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Kdysi v Americe natočilo pár kamarádu dost otevřený jilm o teenagerech, 
který vyprávěl příběh zcela neidylické partičky a jednoho večera v haní. 
.Jeden z nich byl ale nyní slavný Leonardo DiCaprio a ten druhy Tohey 

Maguire, který mu teď coby Spiderman šlape zdařile na paty...
A lak v současné dobe jejich pečlivé budované image rozhodně nesvědčí 
existence filmu, ve kterém každé jejich třetí slovo je  ..,fuck“ nebo „shit“ a 

kde se Leonardo chová jako len největší hulvát...
Oba se nvni snaží udělat maximum, aby tento jilm nemohl do kin pro USA 

a Kanadu, kde probíhá soudní řízeni, stále piati zákaz promítáni.
A a Českou republiku se ovšem tento zákaz nevztahuje, a tak nyní můžeme

vidět, co Američani nesměji

Parta mladých z typického amerického maloměsta se schází ve 
známém baru, aby nějak zahnali nudu. Společně flirtují, vedou 
silácké řeči a snaží se být co nejdrsnější -  ale i ten nejcyničtější 
z nich, arogantní Derek (DiCaprio) má svá slabá místa.

A navíc - drogy, alkohol, cigarety, sex -  to všechno je součástí 
jejich života daleko víc, než jak malují americkou mládež 
mainstreamové seriály. Během večera v baru se tak postupně 
odkrývá temnější a realističtější stránka „zlaté" americké mládeže.
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LEONARDO DiCAPRIO
(Derek)

Narodil se jako Leonardo Wilhem DiCaprio 
11.listopadu roku 1974 přímo v Hollywoodu 
německé matce a italskému otci. Rok po jeho 
narozeni se rodiče rozvedli a Leonardo vyrůstal 
s matkou v té nejhorši hollywoodské čtvrti. Brzo 
začal účinkovat v reklamách a dětských pořadech.

Ve filmu debutoval v roce 1991 v sci-fi horroru 
„Critters 3“. Jako herec zazářil ve filmu Lasse 
Hallstroma „Co žere Gilberta Grapea" (1993) po 
boku Johnnyho Deppa a za svůj výkon byl ve svých 
devatenácti nominován na Oscara a Zlatý Glóbus. 
V roce 1995 si zahrál ve westernu „Rychlejší než 
smrt“ a v životopisném filmu režisérky Agniezsky 
Hollandové „Úplné zatmnénľ. V té době natočil i 
„Don's Plum Bar“.

Poté jeho kariéra stoupá prudce vzhůru -  
„Romeo a Julie“ a „Marvinův pokoj“ z roku 1996, 
v roce 1997 pak přichází největší kasovni trhák 
všech dob -  „Titanic“. O rok později následuje „Muž 
se železnou maskou“, v roce 1998 bravurně shodi 
své vlastni image superstar v „Celebritách“ 
Woodyho Allena. V roce 2000 pak byl uveden film 
„Pláž“, do kin se nyni chystají snimky „Gangs of New 
York" a „Catch me if you Can".

TO BEY MAGUIRE

( lan) *
Tobiáš Vincent Maguire se narodil 27. června 

1975 v Santa Monice v Kalifornii. Jako dítě účinkoval 
v reklamách a televizních show. Ve filmu debutoval 
v roce 1993 ve filmu „This Boy's Life" po boku 
Roberta De Nira a Leonarda DiCapria, se kterým 
jsou od té doby blízcí přátelé. Společné se pak ještě 
sejdou ve filmu „Don's Plum Bar“.

Jako herec se prosadil ve filmu Anga Leehc 
„Ledová bouře“ z roku 1997, ve stejném roce pal- 
hraje v „Pozor na Harryho" od Woodyho Allena 
V roce 1998 jde do kin „Pleasantville: Městečko 
zázraků“ , v roce 1999 kritikou ceněné „Pravidle 
moštárny" a další film Anga Leeho „Jizda s ďáblem“

Zcela zásadní obrat ale přichází s kasovnín 
trhákem letošního roku -  filmem „Spiderman" 
Tobey Maguire se díky titulní roli přesunul di 
Leonardovy role dívčího idola a získal pozic 
superhvězdy i smlouvu na další pokračování...


