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Od doby, kdy bratři Lumiérové poprvé promítali film, uplynulo již hodně vody. Slavní vynálezci
kinematografu uvedli první snímek 28. prosince 1895 v Paříži, tehdy šlo o dokumentární snímek
přijíždějící lokomotivy.

      

Odstartovali jím však éru filmu i s jeho uměleckým, kulturním a společenským významem. Mezi
prvními byly uvedeny černobílé němé grotesky, ve kterých zářil zejména Charlie Chaplin,
postupně získal film zvuk i barvu a vedle hraných snímků se začaly prosazovat i filmy
animované , a
to jak kreslené, tak loutkové.
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V dnešní době si nedokážeme pořádný film představit bez počítačových efektů, které jim dodají
věrohodné iluze, natož pak bez barvy nebo zvuku. Filmy se dnes natáčí na různá témata, žánrů
existuje celá řada, stačí si vybrat ten správný, který bude vyhovovat právě vám. Na filmy se
nechodí jen do kina, můžete si je půjčit nebo zakoupit na DVD nebo Blu-ray a dalších médiích.
Nemusíte se bát, že by byly 
filmy na DVD
příliš drahé, dnes už seženete oblíbené tituly on-line, nemusíte tedy nikam chodit. Z pohodlí
domova si snadno vyberete z nabídky filmy, které vás zajímají, objednáte si je a obchod vám je
doručí až k vám domů. Vše je pohodlné, rychlé a poměrně levné.

  

Navštivte internetový obchod FilmnaDVD.cz, kde naleznete skutečně široký sortiment českých
i zahraničních snímků všech dostupných žánrů. Jako bonus jsou vám zde k dispozici také 
audio CD
nejrůznějších interpretů a skupin. Objednávat můžete on-line, prostřednictvím e-mailu či
telefonu. FilmnaDVD.cz nabízí filmy pro dospělé diváky i pohádky pro nejmenší. Najdete zde
roztomilé animované večerníčky i kouzelné hrané pohádky. Zklamaní nebudou ani ti, kteří
shánějí dokumentární filmy. Pro odlehčení a odreagování zde naleznete rovněž nejrůznější
komedie a parodie. Neváhejte a najděte si i vy ten pravý film na DVD.
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