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AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU! 
Osádka americké vesmírné rakety vyslaná tajným progra-
mem NASA přistála dnes v 00:30 středoevropského času 
na odvrácené straně Měsíce. Cílem této expedice bylo 
najít nové zdroje energie ukryté na Měsíci, tzv. Helium 3. 
Tento radioaktivní izotop helia se na Zemi nachází v ome-
zeném množství a využívá se zejména v termonukleárním 
fúzním výzkumu. Dle četných studií se velké naleziště této 
látky, která je označována za „palivo nové generace“, na-
chází právě na Měsíci.

Při svém průzkumu dvojice 
amerických kosmonautů však 
učinila nečekaný objev. Kro-
mě velkých zásobáren Helia 3 
objevila také tajnou nacistic-
kou základnu. Nacisté, kteří 
se v roce 1945 díky svému 
vesmírnému programu ukryli 
na odvrácené straně Měsí-
ce, zde vybudovali rozsáhlou 
infrastrukturu budov a ko-
munikací s hlavní základnou 
ve tvaru hákového kříže. Za 

necelých 70 let zde dokázali 
vytvořit nejen podmínky pro 
přežití, ale také se intenzivně 
připravovali na znovuobsaze-
ní zeměkoule. Početná armá-
da tisíců nacistických vojáků 
je vyzbrojena palební tech-
nikou, plynovými zbraněmi 
a zejména pak stovkami lé-
tajících talířů. Obří Zeppeliny 
přepravující tuto masivní ar-
mádu čekají pouze na pokyn 
jejich vůdce k zahájení invaze.
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Měsíční Nacisté sdělili světu své poselství. Pokud přistoupí-
me na jejich požadavky, nikomu se nic nestane, slibují. Zde 
je jejich prohlášení:

Svět je nemocný. A my jsme lékaři.
Svět je chudokrevný. My jsme vitamin.

Svět je vyčerpaný. My jsme síla.
Jsme tu proto, abychom svět učinili opět zdravým.

Tvrdou prací, poctivostí, srozumitelností, mravností.
Jsme plody milujících matek a odvážných otců.

Jsme ztělesněním lásky a odvahy.
Jsme darem od Boha i vědy.
Jsme odpovědí na otázku.

Jsme slib daný všemu lidstvu.
Kvůli němu zdviháme pravici za jeden národ.

Rytmus našemu kroku dává jeden buben.
Pochodujeme v rytmu jednoho srdce.

Jsme lidé, kteří nesou na ramenou své děti.
Stejně jako naši otcové nosívali nás. 

A jejich otcové zase je.
Jsme jeden lid, jednotný a silný.

Jsme jeden lid s jistotou. S morální jistotou.
Jsme neporazitelní a neznáme strach.

Protože nás sjednocuje pravda!

Jaké mají další plány? Jaká chystají opatření a co to pro nás 
všechny znamená? To se dozvíme v nejbližších dnech…
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S HITLEREM BYCHOM NEBYLI KAMARÁDI
KDyBy HiTleR viDěl Náš
filM, ASi ByCHoM
NeByli PřáTelé
Iron Sky je tak atypický film, 
že by si ho v Hollywoodu nikdo 
nevzal pod svůj patronát. Od 
námětu, přes způsob získává-
ní financí až po internetovou 
propagaci a komunikaci s fa-
noušky. To je řada předpokla-
dů, proč by Iron Sky mohl být 
úspěšný. „Adolfa Hitlera by jis-
tě náš film nepotěšil. Nemyslím 
si, že by z nás byli přátelé,“ uvá-
dí režisér Vuorensola.

iRoN SKy – KDyž Se filMy, 
fANoušCi A iNTeRNeT 
SeTKAJí
Iron Sky je temná science fic-
tion komedie, která se ode-
hrává v roce 2018, kdy nacisté, 
kteří uprchli ze Země na od-

vrácenou stranu Měsíce v roce 
1945, se vrací, aby převzali 
vládu nad Zemí. Film vznikl ve 
finsko-německo-australské ko-
produkci s rozpočtem 7.5 mi-
lionu euro. Režie se ujal Timo 
Vuorensola, produkce Tero Ka-
ukomaa (Blind Spot Pictures), 
Samuli Torssonen (produkce 
vizuálních efektů, Energia), Oli-
ver Damian (27 Films), Cathy 
& Mark Overett (New Holland 
Pictures) a San Fu Maltha jako 

výkonný producent.
Herecké obsazení filmu uvádí 
jména jako Julia Dietze, Götz 
Otto, Christopher Kirby, Udo 
Kier, Peta Sergeant, Stephanie 
Paul a Tilo Prückner. Film je 
založen na příběhu uznávané 
autorky sci-fi, Johanny Sinisalo, 
a scénář napsali Michael Kales-
niko a Timo Vuorensola. 

fiNANCováNí
Zhruba polovina produkčního 
rozpočtu Iron Sky, který činil 
7.5 milionu euro, bylo pokryto 
z Finska, a zbytek z Německa 
a Austrálie. Ve financování také 
hraje významnou roli téměř 1 
milion euro od fanoušků Iron 
Sky. Zbytek pochází z více tra-
dičních zdrojů, jako jsou Finnish 
Film Foundation, Hessen Film 
Invest, Eurimages, Nordisk Film 

& TV Fond, Screen Queensland, 
Media development, DEFF 
v Německu a australský tax-off-
-set (Qape).

PoužívAT iNTeRNeT 
– A DělAT To DoBře 
To, co činí Iron Sky jedinečným, 
je aktivní spolupráce mezi fil-
movými tvůrci a online komu-
nitou. Tým Iron Sky je v přímém 
kontaktu s více než stovkami 
tisíci fanoušky po celém světě. 

V tuto chvíli je na You Tube více 
než 1,5 milionu zhlédnutí, na 
Facebooku je přes 150 tis. fa-
noušků a čísla se stále zvyšují.
Fanoušci a příznivci mohou být 
součástí Iron Sky poskytováním 
následujících věcí: nápadů, fi-
nancí a publicity.
NÁPADY: Fanoušci se mohli 
zapojit do tvorby Iron Sky díky 
podpůrné filmové platformě 
nazvané Wreckamovie.com. 
Na Wreckamovie mohli dávat 
filmaři svým příznivcům úkoly, 
přes ty jednoduché (vymyslet 
jméno pro postavu) až k těm 
komplexním (vytvořit 3D mo-
del vesmírné lodi). 
CROWD FUNDING: Z celkového 
rozpočtu Iron Sky 7.5 milionu 
euro bylo 10 % pokryto finan-
cemi od fanoušků. Jednalo se 
o aktivní prodej merchandisu 
(store.ironsky.net) a investice 
od fanoušků. (www.ironsky.
net/finance)
PUBLICITA: Klíčová skupina 
Iron Sky týmu používala soci-
ální média několik let před tím, 
než byl tento samotný pojem 
vytvořen. V tu chvíli byli filma-
ři v přímém kontaktu se svými 
fanoušky přes Facebook, Twi-
tter, YouTube a další platformy 
sociálních médií. Fanoušci tak 
pomáhají rozšiřovat informace 
o filmu po svých vlastních soci-
álních kruzích.
Nedílnou součástí reklamní 
kampaně Iron Sky je také strán-
ka www.ironsky.net/demand. 
Tato aplikace umožňuje ná-
vštěvníkům si vyžádat, aby se 
film hrál v jejich rodném měs-
tě. Fanoušci potvrzují své po-
žadavky na svých e-mailových 
adresách a usnadňují tak filma-
řům přiblížit se jim ve specific-
kých městech a geografických 
oblastech. 
Iron Sky komunita se mohla 
také účastnit tvorby filmového 
merchandisu. Fanoušci si moh-
li stáhnout Design Kit, který 
obsahoval tematickou grafiku, 

fonty, fotky a další materiály 
Iron Sky, se kterými mohli vy-
tvořit své vlastní návrhy na Iron 
Sky merchandise, který globál-
ně distribuuje společnost EMI. 
Designéři pak byli odměněni 
vstupenkami do kina, hotovos-
tí, vstupenkami na premiéru 
Iron Sky a dalšími vhodnými 
způsoby.

NATáČeNí DoKuMeNTŮ 
– v ReálNéM ČASe
Iron Sky nabídlo svým fanouš-
kům a příznivcům nahlédnout 
za oponu filmových scén. Mě-
síčně zveřejňoval tým Iron Sky 
na YouTube dokumenty (www.
youtube.com/energiaproduc-
tions). V těchto videích prochá-
zí štáb „making of“ jednotlivá 
oddělení, jako výtvarné nebo 
kostýmní, a ukazuje divákům, 
jak se produkoval multi-mili-
onový sci-fi film. Kromě toho 
filmový štáb zveřejnil krátká 
videa, tzv. Director’s Diary (re-
žisérův deník), který natáčel re-
žisér Timo Vuorensola během 
práce na filmu.

PRvNí MiNuTy filMu 
v PřeDSTiHu
V první den natáčení zveřejnil 
tým Iron Sky nové video nazva-
né Iron Sky Sneak Peek (www.
ironsky.net/sneakpeek), který 

ROZHOVOR – TIMO VUORENSOLA

Co vás přimělo natočit film 
s tímto tématem, s tímto pří-
během? Čeho jste tím chtěl 
dosáhnout? Měl jste na my-
sli odkazy na filmy, které jste 
chtěl použít?
Celý nápad na Iron Sky nám 
přinesl Jarmo Puskala, který 
se také podílel na tvorbě scé-
náře pro Star Wreck. Napopr-
vé to byl jen malý hloupý vtip, 
na který jsme přišli v sauně, 
ale začalo se to rozrůstat 
a bylo to čím dál tím ambici-
óznější. Myslím, že síla s vy-
tvořením filmu o nacistech 
z Měsíce je takové vizuální 
hřiště, které každého přiměje 
přemýšlet „jak to bude vy-
padat?“ A to je dobrý základ 
pro film. Pak jsme vytvořili 
základní příběh kolem vizu-
álního obrazu a voilá, máme 
skvělý film! Reference byly 
ohromné, počínaje Vetřelcem 
doplněno o Svět zítřka, De-
likatesy a Město ztracených 
dětí, a vše zpět ke Star Wars.

Jak jste postupoval při tvor-
bě filmu?
Tvorba tohoto filmu byla nej-
těžší částí celého procesu, 
protože jsme měli ohromnou 
práci udržet všechny nitky po-
spolu a ústřední příběh v oh-
nisku zájmu. Spolupracovali 

jsme se skvělými scénáristy, 
jako jsou Johanna Sinisalo, 
která vytvořila příběh, a Mi-
chael Kalesniko, se kterým 
jsme společně napsali scénář.

Měl jste vůbec strach, že 
byste mohl překročit určitou 
linii, že byste byl politicky 
nekorektní?
Iron Sky tančí na přesné hra-
nici politické nekorektnosti, 
ale zjistil jsem, že nejlepší způ-
sob, jak natočit film, je udržet 
svou mysl čistou v tom, co 
děláte, a nebát se. Protože 
pak akorát dosáhnete toho, 
že vytvoříte buď příliš jemný 
film, nebo tím akorát někoho 
naštvete.

věděl jste od začátku, že 
chcete spolupracovat s ně-
meckou produkční společ-
ností a německými herci?
Ano, to bylo zřejmé, dát 
předmětu smysl. Od samého 
začátku jsem chtěl německé 
herce.

Bylo to poprvé, kdy jste spo-
lupracoval s mezinárodním 
hereckým týmem. líbila se 
vám tato práce s herci? Co 
jste se při tom naučil?
Moc rád jsem s herci praco-
val, nebyl tam nikdo, koho 
bych vyměnil, a nebyla tam 
postava, kterou bych neměl 
rád. Práce s vysoce profesio-
nálními herci je pro mne ne-
uvěřitelná zkušenost, protože 
jsem poprvé zjistil, že neexis-
tují hranice v tom, co může 
dobrý herec dokázat, když 
jste s ním schopen komuni-
kovat.
Komunikace byla také občas 
velkou výzvou. Plac, to byla 
změť jazyků – finština, něm-
čina a velká škála anglických 
akcentů – a občas se infor-
mace ztratí v překladu. Toto 
vše způsobilo určitá nedoro-
zumění, která občas přines-

la napětí, ale nakonec jsme 
všichni přežili.
Nejdůležitější lekcí pro mne 
bylo naučit se říkat „prosím“ 
– finština nemá slovo pro 
„prosím“, což je důvod, proč 
často zapomínáme, že takové 
slovo existuje a díky tomu si 
řada lidí myslí, že my Fini ne-
jsme zdvořilí, i když nejsme 
přímo hrubí. Götz mi dal na 
toto téma dobrou lekci a nyní 
to vím, doufám, lépe.

Nastal někdy bod, kdy jste 
měl dojem, že ten film nedo-
končíte?
Po celou dobu až do posled-
ní chvíle výroby se film po-
hyboval na pokraji okamžité 
destrukce, protože – svojí 
podstatou – nebylo možné 
ten film natočit. Neustále 
jsme strádali pod nedostat-
kem všech druhů zdrojů, aby 
se film uskutečnil, ale myslím, 
že všechen ten boj nám jen 
dodával energii jít dál.

Jak jste pracoval na designu? 
Zejména měsíční základna ve 
tvaru svastiky a Götterdäm-
merung jsou obdivuhodné.
Náš art director Jussi Lehti-
niemi byl velkým přínosem 
pro výrobu filmu. Načrtnul 
základní koncepty všech inte-
riérů a exteriérů, stejně jako 
vesmírné lodě nacistického 
režimu na Měsíci a jeho hlav-
ní myšlenku „Jönssi“. Je to 
finsky znějící slovo, které ve 
skutečnosti nic neznamená, 
ale když se řekne tím správ-
ným způsobem, úžas z něho 
perfektně vyjadřuje, o čem 
design Iron Sky je: je to o kou-
lích. Obrovské struktury, nad-
měrné až komicky drsné, mo-
nochromatické a silné scény.

Jak se vám podařilo získat ke 
spolupráci skupinu laibach?
Původně to byla jedna z mých 
základních myšlenek, získat 

Laibach pro vytvoření hudby. 
Snažil jsem se s nimi spojit již 
na jejich koncertu v Tampere 
s taškou plnou lahůdek Iron 
Sky a Star Wreck, ale ani mě 
nepustili do zákulisí. Nebo 
přinejmenším jejich ochranka 
ne. Znáte to, další praštěný 
nápad o měsíčních nacistech. 
Ale přítel jednoho našeho 
producenta dostal přímý kon-
takt na Laibach – sdíleli s nimi 
stejnou budovu  pro kancelá-
ře a zkoušky – a to byla chvíle, 
kdy se začal koloběh odvíjet. 
Slyšeli o filmu a řekli, že je to 
naprosto přesně jejich žánr. 
Poté byla práce s Laibach na-
prosto  skvělá: jednou věcí si 
u nich můžete být naprosto 
jistí – nikdy se nespojí s tou 
nejvíce zřejmou myšlenkou, 
kvalita je vždy na vrcholu vše-
ho.

Jste spokojený s výsledkem? 
Je iron Sky takový film, jaký 
jste si předsevzal natočit?
Nebylo by vtipné, kdybych 
řekl, že ne? Kdybych řekl, že 
Iron Sky je brak, který už ni-
kdy nechci vidět? No, naštěstí 
toto není ten případ. Iron Sky 
je mnohem lepší, než jsem 
kdy snil a myslím, že je to 
podstata dobré filmové pro-
dukce – nikdy ji netvoří jeden 
člověk, ale perfektní kombi-
nace úžasných umělců, kteří 
se podílí o své nápady. Reži-
sér je semkne k sobě a výsle-
dek je – když úspěšný – více 
než souhrn jejich částí.

Jakou reakci od diváků byste 
si přál?
Doufám, že se budou diváci 
smát, zatímco si budou ří-
kat „můžu se tomuto vůbec 
smát“, a budou opouštět kino 
s pocitem, že získali více, než 
očekávali, a musí si skutečně 
sednout a přemýšlet o posel-
ství filmu. Doufám, že to za-
žehne diskuze.
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ROZHOVOR – GÖTZ OTTO
Co je ústřední zápletkou fil-
mu?
Zápletka zní jednoduše, ale 
je bizarní. V roce 1945 nacis-
té odletěli na Měsíc a v roce 
2018 se vrací zpět. Ale kromě 
jednoduché zápletky máme 
na Měsíci zdroje, které mo-
hou změnit energetický pro-
blém na Zemi pro následují-
cích 2000 let, máme tu krásné 
nacistky ve spodním prádle, 
máme nadnacisty a bláznivé 
profesory, inteligentní ame-
rické prezidentky, ale génius 
Jižní Koreje vše zastíní.    

řekněte nám něco málo o 
postavě, kterou ve filmu hra-
jete…
Hraji Klause Adlera, „aspi-
ranta na nového Führera“ – 
tento samotný titul jistě vše 
vysvětluje. Protože Adler ne-
návidí dlouhá vysvětlování… 
a chce změnit svůj titul. Pro 
něj „Führer“ bez těch dalších 
přívlastků by byl dostačující. 
Není zrovna nejbystřejší, ale 
má nezdolnou vůli.

Jak jste se k tomuto projektu 
dostal?
Potkal jsem Tima a jeho pří-
telkyni na Berlinale 2008. 
Hovořili jsme o projektu a pili 
finskou vodku… a když jsem 
nabil znovu vědomí, zjistil 
jsem, že jsem mu podepsal 
smlouvu.  

Co činí, dle vašeho názoru, 
tento film odlišným a unikát-
ním? Minimálně to je jedi-
nečná myšlenka, že ano?
Ve filmové historii není pří-
běh, který by nebyl vyprávěn. 
Unikátnost Iron Sky je v tom, 
že blázniví Fini se rozhodli na-
točit tento film jen proto, že 
někdo dostal v sauně bláznivý 
nápad. Myslím, že toto se stá-
vá celkem často – (Fini se ne-
vyhýbají pití alkoholu v hor-
kém prostředí). Ale tentokrát 

to byli schopni realizovat! A to 
je myslím unikátnější, než ně-
jací nacisti na Měsíci!

ve filmu hrají Julia Dietze, 
udo Kier, Peta Sergeant, Kym 
Jackson, vaše maličkost, 
Stephanie Paul, Christopher 
Kirby a Monika Gossmann 
– s Timo vuorensolou jako 
režisérem – jaké to bylo spo-
lupracovat s takovými herci a 
štábem? Nějaké vtipné anek-
doty?
Udo chtěl pořád někoho 
kousnout. Hledal v sobě pod-
statu upíra a byl zklamán, že 
musel hrát pouze nacistu. 
Takže se snažil kousnout mís-
to toho herce a lidi ze štábu. 
Julia neustále pobíhala kolem 
v jejím sexy prádle, protože 
si myslela, že jí to bude slu-
šet… a měla pravdu. Chris byl 
naprosto frustrovaný, že ho 
každé ráno „vybělovali“ – (se-
děl hodiny v maskérně každý 
den, aby z něj byla „sněhová 
vločka“) a rozhodl se, že jeho 
další rolí bude Číňan. Peta si 
během prvního týdne natá-
čení zlomila nohu a my jsme 
museli přesvědčit režiséra, 
aby ji nezastřelil… Byla to na-

prosto normální produkce. 

Teď tedy něco o vás. Co vás 
přivedlo do filmového prů-
myslu?
Peníze!
 
Hrál jste v různých filmech a 
televizních projektech – se 
kterými herci/herečkami rád 
spolupracujete a proč? Něja-
ké historky?
Mým novým modelem je 
Hugo Weaving. Hrál jsem 
s ním v Atlasu mraků a je to 
skutečně vynikající herec. A 
hlavně se vůbec nechová jako 
hvězda! Je skromný, normální 
a vstřícný. To je osvěžující a je 
dobré vidět, že můžete zůstat 
normální osobností, dokonce 
i když žijete v záři reflektorů. 

Samozřejmě bychom měli 
zmínit, že jste si zahrál v Bon-
dovce – jaké to bylo zahrát si 
jednu ze záporných postav 
filmu Zítřek nikdy neumírá?
Promiňte…  Já nebyl „jedna 
ze záporných postav“… Já byl 
„Mr. Stamper“. Jediná hrozba 
pro toho livrejovaného brit-
ského agenta. A byla to skvě-
lá zábava. S některými lidmi 

jsme stále přátelé. Je to jako 
„Bond rodina“. 

Kdybyste byl vysazen na pus-
tý ostrov, bez jakých tří osob-
ních věcí byste nemohl žít?
Pokud bych skončil na opuš-
těném ostrově, potřeboval 
bych loď… nebo zbraň. Nemo-
hu přijít na třetí věc.

Pokud byste mohl povečeřet 
se třemi lidmi – (živými či 
mrtvými), koho byste si vy-
bral a proč?
Moje přátele Sabine a Berh-
narda a mojí ženu…  máme 
spolu ty nejlepší večery, co si 
kdo dokáže představit. Jsem 
rád, že Müllauerovi dnešní 
večer vynechají.  

Jaké je vaše oblíbené slovo?
Flabbergasted (ohromný). 
Zkrátka proto, že zní skvěle!

Co vás čeká v roce 2012?
Atlas mraků, Asterix a El ar-
tista y la modelo budou uve-
deny do kin v letošním roce. 
V současnosti natáčím ně-
mecký film v Praze a na kon-
ci roku budu hrát na divadle 
Královu řeč.

dával fanouškům příležitost 
vidět v předstihu prvních pět 
minut filmu, počínaje předsta-
vou scény, scénáře, storyboar-
du, animací a dalších různých 
kroků. Toto dalo fanouškům 
nevídanou možnost vidět, jak 
je film vystavěn.

iRoN SKy – víCe Než filM
Tento film je jen jednou sou-
částí z rodiny Iron Sky produk-
tů. Kromě merchandisu tu jsou 
další tematické produkty, které 
vyšly před samotným filmem 
i po něm. 
Komiksy a knihy: Iron Sky má 
tři komiksy, které byly vydá-
ny před uvedením filmu, kro-
mě toho vyjde plnohodnotná 
obrazová kniha příběhu Iron 
Sky. Jedním z tvůrců tohoto 
projektu je Gerry Kissell, jehož 
předchozí produkce zahrnují 
komiksové verze filmu A-Team 
a videohry Army of Two. Bude 
k dispozici také novelizace fil-
mu Iron Sky a kniha o tom, jak 
tento nevídaný filmový projekt 
vznikal. 
Videohry a aplikace: videohra 
založená na Iron Sky je k dispo-
zici na platformách PC & iPad. 
Plány na vydání hry na dalších 
platformách jsou v jednání. 
K dispozici je také tematický 
kontent pro platformy mobil-
ních telefonů, jako jsou smart 
phony. Toto zahrnuje Iron Sky 
iPhone hru a zdarma aplikace, 
které přináší poslední zprávy 
o Iron Sky a kontent přímo do 
mobilů uživatelů.

vRáTí Se NACiSTé 
oPěT NA MěSíC?
Nacisté se možná vrátí na Mě-
síc. Producent Iron Sky, Tero 
Kaukomaa, potvrdil, že nechys-
tá jedno, ale dvě pokračová-
ní. „Je to velmi aktuální téma. 
Máme dobré plány pro prequel 
a také pokračování Iron Sky!“
Kaukomaa odmítnul poskyt-
nout přesné detaily, jakou for-
mu budou pokračování mít.
První film Iron Sky, zčásti finan-
covaný díky crowd funding, tj. 
financování ze strany fanoušků, 
prokázal fenomén sociálních 
médií. Stealth Media je prodá-
vali po celém světě. Nové filmy 
Iron Sky tak budou zřejmě fi-
nancovány stejným způsobem.
„S měsíčními nacisty jsme se 
skutečně bavili a rozhodli jsem 
se, že chceme udělat více pří-
běhů na toto téma! Chystáme 
tedy ne jednu, ale dvě věci – 
prequel a pokračování Iron Sky! 
Začali bychom s prequelem. 
Vždycky mě štvalo, že jsme 
nemohli přesně vyprávět „jak“ 
nacisté skončili na Měsíci a „co“ 
tam dělali celých těch 70 let. 
Samozřejmě jsme hodně z toho 
plánovali, ale abychom to učini-
li skutečným a něčím opravdu 
vzrušujícím, rozhodli jsme se 
začít pracovat se sérií preque-
lů Iron Sky, které nastiňují tato 
témata. Také to bude vypoví-
dat o pozadí určitých postav 
a bude to určitě hodně vtipná 
jízda s oblíbenými nepřáteli 
z odvrácené strany Měsíce. 
Pokračování je pak větší pro-
dukcí a ujišťuji vás, že to není 
něco, s čím bychom přišli 
až poté, co jsme viděli, jaký 
úspěch Iron Sky má. Ta my-
šlenka tu byla již dlouhou 
dobu, od samých začátků vý-
voje scénáře Iron Sky. Držíme 
to pevně pod pokličkou, ale 
bude se to odehrávat krátce 
po událostech Iron Sky a bude 
to obrovský film. Ale tomuto 
chceme dát dostatek času na 
přípravu, takže se do kin do-
stane až za nějaký čas,“ uvádí 
Timo Vuorensola.

Julia Dietze (Renate Richter)
Julia Dietze je velmi talentovanou němec-
kou herečkou a modelkou. Nedávno se 
objevila v historické komedii 1 ½ Ritter 
a hrála v několika německých filmech 
a televizních seriálech. Mezi její koníčky 
patří šerm a kung fu.

Götz Otto (Klaus Adler)
Götz Otto je německý herec nejvíce zná-
mý pro své ztvárnění Mr. Stampera v bon-
dovce Zítřek nikdy neumírá. Jeho role 
zahrnují filmy jako Schindlerův seznam, 
Pád Třetí říše a britskou komedii Pitva 
mimozemšťana. Je také známý pro svo-
ji velmi vysokou postavu: Götz měří 199 
cm, je dokonce vyšší, než režisér Timo 
Vuorensola. Mezi jeho současné projekty 
patří Der Wolkenatlas od Toma Tykwera 
a Andy Wachovskiho a Asterix & Obelix 
ve službách jejího veličenstva r. Laurenta 
Tirarda. 

Christopher Kirby (James Washington)
Christopher Kirby je americký herec, který 
se v roce 1999 přestěhoval do Austrálie. 
Má solidní základ v science fiction, když 
začínal svoji hereckou kariéru v klasickém 
televizním seriálu Quantum Leap a přešel 
na filmy jako Matrix Reloaded, Star Wars: 
Epizoda III – Pomsta Sithů a Svítání.

Udo Kier (Wolfgang Kortzfleisch)
Udo Kier je německý herec, známý pro 
svoje role v hororových filmech jako Bla-
de a Ve stínu upíra. Řada diváků si ho 
může také pamatovat jako Yuriho z vi-
deo hry Command & Conquer: Red Alert 
a z grindhouseovské klasiky Werewolf 
Women of the SS.

Tilo Prückner (doktor Richter)
Tilo Prückner je německý televizní a fil-
mový herec. Jeho kariéra se klene přes 
pět desetiletí a více než 100 filmů jako 
jsou Nekonečný příběh či televizní seriály 
Případ pro dva a Starej.

Peta Sergeant (Vivian Wagner)
Peta Sergeant je australskou herečkou, 
nejvíce známou díky své roli v televizním 
seriálu Satisfakce.

Stephanie Paul (prezidentka USA)
Stephanie Paul je herečka z Nového Zé-
landu, kterou jste mohli vidět ve filmu 
Separation City nebo na divadelních prk-
nech jako sólovou komičku.

24. května 2012, Matt J. Horn, http://mattjhorn.wordpress.com
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celý ten zevnějšek musím po-
děkovat Bliss, protože to bylo 
její dílo. Jediná věc, kterou 
jsem musel skutečně udělat, 
bylo tam sedět. Jediná věc, 
kterou jsem musel dělat, bylo 
být trpělivý.

Svůj čas dělíte mezi Ameriku 
a Austrálii. Když se vracíte 
do Ameriky, přijdou vám 

politické prvky parodované 
v iron Sky výstižné?
Myslím, že jsou. Myslím, že 
jakákoliv parodie se skutečně 
hodí na určitou dobu. Faktem 
také je, že jednáte s lidmi, 
kteří odletěli na Měsíc roku 
1945; dívají se na věci z po-
hledu tehdejší doby. Kolik 
se nyní změnilo věcí od roku 
1945? Máme hnutí za lidská 

práva, naši lidé přistáli na 
Měsíci. Hranice se změnily; 
postoje se změnily. Celá ta 
zápletka hovoří o tom „Když 
z něj uděláme bělocha, pak 
pochopitelně bude lepší.“ 
To je vše. Popravdě, toto je 
i dnes dosti převládající pr-
vek. Neříkám, že ze mne chce 
mít každý bělocha, ale urči-
té věci jsou stále aktuální. 

Spousta lidí je ovládána stra-
chem, nezávisle na tom, ja-
kým. I když máme prezidenta 
Spojených států amerických, 
který je Afroameričan, jsou 
tu stále lidé, kteří ze zásady 
nemají rádi černochy. Prostě 
to, že se něco stane, nezmění 
nutně lidská srdce. Myslím, 
že řada politických parodií je 
skutečně výstižná.

ROZHOVOR – PETA SERGEANT
Jak se k vám tento film vlast-
ně dostal?
Byla jsem v LA na jednom 
konkurzu, když mi přišel scé-
nář a byla jsem požádána, 
abych na oplátku poslala svoji 
nahrávku. Požádali mě, jestli 
bych to zvládla ještě ten samý 
den. Myslím, že jsem to do 24 
hodin odeslala, a překvapivě – 
ještě se mi toto nikdy nestalo 
– jsem za méně než 24 hodin 
obdržela telefonát od svého 
agenta, který říkal: „V Němec-
ku se podívali na tvou nahráv-
ku a líbila se jim. Můžeš být za 
dva dny ve Frankfurtu? Máš 
tu práci.“ Nemohla jsem tomu 
uvěřit. Chtěli, abych tam při-
letěla téměř okamžitě. Bylo to 
skutečně rychlé. A překvapivě 
jednoduché. Obvykle rozešle-
te nahrávky a říkáte si, jestli si 
je ti režiséři vůbec prohlédli. 
Co se s těmi všemi nahrávka-
mi pak děje? Toto byl jeden 
z těch úžasných momentů, 
kdy jsem si řekla: „No páni.“

iron Sky je velmi unikátně fi-
nancovaný a vymyšlený film. 
Měla jste představu, co je to 
za projekt, který vznikal za 
podpory fanoušků několik 
let, když jste podepisovala 
smlouvu? 
Ne, ale byla jsem pak z toho 
nadšená! Byl to úchvatný kon-
cept a výjimečná cesta, zvláš-
tě s těmi fanoušky. Ti odvedli 
skvělou práci, když jsme jed-
noho dne točili ve Frankfur-
tu výbuch budovy. Scéna se 

odehrává v New Yorku, takže 
to celé muselo vypadat jako 
New York a na place byly stov-
ky lidí, kteří utíkali před explo-
zí. Den před tím, než jsme tuto 
scénu natáčeli, zavolali tvůrci 
všem investorům a sezvali je 
na natáčení. „Pokud jste in-
vestovali byť jen jediný dolar 
do filmu, rádi bychom vám 
poděkovali a pozvali Vás jako 
kompars do filmu. Samozřej-
mě si můžeme sehnat vlast-
ní kompars, ale rádi bychom 
tuto příležitost dali vám, fa-
nouškům, abyste byli součástí 
svého filmu. A také, pokud má 
někdo z vás americká auta ve 
svém sousedství, vezměte je 
s sebou.“ Na to přišla nevída-
ná odpověď. Během 24 hodin 
se slétli lidé z celé Evropy, aby 
se zúčastnili natáčení. Museli 
byste to vidět. Je to neuvě-
řitelné. Projekt, který nebyl 
ještě ani vytvořen a už má své 
fanoušky.

film přichází z dlouhé linie 
béčkových filmů, grindhou-
se filmů a dokonce politic-
kých satir jako Dr. Divnolás-
ka. Měla jste při natáčení 
na mysli určitý snímek nebo 
dokonce skutečnou postavu, 
která by inspirovala vaši po-
stavu v iron Sky?
Ne z tohoto světa. S Vivian to 
byla skutečně zajímavá ces-
ta, protože je proměnlivá. Na 
stránkách scénáře se skuteč-
ně hodně měnila. Když jsem 
přijela do Německa a poprvé 

hovořila s Timem o této po-
stavě, bylo skutečně těžké 
určit, kým ona je. Ona je ma-
nažerkou kampaně, ale první 
informace o ní byla – fashi-
onistka. Já říkám: „Takže je 
to osoba v politice, která je 
fashionistka a pak odletí do 
vesmíru? (smích) Toto nedá-
vá žádný smysl.“ A Timo říká: 
„Ano! To nedává žádný smy-
sl!“ Skutečně jsme tvrdě pra-
covali, abychom pro ni našli 
vhodnou polohu a vnesli do 
ní určitou realitu, kolik bylo 
potřeba. Od samého začátku 
jsem musela upustit od svých 
technik nebo forem nebo 
způsobů práce, které jsem 
kdy v minulosti používala. 
Zvláště proto, že jsem si dru-
hý den natáčení zlomila nohu. 
Nyní mám v noze dva titano-
vé pláty a šest šroubů. Bylo to 
bláznivé. Natočila jsem větši-

nu filmu z kolečkového křesla. 
Všimli jste si toho? 

upřímně ne.
(smích) Měla jsem dablérku. 
Bylo to však náročné, protože 
většinou, když hrajete určitou 
postavu, vyvíjíte ji a rozbíhá-
te. S každou další scénou se 
s ní čím dál tím více sžíváte. 
A to mi chybělo. Scény, kde 
stojím, točila za mne dablér-
ka. Detailní záběry jsem točila 
já. Bylo minus deset stupňů, 
každé čtyři hodiny jsem si mu-
sela píchat injekci do břicha, 
aby se mi neudělala trombó-
za, protože bylo hodně zima 
a já měla na noze sádru a na 
nohu se nemohla postavit. 
Pak mě přivezli na kolečko-
vém křesle a od pasu nahoru 
jsem byla Vivian a od pasu 
dolů jsem byla neupravená, 
zakrytá do dek s nohou v této 

ROZHOVOR – CHRISTOPHER KIRBY

iron Sky je jeden z mála fil-
mů, který vydal svůj teasero-
vý trailer již několik let před 
tím, než se film začal skuteč-
ně natáčet. Kdy jste se popr-
vé dozvěděl o tomto filmu 
o nacistech na Měsíci“?
Já jsem se o něm dozvěděl až 
ve chvíli, kdy za mnou přišli 
s nabídkou role v něm. Ne-
měl jsem sebemenší tušení 
o tomto projektu. Protože ve 
světě internetu je tolik věcí, 
že vědět úplně o všech je 
vlastně nemožné. Takže když 
jsem teprve zjistil, o čem ten 
film je, začal jsem si dělat 
malý průzkum. Ale to nebylo 
do doby, než jsem si přečetl 
scénář a setkal se s režisé-
rem. 

Když jste se poprvé dozvě-
děl o filmu a ještě před tím, 
než jste si udělal průzkum, 
byl jste přesvědčený o tom, 
že tento film není jen pouhý 
žert? ve skutečnosti to byla 
dosti promyšlená politická 
satira.
Věc se má tak, že jsem o tom 
nějakou dobu přemýšlel. 
Byl pátek a zavolala mi moje 
agentka: „Někdo tě chce do 
filmu.“ A já na to: „OK, o čem 
to je?“ Ona odpověděla: „Je 
to o nacistech na Měsíci.“ 

(dlouhá pauza) Doslova tak 
to bylo, čekal jsem, jestli se 
začne smát nebo něco ta-
kového – nic. Já říkám: „No 
tak, o čem to skutečně je?“ 
„Nacisté na Měsíci.“ Já na 
to: „Myslíš to vážně?“ A ona: 
„Ano. Zajímá tě to?“Já řekl: 
„Ano, jistě, pošli mi scénář.“ 
Tak mi poslala scénář a já si 
ho přečetl a říkal jsem si „Sku-
tečně jsem to četl?“ Celkem 
jsem si to přečetl snad deset-
krát a pokaždé jsem nacházel 
nové a nové věci. U čtvrtého 
čtení jsem si pak řekl: „Jestli ti 
chlápci mají odvahu do toho 
jít, jdu taky.“

Takže je to něco, čeho jste 
chtěl být součástí.
Samozřejmě, není to žádný 
průměrný film, který by se 
denně viděl. Není to vůbec 
typické. Je to něco odchýlené 
od středu. Zároveň, ještě než 
jsem se setkal s režisérem 
a producentem, jsem si chtěl 
být jistý… chápete, nechtěl 
jsem podporovat něco, co je 
v jakémkoliv smyslu, tvaru 
nebo formě nehumánní. Ho-
tovo. Chtěl jsem si být jistý, 
že ti chlápci, kteří za tím stojí, 
jsou poctiví. Rozhodl jsem se, 
že by to mohlo být zajímavé. 
Celý ten koncept. Tehdy jsem 

si pomyslel „Páni“. Byla to 
skvělá myšlenka. Řekl jsem 
si: „Dobře, pojďme do toho. 
Uvidíme, co s tím ti chlápci 
dokáží.“  

Když hovoříme o tom, že to 
je atypické, nejde jen o kon-
cept, ale také o proces tvor-
by, zčásti byl tento projekt 
financován fanoušky a oni 
měli dokonce možnost za-
sáhnout do příběhu a pra-
covat na scénáři po několik 
let. Byla to zastrašující před-
stava? Mít za zády tisíce zu-
řivých fanoušků, kteří měli 
vliv na finální podobu filmu?
Určitě tam byly jisté aspek-
ty, které tvůrci převzali od 
fanoušků, ale výslednou po-
dobu určili sami. Když pe-
čete koláč, dáte do něj také 
všechny potřebné ingredien-
ce? Nemůžete tam dát příliš 
mnoho cukru, jinak to nebu-
de dobré? Nebo nemůžete 
přidat příliš mnoho pečícího 
prášku. Z tohoto konceptu 
jsem byl ze začátku trochu 
nesvůj. Říkal jsem: „Počkejte 
chvíli, nyní se ptají fanoušků 
na jejich názory?“ Ale díky 
tomu je ten projekt tak celko-
vě krásnou cestou; má kolem 
sebe pevnou komunitu. Je to 
cesta, kterou nemůžete pod-
niknout sami. Potřebujete lidi 
kolem sebe, kteří vám pomo-
hou toto uskutečnit.  

film jistě pracuje s mnoha 
archetypy a paroduje řadu 
filmů. vy sám máte ve filmu 
takový moment Dr. Divno-
lásky v kolečkovém křesle. 
Hledal jste inspiraci pro svoji 
postavu Jamese Washingto-
na v určitých filmech nebo 
filmových postavách?
Víte, ani ne. Ale jeden z mých 
oblíbených filmů (smích) – 
neřekl bych, že je to nejoblí-
benější film – jedním z mých 
oblíbených filmů jsou Ohnivá 

sedla. Je to jeden z těch filmů, 
kde Mel Brooks v podstatě 
paroduje každého. Krásou 
toho je, že bere každý stereo-
typ a každý předsudek, které 
lidé mají, a položí je zkrátka 
na stůl. A vy jen zjistíte „Páni, 
vždyť jsme všichni stejní.“ To 
je jeho mottem. A myslím, 
že Iron Sky má podobného 
ducha. Když točíte film, máte 
obavy, aby nebyl špatně vy-
kládán, ale v Iron Sky je urči-
tý duch, který diváky chytne 
a oni si řeknou „No, je to váž-
ně to, co jsem viděl?“ Stejně 
jako moje postava, soustředil 
jsem se na někoho? Ne nutně. 
Jen jsem si mohl procházet 
to, co jsem kdysi zažíval a za-
měřil se na to, co jsem chtěl. 
Denně nepřemýšlíte o tom, 
co byste dělali, kdyby na Vás 
zaútočili nacisti z Měsíce. To 
není věc, která se běžně děje.     

Myslím, že ohnivá sedla jsou 
skutečně výstižným srovná-
ním. film pracuje s rasovými 
motivy a je to zjevně vtipný 
film. vy hrajete prvního čer-
ného kosmonauta na Měsíci, 
mužský vzor, který, jakmile 
je chycen nacisty, „zbělá“. 
vaše vlasy jsou vyběleny 
a vaše pleť je bledá. Jaká 
byla práce maskérů? 
(smích) Bylo to dlouhé. Ale 
každý den to bylo trochu jiné. 
Protože Bliss Macgilicuddy, 
naše maskérka, zkoušela růz-
né způsoby, jak získat správný 
tón pleti. Musíte odebrat vše, 
co jsem já a pak dodat na-
zpět tóny. Jako hotový běloch 
jsem se viděl až při natáčení. 
Seděl jsem v křesle maskér-
ny a říkal si „Dobrá, jsem to 
já, ale nejsem to já.“ Určité 
emoce se začaly objevovat 
a já si opakoval „Páni, dob-
rý.“ Nejhorší věcí byly asi ty 
kontaktní čočky. Od té doby 
jsem trochu přecitlivělý na to 
si dávat něco do oka. Ale za 

8. května 2012, Simon Miraudo, http://blog.quickflix.com.au

9. května 2012, Simon Miraudo,
http://blog.quickflix.com.au
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LUNÁRNÍ AMBASÁDA
Základními aktivitami lunární Ambasády Československo 
jsou prodeje pozemků na Měsíci a jiných planetách sluneční 
soustavy. Jejím cílem je rozšíření světových mírových akti-
vit lidstva na Měsíci - našim nejbližším vesmírném souput-
níkovi. upozorňuje lidstvo na nové procesy probíhající při 
nových vesmírných objevech kolem Měsíce a dalších planet 
naší sluneční soustavy. Další činností je zveřejňování dat 
o nových činnostech lidstva při plánech osidlování vesmíru 
s plány přestěhování lidstva na jiné planety.

Všeobecně rozšířené mínění 
o tom, že soukromé vlastnic-
tví vesmírných těles je zaká-
záno, potvrzuje Pakt o Měsíci 
a jiných nebeských tělesech, 
který byl podepsán v roce 
1967 členskými státy OSN 
a ve kterém bylo stanoveno, 
že žádná země si nemůže dě-
lat nároky na mimozemskou 
půdu. Tento zákaz se nicmé-
ně netýká práv jednotlivců či 
právnických osob. V roce 1984 
se OSN snažila tuto „mezeru“ 
v zákoně překlenout předlo-
žením návrhu Paktu o Měsíci. 
Tento pakt zakazoval využití 
mimozemských zdrojů (což 

zahrnuje i vlastnické právo) 
jakýmkoliv subjektem, včet-
ně fyzických a právnických 
osob. Během hlasování nic-
méně Pakt o Měsíci podpořilo 
pouze 6 zemí ze 185, většina 
členských zemí OSN ji tedy 
nepodepsala. Má to přece jen 
smysl. Jen si představte, že by 
se Vám podařilo objevit na 
Měsíci ložiska ropy. Opravdu 
by mělo být lidstvu zakázáno 
ji využívat? Ovšemže ne! Tato 
„mezírka“ je tu stále.
Vyplývá z toho, že vesmír-
né těleso může patřit tomu, 
kdo jako první požádal o jeho 
registraci v době, kdy o něj 

nikdo jiný neusiloval. To, 
co nepatří nikomu, si každý 
může přivlastnit. Právě této 
„mezery“ v zákonech si vši-
ml Dennis Hope, který v roce 
1980 požádal příslušné úřady 
státu Kalifornie o registraci 
vlastnického práva. Nakonec 
mu bylo oficiálně vyhověno 
a vydány byly i potřebné lis-
tiny, které toto vlastnictví po-
tvrzovaly.
Tuto skutečnost Hope ozná-
mil vládám USA, Číny, USSR, 

OSN, na radu právníků ještě 
tři roky počkal a poté začal 
s prodejem pozemků. Lunár-
ní Ambasáda působí od roku 
1980. Již dva američtí prezi-
denti si od ní koupili pozemky 
na Měsíci. Žádný problém se 
zákony přitom nevznikl. Po-
čet vlastníků s každým rokem 
stoupá. Je možné, že v brzké 
době Lunární Ambasáda vy-
hlásí existenci Měsíční repub-
liky, která bude zastoupena 
v OSN.

ROZHOVOR S FILIPEM RAJCHARTEM 
tiskovým mluvčím Lunární Ambasády
Kdy vznikla lunární ambasá-
da Československá a za ja-
kým účelem?
Lunární Ambadasádu Čes-
koslovensko jsme založili již 
v roce 2006. Jednalo se o pro-
jekt, který jsme především 
v prvních krocích vnímali jako 
recesi a nutnou zábavu. Neje-
nom, že se jednalo o zajíma-
vou činnost, při které jsme 
se dozvěděli mnoho nového 
přímo z informací dodáva-
ných agenturou NASA, ale 
i z finančního hlediska. To 
pro nás znamenalo význam-
né finanční zhodnocení, které 
jsme v té době nutně potře-
bovali pro investici do nové-
ho projektu OXYLIFE. Projekt 
OXYLIFE, tedy komerční vy-

užití kyslíkové terapie, byl 
do té doby ve střední Evropě 
a v České republice vnímán 
jako nepotřebný, a proto ne-
bylo možné získat investora. 
Tak se vesmírný bussines stal 
investorem kyslíkové myšlen-
ky. Teprve po 7letech vidíme, 
jak dobré to bylo rozhodnutí! 

Kdo je ambasadorem lunár-
ní ambasády a kdo další zde 
působí?
V tomto projektu pro Českou 
republiku je ambasadorem 
věrný ruský přítel pan Vadim 
Malguine, který žije v Archan-
gelsku a je opravdovým vizio-
nářem nových myšlenek. Do-
stal jsem možnost se připojit 
k tomuto projektu a tak jsem 

se stal tiskovým mluvčím Lu-
nární Ambasády Českosloven-
sko. Postupně se tým rozšířil 
o další osoby spolupracující se 
společností Galaktická agen-
tura spol. s r.o.

Prozraďte nám, jaké zákony 
a ustanovení se vztahují na 
vlastníky pozemků na Měsí-
ci?
Základní listinou každého, kdo 
se chce více dozvědět o záko-
nech stanovených na Měsíci 
Lunární Ambasádou je tzv. 
Lunární konstituce, kterou 
osobně podepsal pan Dennis 
Hope. Ale jedná se o velmi 
jednoduchý dokument, který 
se dá shrnout následujícím 
prohlášením: „Čiň jiným tak, 

jak bys chtěl, aby bylo činěno 
tobě!“ 

Je možné získat i Měsíční ob-
čanství?
Každý, kdo zakoupí vesmírnou 
nemovitost, automaticky zís-
kává občanství Měsíce a tím 
stvrzuje, že věří v měsíční 
vládu a připojuje se ke Galak-
tické vládě. Galaktická vláda 
bude v budoucnosti hlav-

masivní sádře  - a snažila jsem 
se hrát (smích). 
Tím, že jsem byla s mojí po-
stavou „tak krátce“, musela 
jsem hodně věřit Timovi. On 
měl naštěstí zcela jasnou vizi, 
měl přehled o tom, co dělá. 
Je to vážně výjimečný člověk. 
Spolupráce s ním byla skvělá. 
Naučila jsem se, že Fini jsou 
velmi přímí lidé, kteří neplýt-
vají slovy, a to byla občas dob-
rá lekce pro mé ego a občas 
to bylo pro mé ego devastující 
(smích). Když se Timovi něco 
nelíbilo, nedržel se zpátky. 

ve filmu je scéna, která je 
čistě poctou Pádu Třetí říše. 
Chtěla jsem se zeptat, koli-
krát jste musela film vidět, 
abyste se na tuto scénu při-
pravila?
Jste první novinář, který se na 
to ptá.

Skutečně? 
vždyť je to očividné.
Já vím! Byl to první velký klíč 
pro Vivian, protože, jak jsem 
řekla, běžné metody, které 
by herec použil, by tu nefun-
govaly. Ta postava nedávala 
smysl a byla bizarní. Tato po-
stava tu funguje jako zpro-
středkovatel mezi měsíčními 
nacisty a pozemšťany. Zby-
tek je irelevantní. Hodně mi 
v tom pomohl Timo, který mi 
příslušné video z Pádu Třetí 
říše ukázal na internetu. Pře-
hrála jsem si to několikrát 
za sebou, abych získala to 
správné pojetí této scény. 
Když jsme šli v Berlíně na 
premiéru, byla jsem nervózní 
kvůli fanouškům. Jak to vez-
mou? Co když to nepochopí? 
Co když je to pasé? Pád Třetí 
říše tu byl před čtyřmi lety. 
Ó Bože. Pro tuto scénu není 
jiný důvod, než jako pocta 
filmu. Na premiéře se tedy 
film rozjel a lidé se hysteric-
ky smáli, jejich reakce byla 
neuvěřitelná. A pak se blížila 
ona scéna a já se začala po-
tit. Přišel první záběr, kdy se 

mi třásla ruka, a já si sundá-
vala brýle, 1800 lidí se smá-
lo. Pak byla chvíle ticha a pak 
výbuchy smíchu. Bylo možné 
slyšet lidi, jak říkají „To ne! 
Co?“ Nemohli uvěřit, že jsme 

to dali do filmu. Napros-
to to pochopili a smáli se, 
smáli a smáli. Když jsem pak 
hodila to pero a klesla pak 
zpátky do křesla a řekla „Co 
jí mám asi tak říci,“ lidé se 

váleli smíchy. Byl to zážitek 
mého života a mojí kariéry, 
na který nikdy nezapomenu. 
Bylo to neuvěřitelné. Nevím, 
jestli ještě někdy zažiji něco 
podobného.

LAIBACH – HUDBA K FILMU
„Jednou z nejúžasnějších částí celé produkce iron Sky byla příležitost spolupracovat 
s jednou mých nejoblíbenějších kapel, laibach. vždy mne inspiroval jejich kontroverz-
ní postoj k věcem, které jsou tabu, jako jsou nacistická ikonografie, a jejich temný, 
extrémně břitký a cynický smysl pro humor. Jejich předchozí album nazvané volk bylo 
pro mne ohromnou inspirací, když jsem začínal pracovat na tomto projektu roku 2006, 
a když se naskytla možnost spolupracovat s laibachem, měl jsem pocit, že jsme našli 
chybějící článek filmu. Chtěl jsem mít soundtrack, který by mohl fungovat sám o sobě, 
který hraje téměř jako postava ve filmu, spíše než nudný podkladový soundtrack, kte-
rý často slyšíme ve sci-fi a akčních filmech. laibach přijali tuto výzvu a našli velmi zají-
mavý, barvitý a silný přístup k soundtracku tím, že do něj vnesli Wagnerovy melodie. 
Konečný výsledek je jedním z nejvýraznějších úspěchů iron Sky a v mnoha směrech 
prvkem, který hodně přispěl k atmosféře filmu, že si ani nedokážeme představit, jaké 
by to bylo bez hudby laibach.“

Timo vuorensola, režisér iron Sky

Kombinací laibachovské všemoc-
nosti industriálního, temného, 
drsného beatu a okázalých zvuků 
společně s Wagnerovskými téma-
ty dali Laibach dohromady sound-
trackové album, zaplněno téměř 
80 minutami hudby z filmu, včet-
ně sladkobolné písně Take Me to 
Heaven a Under the Iron Sky. 
Laibach je hudební a kros-medi-
ální skupina ze Slovinska založená 
1. června 1980 v Trbovlje. Název 
skupiny je historickou verzí ně-
meckého jména hlavního města 
Slovinska, Ljubljana. Od samého 
začátku rozvinuli Laibach „Sou-
borné umělecké dílo“ – multi-
-oborové praktikované umění na 
všech frontách od populární kul-
tury po umění (koláže, foto-kopie, 
plakáty, grafiky, malby, videa, instalace, 
koncerty a vystoupení). Od svých začátků 
byla kapela spojovaná a obklopovaná kon-
troverzností, provokativními silnými reak-
cemi ze strany politických autorit bývalé 
Jugoslávie a konkrétně pak od Socialistické 
republiky Slovinské. Jejich militaristická se-
be-stylizace, propagandistické manifesty 
a totalitní prohlášení vyvolaly řadu debat 
o jejich skutečném uměleckém a politic-
kém postoji. Mnoho významných teore-
tiků, mezi nimi Boris Groys a Slavoj Žižek, 
diskutovalo o fenoménu Laibach, jak po 

stránce analytické, tak i z pohledu kritiky. 
Hlavní prvky rozmanitých praktik Laibach 
jsou: silné odkazy na avantgardní historii 
umění, nazi-kunst a socialistický realismus. 
Vše se odráží v jejich tvorbě vizuálního 
umění, de-individualizace v jejich veřej-
ných vystoupeních jako anonymního kvar-
tetu oblečeného do uniforem, konceptuál-
ních prohlášení a působivých akustických 
pódiových vystoupení. Laibach praktikuje 
kolektivní práci, odbourává individuální au-
torství a ustanovuje princip hyper-ztotož-
nění.  Více o Laibach na www.laibach.org.
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ním spojovatelem mezi lidmi 
a mimozemšťany. Bude vel-
mi dobré, aby více lidí mělo 
měsíční občanství pro vývoj 
vztahu s civilizacemi pocháze-
jícími z Vesmíru.

Které další pozemky je mož-
né si u lunární ambasády za-
koupit?
Kromě jiných planet bych 
chtěl poukázat na již vzniklé 
Lunární království „AELITE“ 
založené Galaktickou Agentu-
rou na Měsíci. Jedná se o prv-
ní vesmírné království , které 
bylo založeno na našem přiro-
zeném satelitu. Více najdete 
na www.aelite.cz

Co víte konkrétně o vesmír-
ném programu nacistů?
Především je potřeba říci, že 
právě v době 70 let po skon-
čení 2. světové války je čas na 
odtajnění mnoha úžasných 
projektů, které v podstatě 
zneužili lidé ke svým zlým 
a nechutným činnostem. 
Konspiračních teorií v tomto 
smylu je mnoho. Faktem ale 
zůstavá, že to, co je mediál-
ně podáváno lidem ohledně 
vesmírného průzkumu, není 
pravda! Již se to postupně 
odhaluje a především díky 
internetu jsou tyto infor-
mace neudržitelné. Mnoho 
zpráv o lidech, kteří osobně 
dosvědčují účast na vesmír-
ných programech lidstva, jen 
potvrzují tyto teorie. Vzniká 
mnoho otázek. Je prokázáno 
zcela jistě, že Hitler a jeho 
nacistická nadvláda nad Ev-
ropou měla komunikaci s mi-
mozemšťany a využívala již 
v té době poznatků právě 
z tohoto informačního pole.
Na druhou stranu tyto tech-
nologie si ihned po válce 
rozdělili vítězné mocnosti 
a ihned rozjeli zcela veřej-
ný vemírný program (napří-
klad NASA – mimochodem 
agentura NASA je vojensko-
-průmyslovou organizací 
Spojených států amerických 

a v jurisdikci nikdy nepodlé-
hala pod přímé velení žád-
ného prezidenta USA), který 
měl za úkol dopravit první-
ho člověka na Měsíc. Vzniká 
tedy reálná domněnka, že 
Hitler a jeho společníci věděli 
více a tomu je dobré věřit.

Myslíte, že je reálné, aby na-
cisté, resp. jacíkoliv lidé, na 
Měsíci žili?
Rozdíl mezi slovy reálné a ne-
reálné už si mnoho lidí do-
káže představit. Když jsme 
byli malí, mohli jsme si jen 
těžko představit, že budeme 
telefonovat z mobilních te-
lefonů a budeme na jakém-
koliv místě na zemi obrazo-
vě ve spojení s kýmkoliv na 
druhé straně Země? To byla 
velká schíza – tedy pakliže 
někdo takt vůbec přemýšlel 
a jak je vidět, tak přemýšlel. 
Jestli jsou lidé schopni přežít 
ve vesmíru? Dnes již víme, že 
ano. Ale, bylo to tak vždy? 
S novými technologiemi je 
lidstvo schopno v podstatě 
cokoliv. 
Jestli jsou nacisti od roku 
1945 na Měsíci? To je oprav-
du pohádka, ale minimálně 
má za úkol poukázat na pro-
jekty, které lidem nebyli ni-

kdy zpřístupněny. Wernher 
von Braun, hlavní konstruktér 
nacistické moci a poté hlavní 
konstruktér agentury NASA? 
To je skutečnost! Je třeba se 
zamyslet nad informacemi, 
které jsou nám zprostředko-
vávány. Sám von Braun jasně 
před svou smrtí (v roce 1977) 
ukázal na skutečnost, že po 
boji s terorismem přijde ko-
munikace i kontakt s mimo-
zemskými civilizacemi a běž-
né cestování mezi galaxiemi. 
Co tedy věděl? Jestli jsou na-
cisti na Měsíci, pak to bude 
jeden z největších příběhů 
lidtsva v jeho existenci. Spíše 
se bude ale jednat o jinou ci-
vilizaci, která je přítomna ve 
vesmíru a možná i na Měsíci.

Nakolik je (ne)prozkoumaná 
odvrácená strana Měsíce?
Odvrácená strana Měsíce je 
stále prozkoumaná pouze 
ze vzduchu a uctivé vzdále-
nosti, tak abychom o ničem 
nevěděli. Je mnoho hypo-
téz o tom, jak to vlastně je. 
Ale to, co je skutečně velmi 
zajímavé, je, že společnost 
Lokheed Martin, pracující 
pro společnost NASA, skuteč-
ně plánuje let na odvrácenou 
stranu Měsíce právě v roce 

2018! Je tu nějaká spojitost 
– nevíme, ale můžeme se do-
mnívat. První snímky odvrá-
cené strany byly pořízeny až 
v roce 1959. Ze snímků z roku 
2012 je velmi patrná nezná-
má geologická činnost na od-
vrácené straně Měsíce. Jestli 
se týká mimozemské činnosti 
– to nemůžeme potvrdit, ale 
můžeme předpokládat, vždyť 
podle sdělení vědců je Měsíc 
mrtvý. Nebo že by naši ast-
ronomové a vědci lhali? Proč 
by to dělali? Možná MUSÍ! 
V poslední době se přede-
vším na portálu www.you-
tube.com stále více objevují 
videa, co unikly s dosahu 
NASA, která jednoznačně po-
tvrzují mimozemskou činnost 
z okolí Měsíce. 

Máte jistotu, že se i na dal-
ších planetách naší sluneční 
soustavy nemohou obje-
vovat nějaké podivné živly, 
které znemožní vlastníkům 
pozemků své „hospodářství 
obdělávat“?
Myslím si, že jediným podiv-
ným živlem ve vesmíru jsou 
lidé, promiňte. Už je mnoho 
důkazů o existenci tzv. UFO. 
Všichni, kdo se tímto jevem 
zabývají, jsou vystaveni po-
směchu a pronásledování. 
Proč tomu tak je? Komu vadí 
myšlenka, že nejsme ve ves-
míru sami? Kdo hledá, ten 
najde a základem je víra.

Máte nebo chystáte nějakou 
dohodu s Houstonem nebo 
Bajkonurem o „zlevnění“ 
letů do vesmíru, když je teď 
tolik vlastníků? Kolik jich 
vlastně po světě je?
Celkový počet všech vlastní-
ků vesmírných nemovitostí 
je momentálně na celé Zemi 
přes 15 milionů a jejich po-
čet neustále roste. Jednání 
ohledně cest do vesmíru jsou 
otevřená a vše bude závi-
set jen na nově vznikajících 
technologiích, které budou 
umožňovat takové cestování.

Je to nesmírně politicky nekorektní film. Chtěl jsem natočit  

něco vtipného. Nechceme tu kázat a nechceme urážet, ale máme  

určité poselství.

Nejlepší reakce byly od mladých Němců, kteří nemají nic společného 

s nacistickou érou – pro ně jsou nacisté jen historií, ale stále je pro ně 

toto téma tabu.

Z mého úhlu pohledu se právě nyní obávám rétoriky mezinárodních 

politiků. Má to odezvu v 30. letech a vzestupu fašismu. Nicméně je to na 

divácích, jestli chtějí tento vzkaz přijmout.

Měsíc je záhadný a líbí se mi ta fráze ‚odvrácená strana Měsíce‘. existuje 

mezi lidmi pověra, mýtus, že nacisté měli vesmírný program, který byl víc 

než jen pokus o vypuštění rakety do vesmíru. existují teorie spiknutí  

o tom, že nacisti provedli hodně experimentů ve vesmíru, a ať už 

postavili cokoliv, na konci války to zmizelo. Do uSA? Do uSSR? Nikdo to 

neví. Takže kolem toho tématu vznikla celá mytologie.

Není to zas tak přitažené za vlasy, že by se nacisti dostali na Měsíc. 

Dvacet let po válce se tam našly led a řasy. Kdybyste věděli, co dělat, 

mohli byste tam přežít. Ale samozřejmě, nahlížím tu na bláznivé  

téma s vážnou tváří.

Timo Vuorensola
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