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a U-film (universal) (GB)  film přístupný mládeži 

act st out  předvádět, hrát něco 

action film  akční film 

adventure  dobrodružství 

adventure film  dobrodružný film 

advertisement  reklama, reklamní film 

an R-film (restricted)  film nepřístupný dětem 

animated cartoon  kreslený film 

animation  animace; kreslený film 

art film  umělecký film 

assassin   vrah, atentátník 

back alleys  postranní uličky 

bad reviews  negativní recenze 

believable  věrohodný 

black and white  černobílý 

buddy movie (US)  filmový příběh o dvou přátelích 

business executive  vedoucí pracovník 

cameraman  kameraman; fotoreportér 

cartoon  kreslený seriál, komiks; kreslený vtip 

clip  klip 

cops and robbers  policie a lupiči (druh filmu) 

cutting room  střižna 

deadly  smrtící, vražedný; hrozný, strašný 

distance shot  záběr zdálky 

documentary  dokumentární film 

dolly shot  záběr jedoucí kamerou 

drive-in (US)  kino, restaurace, banka apod., kam lze vjet autem 

drug cartel  drogový kartel 

dubbed  dabovaný 

educational  výchovný, vzdělávací, naučný 

erotic  erotický; milostný; smyslný 

erotic film  erotický film 

face a dark family secret  čelit temnému rodinnému tajemství 

fade in  zesílit zvuk, roztmívat obraz  

fade out  zeslabit zvuk, zatmívat obraz 

feature film  hlavní, celovečerní (hraný) film 

film for the whole family  film pro celou rodinu 

filmed in colour  vyrobeno jako barevný film 

genre  žánr 

get out alive  vyváznout živ 

get to know sb, st  poznat někoho, něco, dozvědět se víc o něčem 

give a great performance as ...  podat skvělý výkon jako ... 

go to the flicks (coll)  jít do kina 

go to the movies (US)  jít do kina 

good reviews  příznivé kritiky 

happy ending  šťastný konec 

heart-warming film  film, který pohladí na duši 

horror film  hororový film 

I felt the passion.  Cítil jsem to vzrušení. 

I walked out half-way through the film.  Odešel jsem v polovině filmu. 

in the studio  ve studiu 

intense spy-thriller  napínavý špionážní film 

It kept me on the edge of my seat.  Byl jsem jako přibitý k sedadlu. 

It was boring.  Bylo to nudné. 
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It was full of tension and suspense.  Bylo to plné napětí a vzrušení. 

It was thrilling.  Bylo to vzrušující, napínavé. 

join forces with sb  spojit síly, se s někým  

look for revenge  toužit po pomstě 

love story  milostný příběh, love story 

madman  blázen, šílenec 

misfit  člověk na nesprávném místě; ztracená existence 

motion picture (US)  film 

movie (US)  film 

newsreel  týdeník (v kině) 

on location  v terénu, v reálu  

outdoor cinema (GB)  letní kino 

pan  snímací kamera; najet, zabrat, panoramovat 

period drama  dobové drama 

PG (parental guidance)  mládeži přístupno v doprovodu rodičů 

pornographic  pornografický 

predictable  předvídatelný 

previews (GB)  kritiky uveřejněné před uvedením díla, filmu, atd. 

previews (US)  krátké ukázky z filmů promítané jako reklama 

psychodrama  psychologické drama 

remake  nové zpracování starého díla (film, píseň apod.) 

renegade cop (coll)  polda zrádce 

road movie (US)  film, jehož děj se odehrává během cesty  

rushes  promítání výsledku denního natáčení filmu 

sci-fi film  vědeckofantastický film 

screenplay  filmový scénář 

script  scénář, text 

scriptwriter  autor textu, scénárista 

shoot a film  točit film 

shot  záběr (ve filmu); snímek, fotografie 

silent movies  němé filmy 

slapstick comedy  groteska, klauniáda 

slo-mo (coll)  zpomalený film 

slow motion  zpomalený film 

special effects  zvláštní efekty 

strike again  udeřit znovu 

studio  (malířský) ateliér; (filmové, televizní) studio 

stunt-man  dvojník, kaskadér 

talkies (historical)  zvukové filmy 

tearjerker  doják, sentimentální kýč 

The actor wasn't very convincing.  Ten herec nebyl moc přesvědčivý. 

The direction was wonderful.  Režie byla výborná. 

The special effects and stunts were great.  Zvláštní efekty a kaskadérské výkony byly skvělé. 

theme music  hlavní melodie 

thriller  napínavý román, film, detektivka 

tie one's own shoelaces without falling over  zavázat si tkaničky od bot, aniž by přitom přepadl 

touching story  dojímavý příběh 

trailers (GB)  krátké ukázky z filmů, upoutávky 

travel film  cestopisný film 

war film  válečný film 

waste of money  vyhozené peníze 

work out  vymyslet; vypracovat 

world premiere  světová premiéra 

 


