Přehled asijské kinematografie, sezóna
2021/2022 v j. a v. Asii, Filmy a TV
seriály

Perly a resty roku
2021

Hard Hit
Režie: Kim Chang Ju
Minutáž: 94 minut
Žánr: thriller
Hrají:
Jo Woo Jin, Ji Chang Wook, Lee Jae In, Jin
Kyung, Kim Ji Ho, a další

https://mydramalist.com/54605-punishment
Film nám přináší příběh čerpající z klasických
amerických thrillerů jako Phone Booth, Cellular.
Hlavní hrdina Sung Kyu je bankovní manažer ve
velkém stresu, který musí stále realizovat
výhodné obchody, bez ohledu na následky pro
ostatní lidi. Jeho běžné ráno s odvozem dětí se
značně zkomplikuje poté, co zjistí, že má v autě
bombu, a není sám, kdo bude pykat za svoje
hříchy.
Děj má akční spád, výborného hlavního herce,
na závěr se podíváme hlavnímu antagonistovi do
tváře. Můžeme právem polemizovat o tom, zda
se tvůrci neměli odvázat, předvést danou
postavu ve stylu Dextera. Což by bylo jistě lepší,
než tradiční závěr, kdy jsou místní filosofickospolečenské hodnoty utvrzeny a pojede se dál…

A Year-End
Medley
Režie: Jae Young Kwak
Minutáž: 138 minut
Žánr: romantická komedie

Hrají: Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha
Neul, Seo Kang Joon, Im Yoon Ah, Won Jin Ah,
aj.

https://mydramalist.com/697753-happy-new-year
Korejský mistr romancí nám předkládá
mozaiku vánočně, novoročních příběhů,
některé jsou melancholicky smutné,
nebo s hořkosladkou příchutí. Věřím, že
ta témata a postavy v Korejcích rezonují,
film měl úspěch.
Uvidíte mladého umělce a jeho
manažera, jak se snaží vypořádat s
nástrahami profese, hoteliérku, jejíž
přítel se žení, mladého muže, smolaře,
který už nechce žít, ředitele hotelu a
služebnou. Některé segmenty vynikající,
jiné bohužel pouze průměr, režisér jakoby
nedokázal už přicházet s tolika nápady a
hlubším prokreslením postav jako dříve.
Větší propracovanost příběhu někdy
citelně chybí, stejně jako vyšší emoční
impakt. Přesto mě mnozí herci ve svých
rolích potěšili, dávám 3,5 hvězdy.

Spiritwalker

Režie: Yoon Jae Keun
Žánr: akční, mysteriózní
Minutáž: 108 minut
Hrají: Kye-sang Yoon, Ji-yeon Lim, Yong-woo
Park, Hong-nae Lee , aj.

https://mydramalist.com/33151-fluid-renegades
Kang Ian (Yoon Kye Sang) se nedokáže
rozpomenout na to, kdo je, nebo co
vlastně v Soulu dělá. Mění lidská těla jako
ponožky, a postupně se snaží rozkrýt
záhadu, kým původně byl, proč ho chtějí
zabít. Dalším vodítkem je žena Moon Jin
Ah (Im Ji Yeon), která mu však nepomáhá
s jeho snažením, právě naopak. Film není
user friendly, dokonce můžete tvrdit, že
je zpočátku lehce zmatený, roztěkaný, ani
technické provedení není něco extra.
Jenže radím Vám, aby jste to vydrželi, to
puzzle se začne postupně kompletovat,
jednotlivé charaktery a jejich role v
příběhu se propojují. Režisér je relativní
nováček a poradil si s tématem dobře,
vyřešil zápletku příběhu originálně.
Atmosféra tajemna úspěšně navozena
hned
na
počátku,
napětí
je
všudypřítomné.

Yoon Kye Sang hraje perfektně svého hrdinu, Im Ji
Yeon ve vedlejší roli potěší. Příběh je spletitý a
překvapí (včetně občasného černého humoru a
nenápadných vtípků režiséra), nikdy se nebudete
nudit. Vše graduje do intenzivního akčního finále,
za které by se nemusely stydět ani ty největší
ikonické snímky jako The Man From Nowhere,
apod.

We Made a
Beautiful
Boquet
Režie: Nobuhiro Doi
Minutáž: 132 minut
Žánr: romance
Hrají: Masaki Suda, Kasumi Arimura,
Mamoru Ošii, Kaoru Kobajaši, Džó Odagiri,
Kaja Kijohara, Keiko Toda, Rjó Iwamacu,
Kanata Hosoda, Čihiro Okamoto, Motohiro
Niina, aj.

https://mydramalist.com/52031-hanataba-mitaina-koi-o-shita
Potkají se jako mladí studenti, kteří mají rádi
stejné knihy, hudbu, pc hry. Jenže co čert nechtěl,
sny a touhy jsou konfrontovány s nelítostnou
realitou japonské společnosti a trhu práce.
Jamane Mugi (Masaki Suda), tak odloží své
kreslířské sny a stane korporátním otrokem jedné
logistické společnosti. Vztah s jeho láskou - Hačija
Kinu (Kasumi Arimura) tak neúprosně degeneruje
a ... Nebudu více prozrazovat film se mi hodně líbil
nejen kvůli hereckým výkonům hlavní dvojice, ale
zejména tomu, jak nenásilně nechává vztah
plynout a ukazuje realitu, kterou většinu lidí čeká.
Mám trochu problém s tím, že film se tváří jako
obyčejná romance, to se prostě stává. Ale podle
mě je tam pod povrchem mnohem více, ukazuje,
že japonská společnost je dost neúprosně
sadistická, libující si v zotročování lidí a lámání
jejich ducha.

Limbo
Režie: Soi Cheang Pou-soi
Minutáž: 118 minut
Žánr: thriller, detektivní, drama
Hrají:
Ka-tung Lam, Cya Liu, Mason Lee, Hirojuki
Ikeuči, Fish Liew, Hugo Ng, Sammy Sum,
Hanna Chan, Kumer So, Iris Lam, Jerry Leung

https://mydramalist.com/56431-limbo
Hongkong ve smrtícím čínském objetí
dovede občas stále překvapit a vyprodukovat
zajímavý film, který prošel cenzurou (bez
úprav pokud vím). Neo-noirová detektivka v
černobílém hávu, tak to jsme tady ještě
neměli.Režisér Cheang Poi Sou proslul svými
svébytnými akčními filmy, horory, je to
výrazný tvůrce, který prostě má svůj rukopis
a renomé. Za posledních 10 let (do snímku
Motorway z 2012) je to jednoznačně jeho
nejlepší film. Tvůrce se rozhodl obohatit svůj
žánrový rejstřík a na místo spektakulární
akce přináší námět z prostředí sociálně
deprivovaných, ekonomicky vyvržených
existencí (gangsteři, dealeři drog, jejich
klienti,
bývalý
trestanci,
prostitutky,
bezdomovci). Zkušený detektiv Cham Lau
(Gordon Lam) má ve své paměti stále
traumata, se kterými se nevyrovnal jeho
vnitřní démoni ho stále pronásledují i po
letech.

Jeho nový parťák Will Ren (Mason Lee) není úplná
naivka a ví, že vše nelze dělat předpisově, ale jako
nováček nemá příliš pochopení pro použití brutální
síly, nebo ohrožování informátorů. Oba jsou
nasazeni k vyšetřování vražd mladých žen, které
jsou zabíjeny velmi surově. Celé vyšetřování
komplikuje fakt, že v prostředí ztroskotanců se
hledají svědci těžko. Film ukazuje Hongkong jako
špinavé, drsné, přelidněné a hlavně bezútěšné
místo, kde ti nejslabší skončí v ruinách a na
smetišti, prostě obrázek jak končí poražení v
podmínkách neoliberalismu a globalizace.

Upcoming
Summer
Režie: Leste Chen
Minutáž: 115 minut
Žánr: teen romance, komedie
Hrají:
Zifeng Zhang, Leo Wu, Lei Hao, Feng Zu,
Xiaodi Wu, aj.

https://mydramalist.com/682547-upcoming
Mladá a talentovaná čínská herečka Zhang Zi
Feng hraje postavu středoškolačky Chen
Chen, která neodmaturovala a musí
opakovat ročník, proč se tak stalo u
premiantky je záhadou. Leo Wu hraje flákače
Zheng Yu Xing, který je Tiktoková hvězda a
miláček dívčí části školy. Je to velmi
nepravděpodobný pár idol vs. šprt, jak se ale
ukáže oba mají mnoho společného (podivné
rodiče). Děj nemá smysl spoilerovat, mohu
se omezit na konstatování, že tchaj-wanský
mistr režie Leste Chen natočil velmi zajímavý
coming of age story, který se liší od svých
souputníků a je v mnoha chvílích reálný,
jímavý takovým tím dospělým způsobem,
nejen na oko.

Vím, že to od metalisty a příznivce symfonické
hudby to zní divně, ale OST je fajn, a to říká někdo,
komu je taneční hudba ukradená a pop zná z
donucení (dávno jsem říkal spolužákovi, ať složí pár
cajdáků pro Coldplay a zajistí tím sebe a ještě svoje
(pra)vnoučata, když to vyjde, ale on holt trvá na
filmové hudbě...) Hlavní dvojka k sobě pasuje, Leo
Wu hlavní hvězdě (která hraje od dětství) stačí, je
totiž sám jednička pekingské filmové akademie z
roku 2018. Uvidíte hořkosladký, občas humorně
laděný, ale vážný příběh teen hrdinů, co hledají
sebevyjádření a vlastní sny. Navíc hongkongský
kameraman Charlie Lam se postaral o krásné barvy
a záběry, co více by jste chtěli.

Till We Meet
Again
Režie: Giddens Ko
Minutáž: 128 minut
Žánr: romance, fantasy, komedie
Hrají:
Vivian Sung, Gingle Wang, Kai Ko, Umin
Boya, Kent Tsai, aj.

https://mydramalist.com/685455-till-we-meet-again
Till We Meet Again je velmi zdařilá
romantická komedie s dávkou fantasy a
nezbytných klišé v rámci žánru, kdy je
autorem zdařilého scénáře samotný režisér
Giddens Ko. Můžete se těšit na originální
nápady, vynikající herectví Vivian Sung i
dalších představitelů. Film přivádí do
posmrtného života mladého muže, který si
po zásahu bleskem mnoho nepamatuje. Shi
Xiao Lun (Kai Ko) však něco slíbil Hung Mi
(Vivan Sung), jen se bude muset
rozpomenout. V rámci své nové práce
pracuje Shi Xiao Lun v oddělení boha lásky,
jeho nová parťačky Pinky mu pomáhá s
hledáním minulosti. V oddělení lásky je
legrace a film působí velmi hravě svěže,
postupně
odhaluje
střípky
příběhu.
Romantická linka je vtipná i dojemná, oba
hlavní charaktery spojuje hafan Awu
(německý ovčák).

Film má perfektní vizuál, dokonale sedící hudební
stopu, působí výpravně i komorně zároveň,
nápaditost režiséra je evidentní od první minuty,
stejně jako svérázný humor. Taková svébytnost je
to, co filmový průmysl potřebuje. Vydržte trochu
pomalejší tempo a nesourodý začátek, který
neevokuje nic velkého, dočkáte se dramatu i
romance v luxusním balení. Přejme si, aby
dementní zahraniční politika USA nezničila i další
zemi, a Tchaj-wan pořád existoval v současné
podobě. Repríza je nutnost a jsem nalomen na 5
hvězd, prosím sledovat do konce titulků!!!

Filmové resty 2021, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Restů mnoho, času málo, budu rád, když mi
pomůžete s mojí prací recenzenta a podělíte se o
svoje dojmy na některé filmy uvedené v odkazech.
Malajský snímek Barbarian Invasion byl podpořen z
hongkongských peněz, společností tamního
mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hrdinka
Moon Lee (režisérka Tan Chui Mui) se pokouší po
rozvodu vrátit do světa velkého filmu, ačkoliv je
vyčerpaná a musí se starat o dítě. Komplikace
přibývají, ale naše hrdinka se nevzdává, jako
fanoušek wuxia sérií z 80.let a podstupuje tvrdý
trénink. Dočkáte se i referencí na slavné filmy
východu a západu. Humor je přítomen hodně, je to
vzácný snímek, který řeší i vážnější témata a
představuje malajské multietnické prostředí.
Tchaj-wanský snímek Terrorizers, přináší pohled na
problémy mladých lidí v Taipei bez iluzí. Režisér Wi
Ding Ho natočil krimi a drama zároveň, ukazuje
naplno problémy společnosti, jako dehumanizační
pornografie, toxická sociální média, zanedbání dětí

rodiči, atd. Podle recenzenta jde o silný komentář o
násilí, misogynii, ale zároveň má film humanistická
východiska o lidech, kteří chtějí žít jinak a vypořádat
se svými problémy. Má jít o jasnou volbu pro
fanoušky snímků jako Short Cuts, Amores Perros.
Indonésie je teritoriem, kam jsem prakticky
nezavítal. Snímek Yuni je podle kritiků lyrickou studií
ze života mladé díky Yuni, která vidí jako
nerovnoprávné postavení ženy ve společnosti mají.
Arawinda Kirana odvedla skvělý výkon v hlavní roli.
V Japonsku je údajně povedený snímek The
Cinderella Addiction, Kei Tanaka a Cučija Tao
vytvoří navzdory značným rozdílům mezi sebou
novou rodinu, je to však příběh popelky, nebo
zločince? Mezi resty mě zajímá i korejská romance
Waiting For Rain, pár který se nemůže potkat a
funguje jen přes dopisy, v hlavní roli Kang Ha Neul,
Chun Woo Hee.

Filmové resty 2021, aneb seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Nesmíme zapomenout ani na Indii. Do místního
žebříčku návštěvnosti se prodrala (na 5.místo) se
prodrala romantická komedie Chandigarh Kare
Aashiqui. Manu (Ayushmann Khurrana), kulturista z
Chandigarhu, se zamiluje do Maanvi (Vaani Kapoor),
učitelky zumby. Vše se zdá být v pořádku, dokud
šokující odhalení nezpůsobí zmatek v jejich
milostném příběhu. Uznávaný režisér Milan Luthria
(The Dirty Picture, Badashaho) si připravil směs
akce, romance, dramatu ve snímku Tadap.
Zajímavě se mi námětem i obsazením jeví film The
Big Bull. Žánr finančního thrilleru přece jen
nevidíme tak často. Režisér, scénárista Kookie
Gulati, zpracoval příběh makléře jménem Harshad
Mehta, který páchal finanční zločiny celou dekádu
1980-1990. V hlavní roli Abhishek Bachchan, Ileana
D'Cruz a další. Vidya Balan si střihla roli ochránkyně
přírody ve filmu Sherni, musí odchytit lidožravou
tygřici řádící ve vzdálené vesnici. Její práci jí však

neusnadňují
ani
místní
lidé,
nebo
její
spolupracovníci. Pro zájemce o indickou historii lze
doporučit životopisný snímek Sardar Udham režisér
si vzal na paškál život zapáleného socialisty - Udham
Singh, který se chce pomstít za masakr z roku 1919.
Ten se odehrál ve městě Amritsar, zodpovědný za
něj byl plukovník
Michael O'Dwyer. Film
retrospektivně vybírá různé pasáže ze života hrdiny,
který je prakticky na vše sám, ale přesto trvá na
dokončení svého úkolu, i když zblízka pozná svého
nepřítele. K dispozici jsou z roku 2021 i filmy na
téma válek s Pákistánem (např. Shershaah, Bhuj: The
Pride of India). To jsou tedy některé z mých tipů.

Filmové resty 2021
•

https://asianmoviepulse.com/2021/08/film-reviewbarbarian-invasion-2021-by-tan-chui-mui/



https://www.csfd.cz/film/1026304hrdina/recenze/

•

https://asianmoviepulse.com/2021/08/short-film-reviewgo-seppuku-yourselves-2021-by-toshiaki-toyoda/



https://www.csfd.cz/film/1081096-yuni/prehled/

•

https://asianmoviepulse.com/2021/07/film-reviewdrifting-2021-by-jun-li-2/



https://mydramalist.com/712801-terrorizers

•

https://mydramalist.com/40349-midnight


https://mydramalist.com/60999-sorrowful-nedera

•

https://mydramalist.com/696359-people-living-alone

•

https://www.cinestaan.com/movies/chandigarh-kareaashiqui-43534



https://mydramalist.com/53063-story-of-you-andthe-rain

•

https://www.cinestaan.com/movies/tadap-16424



https://www.cinestaan.com/movies/the-big-bull42172

•

https://www.cinestaan.com/movies/sherni-42960

Filmové
novinky
2022

The Midnight
Maiden War
Režie: Ken Ninomija
Minutáž: 113 minut
Žánr:
Hrají: Ren Nagase, Tasuku Emoto, Elaiza Ikeda, Makiko
Watanabe, Maju Jamaguči
Japonský klub rváčů? Student I (Ren Nagase) se na
hodinách univerzitních kurzů literatury a cizích jazyků
vyloženě nudí, tradiční kluby ho nelákají, kromě toho,
kde hrají na schovku, tam má štěstí, že se ujme
sympatická sempai (Elaiza Ikeda). Mnohem více ho však
našeho studenta zaujme jeden pyroman a bombometčík
v jednom - Black Suit (Tasuku Emoto). Konvenční
hodnoty a styl života uvrhává našeho hrdinu do
deprese, tak proč prostě nezničit Tokyo? Síla, rebelie a
nekonvenčnost, to vždy zdobilo rukopis režiséra, Ken
Ninomija nezklamal ani tentokrát.
https://mydramalist.com/694075-midnight-maiden-war

Yes, I Can‘t
Swimm
Režie: Kensaku Watanabe
Minutáž: 113 minut
Žánr: drama
Hrají: Haruka Ajase, Hiroki Hasegawa, Džunko Abe,
Kaoru Kobajaši, Kumiko Asó, aj.
Júdži má strach z vody a nedokáže plavat, účastní se
proto hodin své dcery. Zde potká její instruktorku
Šizuku (Ajase Haruka). Uvidíme směs rodinného
filmu, dramatu a samozřejmě komedii.

https://mydramalist.com/720669-yes-i-can-t-swim

Phases of the
Moon
Režie: Rjúiči Hiroki
Žánr: romance, drama
Minutáž: 125 minut
Hrají: Jó Óizumi, Kasumi Arimura, Kó Šibasaki, Ren
Meguro, aj.

Osana Kei žijící spokojeným životem zjistí, že jeho
dcera i žena zemřela při nehodě, celý život se mu
převrátí naruby. Jednou jej navštíví muž – Misumi
Akihiko, který mu příběh o tom, že miloval jistou Ruri
Masaki.

https://mydramalist.com/721875-the-waxing-andwaning-of-the-moon

Kingdom 2: To
the Far Land
Režie: Šinsuke Sató
Žánr: akční, fikční historie, válečný
Minutáž: 134 minut
Hrají: Kento Jamazaki, Rjó Jošizawa, Nana Seino,
Takao Ósawa, Kanna Hašimoto, Čihiro Jamamoto,
Hiroši Tamaki, aj.
V dalším díle manga adaptace Kingdom, budeme
sledovat fikční historické univerzum, kde se nový
císař pokouší sjednotit Čínu 3. stol. př.n.l., navzdory
odporu vlastních úředníků, šlechty. Máme se prý
těšit na epický souboj státu Ččchin a Wei.

https://mydramalist.com/61541-kingdom-2

Alienoid
Režie: Choi Dong Hoon
Žánr: scifi, akční, fantasy
Minutáž: 142 minut
Hrají: Ryu Jeon Yool, Kim Tae Ri, Kim Woo
Bin, So Ji Sub, aj.
Námětově už je scifi v Koreji relativně častým
žánrem, tento snímek nám ukáže bláznivý příběh o
propojení osob a událostí dynastie Korjo a
současné doby. V jedné lince příběhu se chce
taoistický mnich zmocnit meče. Zatímco v
současnosti mimozemšťani bojují mezi sebou na
zemi, a používají lidská těla pro vlastní vězně.

https://mydramalist.com/38671-alien

Hansan
Režie: Kim Han Min
Žánr: historický, válečný,
Minutáž: 130 minut
Hrají: Park Hae Il, Byun Yo Han, Ahn Sung Ki, Kim
Sung Kyun, aj.

Bitva u ostrůvku Hansan 8.července, roku 1592
rozdrtila japonské loďstvo. Korejský admirál Yi Sun
Shin přelstil svého protivníka nejen pomocí dračích
lodí. Velmi dramatický a realisticky ztvárněný film,
který ukazuje válku jako šachovou partii, kdy
samotné střetnutí tvoří pouze část válečného
umění, bravo.

https://mydramalist.com/60605-hansan

Confidential
Assignment 2
Režie: Lee Seok Hoon
Žánr: akční, komedie
Minutáž: 129 minut
Hrají: Hyun Bin, Yoo Hae Jin, Im Yoon Ah, Daniel
Henney, Jin Seon Kyu, aj.
Severokorejský agent Im Chul Ryung (Hyeon Bin)
opět spolupracuje s jižními sousedy. Nyní má v
hledáčku tajnou a brutální organizaci. Její stopy
vedou až do USA. Jeho parťákem bude opět Kang
Jin Tae, dočasně za trest přeložený k oddělení cyber
zločinů.

https://mydramalist.com/67965-confidentialassignment-2

Warriors of Future
Režie: Yuen-Fai Ng
Minutáž: 99 minut
Žánr: sci-fi, akční

Hrají: Louis Koo, Sean Lau Ching-wan, Carina Lau, Phillip
Keung Hiu-man, aj.
Mnoho let odkládaný projekt je unikátní nejen svým
žánrem (scifi v Hongkongu fakt moc nenajdete), ale i
velkolepým zpracováním a rozpočtem. Země roku 2055
je zničená ekologickými katastrofami, válkami, ve
kterých dominují roboti. Řešení by mohla poskytovat
jedna mimozemská rostlina, které umí pročistit vzduch
až po atmosféru. Jenže je značně smrtící…

https://mydramalist.com/22978-warriors-of-future

Man on the Edge
Režie: Sam Wong
Žánr: akční, krimi, thriller
Minutáž: 113 minut
Hrají: Richie Ren, Simon Yam, Patrick Tam, Jerry
Lamb, Danny Chan, Ron Ng, Alex Fong, aj.
Hongkong před aktem předání v roce 1997 je
dějištěm undercover operace A Luo musí měnit svoji
osobnost a kličkovat mezi silami, kde není černá a
bílá. Násilí a střety velkých rozměrů se blíží. A Luo
povýší ke splnění důležitého úkolu

https://mydramalist.com/708489-man-on-the-edge
https://www.youtube.com/watch?v=Fk5lmNIr7GQ

Song of the
Assassins
Režie: Daniel Lee
Žánr: fikční historie, akční, wuxia
Minutáž: 118 minut
Hrají: William Feng, Jun Hu, Gina Jin, Qingxiang
Wang, Ray Lui, Kenneth Tsang, Jack Kao, aj.
Čeká na Vás Fikční svět strarověké Číny (podle
románu), kde jsou státy jako Jižní Pagoda, nebo
Východní Moruše, představuje nelítostnou
mocenskou hru aristokratů, kteří hledají mapu
velkého pokladu. Různá společenství nájemných
zabijáků plní úkoly svých aristokratických pánů. Qi Jun
Yuan (William Feng) není výjimkou, pochází z údolí
Lihen, a má svoje vzpomínky a důvody, proč se
nebezpečného hledání účastnit. Luxusní OST dodal
jako obvykle režisérův dvorní skladatel Henry Lai.
https://mydramalist.com/27972-song-of-the-assassins

Only Fools Rush In
Režie: Han Han
Žánr: komedie, romantický
Minutáž: 128 minut
Hrají: Haoran Liu, Haocun Liu, Shen Teng, Zheng Yin,
Shan Qiao, Qi Zhou, Youhao Zhang, aj.
Velká režisérská hvězda posledních let Han Han nám
přináší příběh mladých lidí opuštěných otcem. Musí se
protloukat živobytím v jednom pobřežním městě,
jejich láskou jsou cestovní, terénní motorky. Vydají se
na dlouhou cestu, a poznají více sami sebe, ujasní si
svoje životní směřování. Road movie není moc obvyklý
žánr, věřím, že režisér nám opět představí nádherný
příběh a svérázné charaktery, typický humor libující si v
poťouchlosti a trapnosti nečekaných situací.

https://mydramalist.com/688075-four-seas

Filmové resty 2022

Nestihl jsem se letos bohužel věnovat více indickému filmu,
nikoliv však kvůli nedostatku zajímavých titulů. Místní
hvězda, slavná herečka Vidya Balan účinkuje ve filmu Jalsa,
zápletka pojedná o smrti 18-leté dívky, kterou někdo srazil
autem. Pravdu prezentuje novinářka, matka zemřelé a
vyšetřující policista, který zjišťuje, že nic není tak snadné, jak
to vypadá.
Samrat Prithviraj je epický historický snímek, název
odkazuje k indickému vládci z 12. stol. (Prithviraj Chauhan,
1177-1192), který sídlil na území dnešního Rádžstánu. Tento
panovník proslul svoji statečností a příběhem lásky s
princeznou Sanyogi. Akshay Kumar v hlavní roli povede svoje
království proti Ghaznovské říši (její obyvatelé vyznávali
sunnitský islám). Sice je pravděpodobné očekávat různá klišé
indických historických velkofilmů, ale pořád doufám, že
můžeme být příjemně překvapeni. Jisté naděje ve mně
vyvolal jednak trailer, kdy se na výpravě, válečné složce
nešetřilo a působí to jako profi práce. Dále se těším na to, že
hlavní padouch Mohammad z Ghóru bude v gesci mého
oblíbeného herce – Sanjay Dutt, kterému tyto role vyloženě
sedí na tělo.
Absolutním hitem indických kin (zprávy za říjen), je Ponniyin
Selvan - Part 1, tamilský historický film, který režíruje solitér
Mani Ratnam (na základě knižní předlohy 50. let, tamilský
autor Kalki). Epický velkofilm nás vezme a jih Indie do doby
dynastie Čóla v 10. stol. Na filmu se podíleli nejen známí
herci (mimo tamilské prostředí bude evropským divákům
známo pouze asi jedno jméno, Aishwarya Rai Bachchan), ale
také mistři dalších oborů. Hudbu zajistil mistr orchestrace,
epických soundtracků A. R. Rahman. Za kamerou je jeden z
nejlepších kameramanů současnosti Santosh Sivan.

Proto se mi nemůžete divit, že takřka slintám blahem při
představě, že bych mohl vidět film v kině na velkém plátně,
jenže najde se takový odvážný distributor v ČR? Kdo
prolomí stupidní kulturní izolacionismus a nastolí
multipolární pojetí kulturního světa? (když už geopoliticky
svět multipolární je, bohužel většina našich elit, majitelů
kapitálů a politiků si to není schopna uvědomit). V
odkazech najdete však i další žánry indického filmu (horor,
komedie), remaky klasik jako Ghost Busters, nebo Forrest
Gump. Věřím, že většina z vás se těší na filmy, kde hraje
Katrina Kaif, Ranbir Kapoor, Varun Dwahan.
Korea nabídla letos nadprůměrné filmy, které však jistě
budou znalému divákovi dobře známé, tak je pouze krátce
zmíním. Special Delivery přináší zápletku ve stylu
legendárního filmu Corey Yuena (The Transporter, 2002).
Park So Dam září v hlavní roli, řidička Eun Ha umí vzít nejen
za volant, ale pořádně seřezat své mužské oponenty, film
má navíc příjemné obsazení a pár povedených
komediálních, nebo vřelých momentů. Doufejme, že Park
So Dam se zbaví rakoviny hrtanu, aby nám předvedla svoje
umění i příště, nečekal jsem, že se dramatická herečka
popasuje tak dobře s akční rolí.
The Pirates: Royal Treasure se veze na fenoménů jistých
filmů, které nemusím jmenovat. Sice to spojení komediální
roviny a vážné zápletky o hledání královského pokladu
někdy vázne, ale jindy film umí nabídnout moc pěkné
souboje a povedené vtípky. Navíc Kang Ha Neul, Han Hyo
Joo mě v hlavních rolích baví, na výpravě, tricích se
nešetřilo. Za mě povedená hříčka, kterou do nadprůměru
táhne herecké obsazení, dobrodružných filmů je pomálu, i
proto jsem rád, že se film vydařil.

The Killer: A Girl Who Deserves To Die jak už název napovídá
bude nekompromisním akčním filmem, v hlavní roli Jang
Hyuk (můj seriálový i filmový oblíbenec) ztvární zabijáka –
Bang Ui Gang, který bude ochraňovat jednu středoškolačku…
Režisér Choi Jae Hoon bodoval nedávno filmem Swordsman
(2020).
Velká očekávání mám i pro titul The Witch: Part 2. The Other
One, navzdory tomu, že moje oblíbená herečka Kim Da Mi,
bude hrát pouze vedlejší roli. Jistě jsme všichni zvědaví, jak
příběh o supermutantech v tajných organizacích dopadne,
režisér Park Hoon Jung minule nastavil laťku velmi vysoko.
Samozřejmě tím výčet potencionálně zajímavých korejských
filmů nekončí v odkazech se můžete podívat, co dalšího nás
letos čeká.
V Japonsku mě zajímá lehce mysteriózní drama The
Wandering Moon, režisér Lee Sang se rozhodl pro adaptaci
knihy (spisovatelka Jú Nagira, Ruró no cuki), jejímž námětem
je setkání studenta a dítěte. Saeki Fumi je čerstvý
vysokoškolák, jednou večer potká holčičku na útěku z
domova. Kanai Sarasa žije se svojí tetou, nikoliv rodiči,
odmítá se vrátit. Dva měsíce spolu žijí, ale poté je Fumi
zatčen za únos. O 15 let později se oba potkají. V hlavní roli
Tóri Macuzaka a nejlepší talent své generace Hirose Suzu.
Tématem tvorby anime se bude věnovat snímek Haken
Anime! Začínající režisérka Saitó Hitomi (Riho Jošioka) se
pokusí probít všemi nástrahami tvorby, aby animovaný
snímek dokončila včas, a zároveň svojí kvalitou porazil
konkurenci. Do dávné historie nás vrátí snímek From Siberia
With Love knižní adaptace se zabývá tématem japonských
vojáků, kteří v počtu 600 000 skončili po konci 2. světové
války v sibiřských trestných táborech.

Jeden z nich, Hatao Jamamoto (Kazunari Ninomija) se
pokouší udržet naživu ve vzpomínkách na svoji ženu, a
dopisy, které od ní dostává.
Hongkong sice dostává pod čínskou vládou pořádné kapky
ohledně politické svobody, cenzury, nemluvě o
ekonomických těžkostech, jenže místní filmaři to ani
zdaleka nebalí. Pořád dokážou přicházet s filmy, ze kterých
bude mít svět bradu dole. Příkladem je dvojice na sebe
navazujících wuxia filmů New Kung Fu Cult Master a New
Kung Fu Cult Master 2 . Režisér Wong Jing byl posílen na
svém postu ještě akčním režisérem, kameramanem (Venus
Keung Kwok-Man) a spolu vytvořili asi to nejlepší wuxia, co
jsem za posledních 5 let viděl.
Zhang Wu Ji (Raymond Lam), mladý hrdina se ocitne ve víru
světa sekt bojového umění, podaří se mu zvládnout
mistrovské bojové techniky. Jak brzy zjistí, bude muset ještě
získat politickou sílu, aby dosáhl svých cílů. Řešením by
mohla být mongolská princezna Zhao Min (Janice Man).
Úžasná akční choreografie, výborní herci v hlavních i
vedlejších rolích. Příběh je konzistentní, napínavý, výborná
výprava, efekty, strašně moc se mi líbila hudba, rozhodně si
dám rád reprízu.
Režisér Daniel Lee má letos mít ještě další film, snímek The
Sand, bude mít sice výhradně obsazení z pevniny (Huang
Bo, Zhang Tian Ai, Huang Xuan, aj.), nicméně nepochybuji o
schopnostech režiséra. Zatím nevíme podrobnosti ohledně
zápletky, má se jednat o drama. Na pevnině mám
vyhlídnuté žánrově různorodé tituly, ale s čínským stylem
distribuce, cenzury jde těžko odhadnout, co se opravdu
dostane k divákům v plánovaný čas.

Nejzajímavěji se mi jeví titul Lost in the Stars, žánrově směs
krimi, thrilleru a tajemna bude podpořena kvalitním
obsazením. Ni Ni, Janice Man, Zhu Yi Long, aj. Příběh se
bude zabývat zmizením ženy, během výročí svatby
manželského páru. He Fei hledá svoji ženu Mu Zi, ta se před
ním znova znenadání objeví. Nicméně on trvá na tom, že to
není jeho žena. Právník Chen Mai se zaplete do bizarního
případu a postupně odhaluje záhady s ním spojené.
Nejen z profesionálního zájmu jsem zvědavý na komedii
Don‘t Forget I Love You, protože je to remake hitu Adama
Sandlera z roku 2005, 50x a stále poprvé. V hlavní roli
tchajwanský idol Jasper Liu a ujgurská kráska Gulnazar
(Gülnezer Bextiyar). Dívka Xing Yue a mladík Lu Yao působí
jako normální pár, jenže, jeden z nich trpí problémy s
pamětí, mohou spolu žít a a neustále se zamilovávat? U
domácího publika měl film velký úspěch, přestože opustil
původní zakotvení v komedii a stal se jímavým romantickým
dramatem.
Hongkongský auter Fruit Chan plánuje mysteriózní drama
Tales from the Occult, kromě obsazení není zatím o filmu
více známo. Hyperaktivně pracovitý režisér a žánrový
všeuměl Herman Yau nachystal akční thriller s nádechem
tajemna, Death Notice. Jako scénář posloužila knižní
předloha o sériovém vrahovi. Má přezdívku Darker a rád si
pohrává s policií, nechává vzkazy, kdy a jak proběhne vražda
oběti. Ačkoliv budoucí oběti hlásí vše policii, tak on se umí
stejně probít přes policejní ochranu. Před deseti lety
zorganizoval také explozi, při které zahynula přítelkyně
policejního inspektora Luo Fei (Julian Cheung), jediným
svědkem incidentu byl bezdomovec. Po 10 letech rozjíždí
Darker další kolo teroru.

V dalších rolích uvidíme rovněž domácí kantonsky mluvící
herce, Louis Koo, Francis Ng, Chrissie, Chau, Myolie Wu.
Tchajwanský svébytný a originální tvůrce Leste Chen má v
seznamu filmů snímek Circulation, půjde o dobrodružný
film s příměsí scifi, hororu, tajemna. V hlavní roli Chen Kun,
Johnny Chuang, Joe Chen, aj. Není známo, v jakém stádiu se
film nachází, protože na databázi Mydramalist titul visí už
dva roky. Tak nějak se slehla zem po mamutím projektu The
Fengshen Trilogy, který režíruje Wuershan (Mojin: The Lost
Legend, Painted Skin: The Resurrection). Měl mít k dispozici
obří rozpočet (půl miliardy USD!) a elitní obsazení a od roku
2019 ticho po pěšině. Zmíněný titul má popsat legendární
události staré více, než 3000 let za dob dynastie Šang. V ději
se měly potkávat duchové, démoni, bohové, fantastické
bytosti.
Přesto věřím, že filmově letos strádat nebudete a máte na
výběr mnoho titulů, které už byly uvedeny do distribuce a
je a pouze otázka času, než se stanou dostupné západnímu
divákovi. Přeji příjemné zážitky při sledování filmů a
šťastnou ruku ve výběru titulů.
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Seriálové resty 2021

Seriálové resty 2021
Možná mě opouští můj zlatý dotek, štěstí, nebo jednoduše
nemám dost času. Ještě se mi za celou dobu nestalo, že
bych po skončení uplynulé sezóny neměl po kupě pár
povedených seriálů k doporučení (a to jsem do konce
minulého roku udělal preview na celou řadu titulů z Koreje i
čínského prostoru,na Japonsko se z různých důvodů tolik
nedostalo). Musím se tak uchýlit k náhradnímu řešení.
Předně na doporučení ZÍzy musím vypíchnout aspoň jeden
titul z Japonska. Hakozume je detektivka o mladé policistce
Kawai Mai (Mei Nagano), která svoji práci nemusí a zbyla jí
jako znouzectnost. Chystá se rezignovat, ale bývalý
detektiv Fudži Seiko (Erika Toda) ji odradí od tohoto úmyslu.
Obě ženy si padnou do oka a budou si oporou v práci i
životě. Jedná se o zajímavý mix detektivky, komedie, slice of
life, a vyloženě série pro ženy na téma emancipace, girl
power…
Light the Night, Tchaj-wan, Taipei konec let 80.tých,
prostředí nočního klubu. Paradoxně místo počínající ženské
emancipace, navzdory tomu, že hlavní hrdinky seriálu jsou
uvězněny v tradičních rodových vazbách a rolích, přesto se
nevzdávají a hledají svoje štěstí. Zdráhám se žánrově sérii
definovat, protože je zde krimilinka, slice of life a
samozřejmě romance. Obsazení je naprosto luxusní Ruby
Lin, Cheryl Yang, Esther Liu, Puff Kuo, Nikki Hsieh.
Největším překvapením pro mě ovšem nebylo pouze
typicky asijské míšení žánrů, perfektně promyšlený a
napínavý scénář (byť to není samozřejmostí), ale vynikající
herecky výkon, který zde podal Rhydian Vaughan.

Největším překvapením pro mě ovšem nebylo pouze
typicky asijské míšení žánrů, perfektně promyšlený a
napínavý scénář (byť to není samozřejmostí), ale vynikající
herecky výkon, který zde podal Rhydian Vaughan. Měl jsem
ho vždy zaškatulkovaného do role generických hezounů,
kolikrát jsem jeho přítomnost ve filmech ani nevnímal.
Ovšem herectví, které rozehrává zde je z úplně jiného
ranku, morálně indiferentní, drzý, sebevědomý, každé
gesto, škleb mu věříte.
Můžete se těšit na ženskou řevnivost, dobové nešvary,
dramatické napětí co není laciné, vysoce zajímavé postavy,
které hraje tamní elita, ačkoliv je Puff Kuo obklopena
těžkými kalibry, tak show nenápadně krade pro sebe, má
tady nejzajímavější roli několika posledních let ze svého
repertoáru. Seriál o kterém se bude ještě za dlouho
mluvit...První sezóna je naprosto dokonalá, druhá ještě
pořád nadprůměrná a třetí už mi bohužel přišla dost
překombinovaná a přestřelená.
Ostatní tituly, které budu popisovat jsem bohužel nestačil
projít ani v rámci preview, jsou to moje tipy, co
nejzajímavějíšho zůstalo na mém seznamu pro loňský rok.
Korejská minisérie Genesis mě vysoce zajímá, protože
hlavní roli má moje oblíbená Nana a především sympaťák a
schopný herec Park Hae Jin. Má se jednat o scifi zápletku na
téma klonů, nějaká ta konspirace a zabijáci samozřejmě
nemohou chybět. Jenže žalbohu anglické titulky nikde, tak
se předveďte čeští subeři

Seriálové resty 2021
Tóma Ikuta hraje v seriálu Can't Write!? scénáristu, který se
po letech usilování probil k sérii v prime timu, ale nepůjde
to snadno, když posledních pár let dělal domácího manžela,
jeho žena ho ovšem bude podporovat. Údajně se má jednat
o komediální drama. Čínský seriál My Best Friend's Story
byl sice vysílán již od roku 2020, ale poslední díly vyšly na
rok 2021, takže ho drze do svého přehledu zařazuji také.
Cecilia Liu, Ni Ni jako dvě kamarádky z rozdílných sociálních
vrstev protloukající se nástrahami postmoderního života v
Šanghaji. U domácího publika seriál bodoval jako jeden
nejsledovanějších, ačkoliv jde vyloženě o žánr pro ženy, a
dílů je hodně (38), tak bych mu chtěl dát šanci. Obě herečky
patří k elitě poslední dekády, minutáž dílů je snesitelná (c.
40 minut, nebo měně), mužské obsazení je také špička
(Chen Dao Ming, Tony Yang, aj.).
V Číně ještě zůstaneme, seriál Dear Diary nám přinese
zápletku, kdy se do moderního světa dostane princ ze
starověkého Babylónu. Chen Mei Ru si náhle vzpomene, že
princ byl součástí jejích dětských vzpomínek a deníku. Jenže
se začnou objevovat další fantastické postavy, může za to
deník? V hlavní roli Rhydian Vaughn, Bu Guan Jin, Tiffany
Hsu. Zajímavá zápletka, 24 dílů (každý kolem 30 minut), to
se rozhodně dá zvládnout. Uvidíme, jakou kvalitu seriálu
nám tvůrci připravili.
Z Tchaj-wanu mě zaujala série Wacko at Law, jenž patří do
ranku právnických, detektivních dramat. George Hu v hlavní
roli, jeho charakter Mai Daqi je natolik dobrý právník, že ho

vlastní profese nudí, nemluvě o tom, že v branži se řídí vše
penězi. Proto svoji licenci odloží až do doby, kdy při
leteckém neštěstí zahynou jeho rodiče. Novou životní misí
se mu stává porazit prvotřídní právníky aerolinek Wanmei
Airlines. Na vlastní nebezpečí tak máte moje tipy pro
zajímavé loňské seriály, a minimálně dva osvědčené tituly,
přeji příjemné zážitky při sledování…

Seriálová sezóna 2022

Twenty-Five Twenty-One
Režie: Ji-hyeon Jeong
Scénář: Do-eun Kwon
Počet dílů: 16x70+ minut

Hrají: Joo-hyeok Nam, Tae-ri Kim, Da-eun Kyung, aj.
Proč to vidět:
 Sportovní drama, slife of life, velmi umírněná romance na pozadí
finanční krize IMF koncem 90. let.
 Seriál má neuvěřitelně povedenou nostalgickou atmosféru, emočně
je vypjatý jako tituly z nulté dekády. Jenže on přidává něco navíc,
mícha naprosto mazáckým způsobem romantické momenty,
středoškolské třeštění party přátel (jakoby z anime, včetně
plážového dílu!), sportovní šerm a do toho naprosto vážné
problémy a momenty reálného života, i komedii.
 Výborně napsané hlavní charaktery, perfektně zahrané (Kim Tae Ri,
Nam Joo Hyuk).
 Mínusem je, že po díle dvanáct cítím, že stopáž dílů je přetažená
nad hodinu zbytečně (prostě to diváka moc vyčerpává a otupuje
pozornost). Přesto památný a reprízovatelný seriál.

https://mydramalist.com/695149-twenty-five-twenty-one
https://www.csfd.cz/film/1140202-petadvacet-jednadvacet/recenze/

Alchemy of Souls
Režie: Park Joon Hwa
Scénář: Hong Jung Eun, Hong Mi Ran
Počet dílů: 20x 70+ minut

Hrají: Jung So Min, Lee Jae Wook, Hwang Mini Hyu, Shin Seung Ho, Oh
Na Ra, aj.
Proč to vidět:
 High-end seriál, fantasy námět z fikčního světa Daeho, plný magie,
nadpřirozených bytostí, a soubojů ve stylu čínských bojových umění
(wu-xia). Scénář sestry Hongovy, masivní výprava, efekty, perfektní
herecké obsazení hlavní ho páru (Jung so Moon, Lee Jae Wook).
 Sestry Hongovy tradičně zkombinovaly vážný námět a nenásilně
vpašovávají humor, který je velmi krotký a nenápadný. Jung So Min
si podle mě při natáčení musela zajít až na maximum svých sil, ale
zvládá skvěle přepínat polohy. Nedobrovolně submisivní služtička
(mluvící dialektem), která se špičkuje se svým pánem (jenž od
začátku prokoukl její tajemství), vs. nelítostný asasín, který
potřebuje najít svůj meč a dostat se z této šlamastyky.
 Velmi povedená kombinace žánrů, napínavý příběh a pokračování
letos v prosinci bude, Go Yoon Jung tentokrát v hlavní roli.

https://mydramalist.com/52939-can-this-person-be-translated

The Murder In Kairoutei
Režie: Yin Fei
Scénář: Zhang Shi Dong
Počet dílů: 12x 40+ minut

Hrají: Deng Jia Jia, Zhang Xin Cheng, Wang Yang, Chen Zi Han, aj.
Proč to vidět
 Slavný japonský autor Keigo Higašino a jeho stejnojmenný román je
předlohou seriálu. Detektivka, kde se hlavní zápletka točí okolo
příběhu, kdo založil požár v luxusním hotelu Kairoutei při kterém
byla spáchána vražda. Seriál klame tělem, protože není primárně
detektivka, ale sonda do fungování rodiny magnátů Gao, jejich
mocenský boj.
 Na čínské poměry velmi neobvyklý a řídký jev, romantická linka,
chemie funguje. Deng Jia Jia a Zhang Xin Cheng jsou výborní herci,
ztvárnění jejich postav vás bude bavit, jsou neodolatelní.
 Velmi příjemná minutáž, seriál má perfektně postavený scénář,
cliffhangery vám nedají spát, nutí vás sledovat dál. Malé mínus je
„tradiční čínský závěr“ plný správných hodnot (nicméně konec
nemá pachuť, prostě nemůže být úplně pohádkový). Nejen na
čínské poměry špičkový seriál, který netrpí ztrátou tempa,
kulhajícím koncem a hlavně má kvalitu na reprízu, oba hlavní herce
doporučuji sledovat.

https://mydramalist.com/56069-the-corridor-pavilion

Tokyo Vice
Režie: Hikari
Scénář: J.T. Rogers, Jessica Brickman, Adam Stein, Karl Taro
Greenfeld, Arthur Phillips, Naomi Iizuka
Počet dílů: 8x56 minut
Hrají: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko
Kikuči, Hideaki Itó, Šó Kasamacu, Tomohisa Jamašita, aj.
Proč to vidět:
 Seriál je natočen podle knihy Jacka Adelsteina, kde popisuje
svoje zážitky z dob, kdy dělal novináře v Japonsku na konci 90.
let (hrozí vám útoky nostalgie při zmínkách na popkulturu:)
 Kvalitní, realistický krimi seriál, který zobrazuje těžkosti cizince
v Japonsku, místní podsvětí, média. Velmi dobře prokreslené
charaktery, perfektní herci v hlavních i vedlejších rolích.
 Musíte být trpěliví a dát seriálu šanci, postupně buduje svoje
charaktery a hlavní zápletku, garantuji vám, že se budete
bavit, nej. krimi japonský seriál od roku 2018.
 A můžeme se těšit na pokračování v příštím roce!

https://mydramalist.com/715399-tokyo-vice

Will of ex-boyfriend
Režie: Kensaku Sawada, Masajuki Suzuki, Kazuhiro Nišioka
Scénář: Noriaki Sugihara, Nobuaki Kotani (knižní předloha Hotate
Šinkawa)
Počet dílů: 11x54 minut
Hrají: Haruka Ajase, Jó Óizumi, Tóma Ikuta, Nagisa Sekimizu, Júko
Fueki, Džun Kaname, aj.

Proč to vidět:
 Směs krimi, komedie, právního prostředí. Svéhlavý charakter
Kenmoči Reiko (Ajase Haruka) je všehoschopná právnička, která
ovšem ráda jí, a hlavně vždy chce svůj případ vyhrát a shrábnout
vysokou odměnu. Osud na ni však chystá, něco jiného.
 Plusem jsou hostovačky velkých hvězd, spíše než kriminální
zápletky funguje seriál jako skvělá studie určitých charakterů a
jejich typické reakce na určité situace.
 Komorní hudbu dodal Kendži Kawai, asi seriálu nadržuji, protože
ne vždy měl napětí, nebo spád, ale ty interakce postav stály za to,
tak povedené charaktery jsem už dlouho neviděl (mazaný právník
Cucui, doslova jezevec, takovou přezdívku má v seriálu, asistentka
Sae, atd.). Milovníci starších knižních detektivek i filmových
starých klasik budou určitě nadšeni množstvím odkazů na klasické
detektivky, knihy i filmy.

https://mydramalist.com/719039-motokare-no-igonjo
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Seriálové resty 2022
Po zbytek roku (psáno v říjnu) můžete vidět ještě mnoho nových a
zajímavých sérií ve všech regionech, které pravidelně sleduji (a je mi
líto, dávno jsem vzdal Thajsko, vím, že v Indii se točí taky zajímavé
věci, ale prostě nemám sponzora, abych se tomu věnoval). Začněme
Koreou https://mydramalist.com/704957-little-women Rodina tří
sester s nejhorší matkou a otcem na světě zůstane bez dospělých,
takže by si měli relativně pomoct, ale jejich sociální postavení a
budoucnost nevypadají nijak dobře.
Kim Go Eun hraje nejstarší sestru Oh In Joo, pracuje ve finanční firmě,
je rozvedená, nějaká výhodná partie nikde, kamarádí se s jednou další
vyvrženkyní, která ji zanedlouho uvrhne do největšího dobrodružství
jejího života. A bude kolem ní kroužit jeden atraktivní muž. Nam Ji
Hyun hraje druhou sestru Oh In Kyung, je reportérkou pro TV, ale zdá
se, že její kariéra se nemůže pořádně odlepit od země. Narazí ve své
práci na bohatého právníka, co se chce stát politikem, ačkoliv kdysi
byl přítomen u podivného případu podvodu, plného sebevražd.
Park Ji Hu hraje nejmladší sestru Oh In Hye, která je výtvarně nadaná,
ale láska obou starších sestřiček ji poněkud dusí. Všechny sestry
neomylně směřují k vlastnímu druhu katastrofy, ale jeden boj budou
mít společný, využít pořádný balík peněz... Musím říct, že tohle je můj
top z posledního preview. Skvěle napsané charaktery, velice zajímavé
příběhové arky, realismus a korejská příchuť v jednom, perfektní
herečky! Kim Go Eun mám zapamatovanou ze seriálů, které se mi
nelíbily, a ona sama mě také nezaujala, jenže vidím, že je horkým
kandidátem ke sledování. Musím projít její filmografii. Tvůrci jsou to
nejlepší z nejlepších, smetánka, smetánky, scénárista Jung Seo Kyung
tvořil pro filmy Park Chan Wooka, režisérku Kim Hee Won snad
nemusím ani představovat (Warm And Cozy, Money Flower,
Vincenzo).
V listopadu uvidíme revenge sérii https://mydramalist.com/79607youngest-son-of-a-conglomerate Song Joong Ki v hlavní roli jako
reinkarnace zaměstnance, který kradl, ale byl zavražděn, nyní je
následníkem dynastie magnátů a postará se o pomstu.

Nejočekávanějším projektem je https://mydramalist.com/712447the-tree-dies-standing protože Ha Ji Won je hvězda se speciálním
statusem, která není zase tak často k vidění. Máme vidět příběh o
severokorejské ženě, která umírá a chce si splnit jedno přání. K
tomu potřebuje pomoc svého vnuka. Ja Geum Soon se narodila
totiž roku 1930 v severní části Koreje, za války prchla jih, založila síť
Hotelů Nakwon. Kang Ha Neul zastane jako neznámý divadelní
herec roli vnuka, aby splnil její přání. Z dalších chystaných sérií
jsem zvědav na titul https://mydramalist.com/728279-the-seasonof-kokdoo kde krásná a schopná herečka Im Soo Hyang bude hrát
roli doktorky Han Gye Jeol, která získá zvláštní abilitu. Bude jít
muset poslouchat smrťák Klok Du (Kim Jung Hyun).
Podle mě nejtalentovanější mladá herečka své generace a hvězda
dekád budoucích, Kim So Hyun má hlavní roli v sérii
https://mydramalist.com/721889-useless-lies Bude se jednat o
směs žánrů, prvky tajemna napdřirozena,, komedie, romance.
Hlavní hrdinka dovede slyšet lži druhých a má tak problém lidem
věřit. Potká mladíka podezřelého z vraždy, kterému nikdo nevěří.
https://mydramalist.com/78279-horror-stories-of-tang-dynasty
Příznivci čínských detektivních příběhů (Soudce Ti) mohou
zaplesat. V městě Čang'an se dějí divné věci, vyšetřoval Su Wu
Ming má na starosti případ chybějících nevěst. Zdá se, že to bude
snadná záležitost s trochu nevěry, gamblerství a nepřejícnosti,
jenže věci se komplikují. Velitel palácových stráží Lu Lingfeng má
možná vlastní motiv, proč případ sleduje. Sice mě neznámí, ale
sympatičtí herci, výprava je také slušná. Úvodní zápletka mě
zahákovala, akce vypadá slušně, tak uvidíme, jak se to bude dál
vyvíjet.

Seriálové resty 2022
Restart série Kurosagi v Japonsku vyhlížím s obavami, přece jen
Yamapi je Yamapi, málokdo má charisma jako on, navíc s ním tehdy
hrála talentovanáH a krásný Horikita Maki, takže ve mně klíčí
pozdeření, než půjde o svatokrádež. Ostatní co neznají originál se
mohou pustit do sledován série o podvodníkovi, co likviduje
podvodníky.

Ishiko to Haneo patří do žánru právnických seriálů. Malá právní
kancelář má nového právníka, Haneoka Jošio (Nakamura Tomoja), ten
si umí připravit případ a vyhrát, improvizace mu moc nejdou. Jeho
asistentkou, tedy koncipientkou je Išida Šóko (Kasumi Arimura), která
je velmi důkladná, protivná a zabejčená, a taky málo flexibilní.
Nicméně dokáže postřehnout důležité detaily a pomoct vyhrát
případ. Nesourodá dvojka charakterů k sobě skvěle pasuje, zejména
Kasumi Arimura hraje výborně svůj umíněný charakter, co
neustupuje. Tahle hašteřící dvojka vypadá celkem zábavně, uvidíme,
zda scénář s nápady vydrží až do konce.
Guardin of the Market je seriál z burzovního prostředí, dvě hlavní
postavy se budou zabývat likvidací kriminálníků. Kentaró Sakaguči
jako člen burzovního dohledu, Anne Watanabe jako detektiv, který je
přidelen k jeho oddělení.
https://mydramalist.com/720447-yangotonaki-ichizoku Na tomhle
romkomu je vyloženě poznat, že ulítlost je vlivem manga předlohy.
Chudá dcerka se vdá za bohatého dědice podnikatelského klanu,
který je vybrán jako budoucí lídr, jeho ženu schválí hlava rodiny, jen
kvůli svým postanním úmyslům. Cučija Tao jako Šinohara Sató, však
nehodlá být žádná rohožka, hodlá zkrotit rodinu plnou ambiciózních,
nebezpečných žraloků, co se vzájemně nesnáší. A samozřejmě to vše
dělá také proto, aby zůstala se svým snoubencem. Nemohl jsem se
zbavit pocitu, jako by někdo dělal korejský makjang ve stylu seriálu
Penthouse (nebo jeho parodii v některých momentech). Ale co, je to
ulítlé, neobvyklé a zábavné, viděn jeden díl, dám si to časem celé.

https://mydramalist.com/77423-dark-walker Některé náměty jsou
obnošenější, než kalhoty a v pozici kreativního ředitele bych
scénáristům, režisérům určité projekty rovnou zatrhl, nebo se je
pokusil přesvědčit, že teď není vhodná doba. Uznejte sami,
undercover krimi seriál o drogových ganzích ze zlatého
trojúhelníku (který už byl dávno vyčištěn a zpacifikován). Není to
faux pass? Nepíše se totiž rok 2007, kdy by nás námět začínající v
Thajsku měl odrovnat... (kdo pozná na jaký titul narážím?:) Jenže
když je v hlavní roli Li Yi Feng (které mu strana zničila kariéru a
spoustu hezkých let života) tak prostě překousnu pesimismus a
pustím se do toho. Taxikář Chen Mo (Li Yi Feng) je chudý, s těžce
nemocnou dcerkou na krku, naštěstí vypadá jako bývalý důstojník
infiltrovaný v thajském drogovém gangu. Do boje ho připraví
zkušený důstojník, kapitán Liao Yong Jia (hraje ho Stephen Fung,
kdysi mladistvý a éterický chlapec, který zářil v akčních filmech po
boku velkých hvězd, a později se zněj stal režisér), který
nepochybuje, že nového rekruta ke značně sebevražedné misi
přesvědčí. Byl jsem k tomu skeptický, přece jen těch filmů a sérií na
to téma už bylo tolik.
Navíc Číňané nikdy neprosluli kvalitou scénáře, nicméně počet dílů
je tentokrát snesitelných 24, minutáž kolem 40 minut na epizodu,
takže jsem to riskl. A kupodivu po čtyřech dílech mohu říct, že jsem
zaujat. Nejde jen o to, že mě Li Yi Feng ve své dvojroli baví (a jde
mu to skvěle), jsou tady i další zajímavé charaktery. Kromě
hrdinného kapitána, je tady důstojník Yu Sheng Hai (Gong Hai Bin),
který má také důležitou úlohu a jeho charakter se podle mě ještě
může zajímavě vyvrbit. Očekáváte trochu nemotorných nebo
decentních pokusů o humor. Dá se tušit i romantická linka, byť
zatím není přítomná. Otázka samozřejmě je, zda příběhové
oblouky a zvraty vydrží v nějaké kvalitě a únosnosti do posledního
dílu. Takže přiznejme si to, částečně guilty pleasure a nostalgie, ale
solidní herecké výkony tady jsou. Ale nemohu zaručit, že kvalita
scénáře neupadne k průměru nebo do obskurity, je to na vás.

Seriálové resty 2022
Korea


https://mydramalist.com/707575-money-game



https://mydramalist.com/712447-the-tree-dies-standing



https://mydramalist.com/707565-unlock-the-boss



https://mydramalist.com/716307-adamas



https://mydramalist.com/724901-trolley



https://mydramalist.com/719347-bumped-into-you



https://mydramalist.com/705665-tell-me-your-wish



https://mydramalist.com/703721-i-don-t-want-to-do-anything

https://mydramalist.com/711391-the-police-station-next-to-firestation



https://asianwiki.com/Love_That_Will_Freeze_to_Death



https://mydramalist.com/79607-youngest-son-of-a-conglomerate



https://mydramalist.com/79099-casino
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https://mydramalist.com/51327-island



https://mydramalist.com/724275-understanding-love










https://mydramalist.com/685801-big-mouse
https://mydramalist.com/688615-insider
https://mydramalist.com/710855-blood-riding-love
https://mydramalist.com/706039-beyond-the-memory
https://mydramalist.com/694395-sleep-memo
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Seriálové resty 2022
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https://asianwiki.com/Pay_to_Ace



https://mydramalist.com/712691-roppongi-class



https://asianwiki.com/Youtuber_ni_Musume_wa_Yaran



https://mydramalist.com/726751-junai-dissonance



https://mydramalist.com/706001-dcu



https://asianwiki.com/My_Dearest_Self_with_Malice_Aforethoug
ht



https://asianwiki.com/Jizoku_Kanona_Koi_Desuka



https://asianwiki.com/Elpis:_Hope_or_Disaster



https://asianwiki.com/Jitenshaya-san_no_Takahashi-kun

https://mydramalist.com/722841-tantei-ga-hayasugiru-haru-notorikku-gaeshi-matsuri



https://mydramalist.com/720447-yangotonaki-ichizoku
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https://mydramalist.com/728591-yunikon-ni-notte



https://asianwiki.com/Atom%27s_Last_Shot



https://mydramalist.com/737473-sister







https://mydramalist.com/54415-kamakura-dono-no-13-ri

https://mydramalist.com/728449-kyoso-no-bannin
https://mydramalist.com/736237-kurosagi

Seriálové resty 2022
Čínská teritoria
•
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https://mydramalist.com/63985-i-want-to-go-against-thewind

•
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•

https://mydramalist.com/71431-xin-ming-li-chang
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https://mydramalist.com/687935-choice-husband
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•

https://mydramalist.com/680991-shao-nian-ba-bi-lun
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Výhled do roku 2023: Filmy

Výhled do roku 2023 - Filmy
I přes současné těžkosti života (nejen toho kulturního)
stále věřím ve věci příští, a zejména lepší filmy. Stále
čekám, kdy se Yimou Zhang vrátí kvalitou do nulté dekády.
Jeho nový film Full River Red , který nás vrátí do éry
dynastie Jižní Sung (1127-1279), název filmu odkazuje na
báseň, kterou složil tehdejší generál Yue Fei, jenž se dostal
do víru intrik nejvyšších pohlavárů. Snímek má rozebrat
jeden dobře známý incident, ale v nové perspektivě,
kromě historického dramatu, je logické očekávat i návrat k
žánru wuxia. Obsazení bude tvořit mladý idol Jackson
Yee, dále ostřílení herci jako Shen Teng, Zhang Yi, Lei
Jiayin a Yue Yunpeng. Moc bych si přál, aby se film povedl
a byla to pecka, režisér nám stále neukázal svůj potenciál
naplno (no ale tehdy holt byla jiná atmosféra a prezident
u kormidla).
V čínských teritoriích zůstaneme, snad nejen na papíře (a
na webech a počítačích, ntb novinářů, produkčních), ale i
ve skutečnosti se chystá film l Love You From the Future,
není ještě znám režisér této scifi romance, nebo zápletka
filmu, ale to obsazení je prostě luxusní, korejská
superhvězda Jun Ji Hyun, pro svoji pracovitost nazývaná
čínský tažný kůň, vysoce schopná herečka Yang Mi, z
Hongkongu krasavec Nicholas Tse a éterická kráska
Angelababy, kantonský slavík a osvědčený herecký
veterán Leon Lai, japonsko-tchajwanská star Takeši
Kaneširo. Promrhat takový potenciál by byl zločin,
uvidíme do jaké fáze realizace se podaří tvůrcům dostat a
zda snímek spatří světlo světa příští rok.

V Indii strádat také nebudeme, Katrina Keif bude
účinkovat ve dvou filmech (Tiger 3, Je Lee Zaraa), první
titul je snad zbytečné indickým znalcům představovat.
Druhý film bude režírovat známý herec a dělník filmu
mnoha profesí Farhan Akhtar, jeho sestra Zoya (vynikající
režisérka, scénáristka), dodá scénář. Hlavní mužskou roli
zastane Ishaan Khatter, dále bude k vidění Priyanka
Chopra, Alia Bhatt. Od filmu máme očekávat dámskou
jízdu opak k filmům jako Dil Chahta Hai nebo Zindagi Na
Milegi Dobara.
Můj zrak se však upírá k epickému snímku Adipurush, ten
nás zavede do mytických časů eposu Rámájana, bude to
jeden z nejdražších filmů indické historie, v lednu jde do
kin. Obsazení tvoří Prabhas, Saif Ali Khan, Kriti Sanon a
další. Jsem také zvědavý na koprodukční snímek Tehran,
má se jednat o politický, akční thriller. Arun Gopalan je
sice debutující režisér, ale na rozpočet, nebo obsazení si
stěžovat nemůže, hlavní role John Abraham, íránská
herečka Manushi Chillar. V Japonsku vypadá nejzajímavěji
historický snímek The Legend & Butterfly.
Takuja Kimura jako mladý Oda Nobunaga (1534-1582),
Ayase Haruka jako jeho žena Nohime spolu nemají zrovna
dobrý vztah. Nicméně společně vypracují plán jak čelit
invazi z provincie Suruga, jejich nepřátel Imagawa
Jošimoto má navíc zdrcující vojenskou převahu. Režisér
Otomo Keiši ovládá různé žánry, ale celosvětově je nejvíce
známý díky filmové sérii Kenšin, takže je na místě
očekávat kvalitu režie, nejen umění top herců.

Výhled do roku 2023 - Filmy
V Koreji mě nesmírně zajímá film Bogotá, Song Joong Ki v
hlavní roli přijde jako mladý muž v 90.letech do Kolumbie,
žije však z ruky do úst. Nakonec se však vypracuje do
mocenské pozice, ze které ovládá černý trh v metropoli.
Režisér Kim Sung Je navzdory věku natočil pouze jeden
film, nyní má šanci ukázat, co v něm vězí, využil pro
snímek i místní herce. Dalším projektem, který bude mířit
nejen k domácímu publiku, ale i mezinárodnímu uznání je
scifi Jung_E.
Korejská hvězda a jedna z nej hereček Kim Hyun Joo
ztvární roli vojenské velitelky. Děj nás zavede do
22.století,
klimatická
změna
učinila
planetu
neobyvatelnou a tak lidé musí žít v krytech. V jednom z
nich dojde k válce Jung Yi se stane účastnicí experimentu,
klonování mozku. Věc, která by potencionálně mohla
vyhrát válku. Režisér, scénárista Yeong Sang Ho je dobře
známý domácímu i mezinárodnímu publiku (Train to
Busan, Psychokinesis), je velmi hyperaktivní a doporučuji
sledovat to, na čem se podílel.
Hongkong zažívá pod čínskou nadvládou těžké časy, přežití
lokální kultury, kantonštiny jako jazyka je skutečně
ohroženo, přesto to místní nevzdávají a chystají mnoho
zajímavých filmů. Neúnavný dříč a žánrový všeuměl
režisér Herman Yau chystá rovnou tři filmy. Jednoznačným
favoritem je pro mě akční snímel Customs Frontline, akční
choreografii měl na starost i hlavní herec Nicholas Tse,
dále bude k vidění Jacky Cheung, Karena Lam, z pevniny
bude k vidění nadaná herečka Cya Liu (Limbo).

I přes moji veškerou kritiku čínského režimu, nemohu
popřít, že tam vznikají zajímavé filmy. Yimou Zhang chystá
snímek ze současné Číny na téma moci, korupce s názvem
Under the Light, v hlavní roli Lei Jia Yin, ve vedlejší Zhou
Dong Yu. Kriminální drama se špetkou akce a tajemna, to
nezní vůbec špatně. V rámci akce mě nedávno uchvátila
čínská herečka Qu Jing Jing (12 Hours), stále se čeká, kdy
bude hotovo scifi Pathfinder, kde uvidíme partičku
ztroskotané kosmické lodi, jak se pokouší přežít na pouštní
planetě. Nějakou záhadou roky stále nebyl zveřejněn
hongkongský film Sons of the Neon Night, kriminální trh s
mysteriózními prvky má hvězdy jako Tony Leung Ka-fai,
Takeši Kaneširo, Michelle Wai, Gao Yuan Yuan, aj. Těžko
říct, čím se režisér Juno Mak autoritám znelíbil, snad
snímek veřejnost uvidí a půjde do mezinárodní distribuce.
Hongkongský režisér, scénárista Felix Chong (Infernal
Affairs, Project Gutenberg) nás ve filmu Golden Finger
provede od 80. let do další dekády, díky 15 letému
vyšetřováním jedné obchodní firmy, která uměla páchat
zločiny v mezinárodním měřítku V hlavní roli Tony Leung
Chiu-wai, Andy Lau, Charlene Choi, Alex Fong.
Jak vidno je se na co těšit pro příští rok, tak snad už nikdo
a nic nebude stát nejen těmto fimům a svobodnému
uměleckému vyjádření v cestě…

Filmy 2023
Japonsko

Korea

•
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Filmy 2023
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Výhled do roku 2023:
Seriály

Výhled do roku 2023 - Seriály
Můj osobní tip na seriál roku 2023 je Bionic od čínské
společnosti iQiyi. Tchajwanský režisér Leste Chen, jeden z
nejlepších tvůrců současnosti se ujme scifi námětu o
blízké budoucnosti. V ní bude lidstvo spoléhat na bionické
součásti těla, která mají podporovat odezvu organismu na
emočně složité situace. Ale znáte to, něco se ošklivě
pokazí a vypukne kaskáda, krizí, závad. Do hlavního role je
obsazena Vicky Chen, talentovaná tchajwanská herečka,
kterou byste měli sledovat (dejte si film The Bold, the
Corrupt, and the Beautiful). Čínský prostor nám pro příští
rok nabídne žánrově pestrou směsici seriálů.
Ivy Chen bude mít hlavní roli v tchajšanském akčním scifi s
nádechem romance, -197℃. Muž zmražený v roce 1944 se
bude potýkat s nástrahami moderního života a nějakým
tím spiknutím, pátrání po tajemství věčného života.
Čínská herečka Ni Ni snad bude mít šťastnou ruku při
výběru seriálu, uvidíme ji v titulu West Out of the Yu Men
slibuje žánrovou směr thrilleru, romance, fantasy.
Můžeme se těšit na výzkumnou výpravu do pouště, která
kdysi zmizela a naši hrdinové se ji pokusí znova najít.
Scénáře i režie se ujal zkušený tchajwanský harcovník Su
Chao Bin, který proslul svoji práci ve filmu (Silk, Reign of
Assassins, The Crossing). Nyní však půjde o jeho seriálový
debut.
Angelababy je hongkongská kráska, která nám ukazuje
svůj herecký talent jen občas navzdory množství projektů,
kterých se účástní. Pro příští rok vkládám největší naděje
do seriálu Back for You. Hlavní hrdinka Lu Na je malířka,

spojí síly s mladým policejním detektivem, aby objasnila
jednu záhadu. Máme očekávat směs akce, romance,
tajemna a občasné výlety do dob republiky (1926).
A Journey to Love bude wuxia séri ( s příměsí romance),
Cecilia Liu v hlavní roli, více podrobností zatím není
známo, kromě obsazení a týmu tvůrců. V Japonsku se
teprve rýsují některé objekty na obzoru, není zatím nějaký
vyložený hit na příští rok, který by byl dlouhodobě
očekáván.
Jsem zvědav, zda Yamapi konečně natočí Drops of God,
kde bude hrát someliéra (Toomine Issei), který se bude
snažit získat velkou sbírku francouzských vín v rámci
dědictví proti jeho dceři Kamille. Nejsou zatím přesné
informace o sérii Angel Flight, sice se můžeme bát, když
to financuje Amazon Prime, jenže scénář má na starosti
Kosawa Rjóta (Always: Sunset on Third Street, Aibou, April
Fools, The Confidence Man JP), a v hlavní roli Rjóko
Jonekura, takže logicky doufám v kvalitu.
V žánru tzv. remarry comedies, bude titul Let's Divorce,
politik Daiši Tokaibajaši (Tóri Macuzaka) je svůdník, ale
kvůli profesním i rodinným důvodům předstírá, že má
šťastné manželství. Jeho žena, herečka Júi Kurosawa (Riisa
Naka), se proslavila díky seriálům. Oba spolu zřídkakdy
mluví, kromě streamů na sociálních médiích, doma vůbec.
Jejich rodiny by však okamžitý rozvod neumožnily, Júi by
navíc měla problémy s kontrakty na reklamy. Pár se tehdy
rozhodne potají rozvést.

Výhled do roku 2023 - Seriály
Další potencionálně zajímavý titul On a Starry Night bude
romantická série, Juriko Yošitaka, bude hrát doktorku
(Suzu Jukimija), která se kvůli tlaku společnosti a spěchu
velkoměsta odstěhovala od menšího přímořského
městečka. Je však unavená, opotřebená životem a hlavně
sama. Jednou na kempování potká hluchoněmého
mladíka – Issei Hiiragi (Takumi Kitamura), který zasáhne
její srdce, i když má jiné zájmy a je o 10 let mladší.
Odhaduji, že Dean Fudžioka bude hrát staršího soupeře.
Burn the House Down má být adaptace mangy,
mysteriózní thriller, psychologické drama (revenge série).
Bohatá rodina Mitarai kdysi provozovala nemocnici, ale
jejich dům vyhořel. O 13 let později Murata Anzu (Mei
Nagano) začne pracovat v domě rodiny Mitarai, její pravé
úmysly se však rozhodně nebudou týkat úklidu.
V Koreji je slibovaných sérií mraky, některé ještě z
letošního přehledu. Jako nejočekávanější a nejzajímavější
projekt mi přijde sci-fi Dominant Species, maso je v
budoucnosti produkováno jako geneticky vyráběný
produkt, společnost BF dominuje trhu. Nicméně lidé
uvnitř společnosti i jiní mají pochybnosti o řešení, které
společnost nabízí. V hlavní roli Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo.
The Escape of Seven bude dílem tvůrců hitu Penthouse,
takže o cliffhangery a nečekané situace nebude nouze.
Můžeme se těšit na Prison Break po korejsku? Můžete se
těšit na obsazení, které dobře znáte nejen z výše
zmiňované série Penthouse, Hwang Jung Eum, Uhm Ki
Joon, Yoon Jong Hoon, aj.

Say You Love Me bude remake japonské série z roku 1995
(https://mydramalist.com/3341-aishiteiru-to-ittekure),
potkají se hluchoněmý malíř a začínající herečka.
Navzdory všemožným potížím se do sebe zamilují. V hlavní
roli Jung Woo Sung a Shin Hyun Bin, takže místní herecká
elita.
Značně ambiciózní cíle mají tvůrci série Oasis, rozhodli se
vyobrazit osudy tří přátel z přelomu 80./90. let, soupeření
dvou mužů o jednu ženu. Relativní režisérský nováček Kim
Dae Woong chystá fantasy romanci/komedii A Good Day
to Be a Dog , podle stejnojmenného webtoonu. Hlavní
hrdinka Han Hae Na (Park Gyu Young) trpí rodinnou
kletbou. Po prvním polibku se promění na psa, jediná
cesta jak se prokletí zbavit je obdržet druhý polibek od
stejné osoby, co jí prvně políbila.
Arthdal Chronicles: Season 2 bude pokračování velkolepé
fantasy série (ačkoliv mě první sezóna nepřesvědčila), tak
obsazení vypadá velmi lákavě. Navíc tvůrčí tým je nový,
rejža Kim Kwang Shik má za sebou výborné filmy (The
Great Battle, Tabloid Truth) třeba donutí scénáristy k
tvorbě koherentnějšího materiálu. Ale hlavně když tam
hraje Lee Joon Gi, tak to prostě musím sledovat (on totiž
miluje akci, bojová umění a koně!). Hlavní ženskou roli
bude mít Shing Se Kyung a ta nebyla na obrazovkách už
dva roky k vidění, tak se prostě těším na její návrat, snad
bude kvalita mnohem lepší, než v první sérii.

TV seriály 2023
Japonsko
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https://mydramalist.com/712913-rikon-shiyou-yo
https://mydramalist.com/736599-ooku



https://mydramalist.com/733817-taiga-dorama-ga-umareta-hi



https://mydramalist.com/686433-dousuru-ieyasu



https://mydramalist.com/731967-a-journey-to-love



https://wiki.d-addicts.com/Ranman



https://mydramalist.com/684003-invader



https://mydramalist.com/711229-kanojo-no-satsui-ga-koi-woshita



https://mydramalist.com/65705-west-out-of-the-yu-men



https://mydramalist.com/50025-player



https://mydramalist.com/713703-love-afloat



https://mydramalist.com/717387-fox-spirit-matchmaker-zhu-ye-pian



https://mydramalist.com/730629-bu-liang-zhi-nian-qing-chu-shi



https://mydramalist.com/733717-mitaraike-enjou-suru

TV seriály 2023
Korea
o

https://mydramalist.com/731705-dominant-species

o

https://mydramalist.com/686405-ask-the-stars

o

https://mydramalist.com/730185-the-law

o

https://mydramalist.com/731175-flower-scholars-love-story

o

https://mydramalist.com/711173-thief

o

https://mydramalist.com/689207-say-you-love-me

o

https://mydramalist.com/726783-seven-escape

o

https://mydramalist.com/740197-a-house-with-a-yard

o

https://mydramalist.com/723885-the-worst-evil

o

https://asianwiki.com/Chronicles_of_Crime

o

https://asianwiki.com/Oasis_(Korean_Drama)

o

https://asianwiki.com/A_Good_Day_to_Be_a_Dog

o

https://mydramalist.com/735043-life

•

https://mydramalist.com/57785-smoking-gun

•

https://mydramalist.com/700441-gyeongseong-creature

•

https://mydramalist.com/716735-see-you-in-my-19th-life

•

https://mydramalist.com/721593-wax-doll

•

https://mydramalist.com/723711-one-shot-scandal

•

https://mydramalist.com/701881-hounds

•

https://mydramalist.com/78121-younger

•

https://mydramalist.com/25560-moving

•

https://mydramalist.com/56513-arthdal-chronicles-season-2

Kde se vyskytuji:





http://www.csfd.cz/uzivatel/35479-vavca/
http://www.asianstar.cz/profil/vavca/obsah
https://www.facebook.com/vaverka.pavel
Skupina čínské, korejské a japonské filmy na FB

Díky za pozornost a snad se brzy uvidíme. Přeji
šťastnou ruku při výběru filmů i seriálů.
Pavel Vaverka

