali. Nekončí 

jednoznačným happyendem ani jednoznačnou depresí. Většina jeho hrdinů v průběhu týdnů, 

kdy se film odehrává, neprohlédne a nezíská nový pohled na svět (natoţ lepší). Přibliţně ve 

své polovině se film dostane do fáze, ve které většinou filmové příběhy končí, a dojde k 

prvnímu okamţiku (z několika), kdy si budete říkat "a to by mě teda sakra zajímalo, co se 

vlastně bude dít teď". A kdyţ film skončí, a vy odhalíte o jeho hrdinech některé věci, které 

jste do té doby nevěděli, nebo jste si jimi nebyli jisti, neřeknete si "to byly teda vymakané 

zvraty!", nýbrţ spíše něco jako "Nojo, tak to ve skutečném, nepředvídatelném ţivotě chodí, 

lidé jsou holt různí". A na Bostonském předměstí dál všichni ţijí neutěšeně, a ţivoty naprosté 

většiny z nich nejsou nijak ovlivněny tím, jestli někdo v sousedství byl nebo nebyl před něčím 

zachráněn, případně jestli přeţil nebo ne. Teprve na konci pochopíme, ţe některé ne zcela 

věrohodně působící scény působily nevěrohodně proto, ţe jejich hrdinové neříkali pravdu, a 

teprve na konci nám bude zcela jasné, ţe některé méně logické zvraty byly z hlediska jejich 

aktérů subjektivně tím nejlepším, co mohli za dané situace a s danými infromacemi 

podniknout. A je to zatraceně příjemný pocit, sledovat zase jednou scénář, který se ani v 

nejmenším nepodbízí a nemá diváky za idioty. A pokud chcete v příběhu hledat obecnější 

nadčasové zamyšlení nad tím, co je to vlastně dobro, a co zlého se můţe udělat v jeho zájmu, 



tak prosím. Smát se vám kvůli tomu tentokrát výjimečně nebudu. 

 

Mnohem překvapivější, neţ vydařený scénář, je ale skutečnost, ţe herec a scenárista s 

mizivými reţijními zkušenostmi dokázal natočit něco tak precizního a s tak konzistentně 

skvělými hereckými výkony, jako je tento film. Kdyţ si pomyslím, ţe drsného poldu, jehoţ 

upřímně míněná hláška "If you see me coming, you better run, because I'm gonna lay you the 

fuck down!" je současně supermegacool i nefalšovaně strašidelná, hraje stejný Ed Harris, 

který se mátoţil ve druhých Lovcích pokladů, pak... Pak mi zbývá pouze konstatovat, ţe 

někdo to prostě s herci umí a někdo ne. A pokud to s nimi někdo takhle umí ve svém prvním 

filmu,(a nejde jen o Eda Harrise, ale opravdu o všechny) pak skutečně klobouk dolů. 

 

Kdyby šlo o jiný film, musel bych se rozepisovat o skvěle fungující (byť téměř podprahové) 

hudbě Harryho Gregsona-Williamse, nebo o výpravě, díky které odpudivé předměstské byty 

opravdu vypadají jako odpudivé předměstské byty a ne jako kvalitní odpudivá hollywoodská 

výprava, nebo o střihu, nebo o castingu nejmenších vteřinových roliček... Ale v Gone Baby 

Gone jde pouze o další zdařilé sloţky komplexního záţitku, ve kterém se povedlo úplně 

všechno. 

 

A Ben Affleck si v mých očích získal nehynoucí obdiv a slibuji, ţe si z něj uţ nebudu dělat 

legraci. Nebo aspoň ne moc často. 

 

P.S: Ale určitě se na Youtube.com podívejte na video s názvem "Jimmy Kimmel is Fucking 

Ben Affleck"... 

 

Ci 100% (Původně psáno pro měsíčník Cinema. Přetištěno se svolením šéfredaktorky.) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6lcmNaXmjvs
http://www.youtube.com/watch?v=6lcmNaXmjvs
http://www.cinemamagazine.cz/

