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Úvod 
           
   Tohle téma jsem si vybral, protože mě baví a líbí se mi filmy, které tito dva herci 
natočili. 
Můj nejoblíbenější film s těmito herci je Dva misionáři. Ale ostatní filmy stojí také za   
zhlednutí. 
Jsou to odpočinkové filmy, ale někdy jsou i akční a pokaždé to dobře dopadne. 
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1. Bud Spencer 
 
   Carlo Pedersoli neboli Bud Spencer se narodil 31. října 1929 v Neapoli a zemřel 
27. června 2016 v Římě. 
   Jeho otec byl bohatý podnikatel a vlastnil továrnu, která byla během války 
zničena. 
   A tak se s rodinou v roce 1947 přestěhoval do Jižní Ameriky, z níž se po dvou 
letech vrátil.  
   Mezitím si však vyzkoušel práci úředníka.  
   Ukázal, že má skvělou paměť a že je výborný plavec; díky své paměti mohl 
přeskočit některé ročníky ve škole. 

 
 

1.1 Plavecká kariéra  
 
 
   Protože se věnoval aktivně plavání, vyhrával jedno mistroství Itálie za druhým. 
   Mezi léty 1949 – 1957 vyhrál Carlo jedenáctkrát zlatou medaili, pětkrát stříbrnou 
a dvakrát bronzovou. 
   Byl prvním Italem, který pokořil hranici jedné minuty volným stylem na 100 
metrů. Věnoval se také vodnímu pólu.  
   Během jeho kariéry plavce si režiséři povšimli jeho mohutné postavy a projevili 
o něho zájem. 
 
 

1.2 Druhá cesta do Jižní Ameriky  
 
 
   Ve svých 14 letech začal kouřit a nadměrně hodovat jídlu, aby si tento nezdravý 
životní styl kompenzoval, zvýšil tréninkové dávky. 
   Potom ukončil studium práv a sportovní kariéru a vydal se zpátky do Jižní 
Ameriky, kde se živil jako dřevorubec a prodavač aut a po dvou letech se vrátil 
zpátky do Itálie, kde zkusil štěstí jako hudební skladatel. 
 
 

1.3 Hudební kariéra  
 
  
   Začal skládat hudbu pro Ritu Pavone a podepsal smlouvu s nahrávací 
společností RCA. 
Uměl hrát na několik hudebních nástrojů, například na kytaru, klavír a saxofon. 
   Protože ho hudba bavila, začal obcházet noční kluby, kde hrál na saxofon a ve 
kterých se věnoval jazzu. Oženil se s Marií Amatovou, která byla dcerou 
významného italského režiséra. Mají tři děti - dvě dcery a jednoho syna. Syn se 
po vzoru otce věnuje filmu především jako producent. 
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2. Terence Hill 
 

   Tento 182 cm vysoký modrooký blonďák se narodil v Benátkách v Itálii 29. 3. 
1939. Jeho otec byl italský chemik a matka Němka, i proto žil několik prvních let 
života v Drážďanech v Německu. Po válce se vrátili zpět do Itálie. Od dětství rád 
vesloval a plaval, získal bronzovou a stříbrnou medaili na mistrovstvích Itálie. 
   Původním jménem byl Mario Girotti, toto jméno si později změnil na Terence 
(podle římského učence Terencia) a příjmení na  Hill (podle příjmení manželky). 
 
 

2.1 Začátky herecké kariéry 
 
 
   Poprvé se objevil ve filmu ve dvanácti letech. Režisér Dino Risi tehdy 
potřeboval pět kluků pro svůj film Prázdniny s gangsterem. Terence tam hrál jejich 
velitele. Chlapci pomáhali nebezpečnému zločinci na útěku z vězení.  
   V dalších letech hrál v podobných rolích a pomalu se stával známou dětskou 
italskou hvězdou. Terence se stal známý herec. I proto se rozhodl opustit studium 
klasické literatury na univerzitě v Říme. letech 1964-5 hrál ve čtyřech německých 
filmech natočených podle románů oblíbeného spisovatele westernů, Karla Maye 
(„Vinnetou rudý gentleman“, „Mezi supy“, „Petrolejový princ“, „Old Surehand“). To 
mu zajistilo i popularitu Němců. 
 
 

2.2 Rodina 
 
 
Terence byl ženatý s Lory Zwicklbauer . 
Lori a Terence Hillovi měli dva syny, oba herce - vlastního Jesseho a adoptivního 
Rosse, který však zemřel roku 1990 v 16 letech při autonehodě. 

 



8 

 

3. Setkání 
 
3.1 První společné filmy  

 
 
   Dobrácký hromotluk Bud Spencer a modrooký krasavec Terence Hill se poprvé 
setkali v roce 1959 při natáčení historického velkofilmu „Hannibal“. Slávu jim však 
přinesly až divoké westerny a nerozlučnou dvojicí se jednou provždy stali díky 
komediím plným nejbláznivějšího humoru, honiček a rvaček. 
   S Hillem natočili společně další westerny, jako například „Trumfové eso“ (1968) a 
„Boot Hill“ (1969), v němž se potkají až po uplynutí zhruba poloviny filmu. 
Následovala „Pravá a levá ruka ďábla“ (1970), která patří k nejznámějším filmům 
Spencera a Hilla. 
A opět se vynořila výjimka, kterou byl film „Pomsta Černého korzára“. (1971), kde 
sice hrají Spencer s Hillem v jednom filmu, ale netvoří pár. 
   V roce 1972 natočila dvojice Spencer a Hill film „Dva machři mezi nebem a 
peklem“, který není nijak přelomový. Po jeho natočení složil Bud Spencer úspěšně 
pilotní zkoušky a začal podnikat v oblasti letecké dopravy, založil firmu Mistral Air. K 
tomuto filmu napsal také píseň „Flying Through the Air". Toto si zopakoval o rok 
později pro film „Také andělé jedí fazole“ (1973) písní „Angels and Beans". 
V roce 1974 byl natočen snad nejslavnější film dvojice Spencer a Hill s názvem 
„Jestli se rozzlobíme, budeme zlí“. 
 
 

3.2 Akční komedie  
 
 
   Vzniklo taky mnoho akčních komedií třeba „Dva machři mezi nebem a peklem“ 
(1972) o dvou podnikavcích, kteří se připletou do hledání diamantů a zájmů jednoho 
gangstera; „Jestli se rozzlobíme, budeme zlí“ (1973) o dvou automobilových 
závodnících snažících se z bosse podsvětí získat náhradu za rozmlácený závodní 
automobil; „Dva misionáři“ (1974) o neobvyklém hlásání slova božího v Jižní Americe 
mezi domorodci; „Dva poldové“ (1976) o dvou výtečnících, kteří se při nezdařeném 
přepadení policejní stanice stanou sami policisty. 
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4. Deset nejlepších společných filmů 

 
10. Sudá a Lichá 

   Jedna z nejproslulejších komedií slavné dvojice. Hrají zločince, kteří spojí své síly, 
aby společně zničili kumpány, kteří chtějí zabránit loďstvu USA, aby vyhrálo v soutěži 
námořních sil. 

9. Banánový Joe 

   V tomto filmu nehrál Terence Hill, i přesto se film těší oblibě. Bud Spencer v roli 
Joea žije poklidný život jako prodejce banánů do doby, než se setká s bossem mafie, 
který chce jeho živnost zničit. 

8. Pravá a levá ruka ďábla 

   V tomto filmu už hraje i Terence Hill. Jedná se o klasický spaghetti western plný 
vtipných a akčních scén. Joe je tady pro změnu Hill, Bud Spencer hraje jeho bratra 
Bambina a i když se jedná o lupiče, bratři se postaví na stranu zákona a chrání 
osadníky. 

7. Hroši v Africe 

   Dva kamarádi chtějí zbohatnout v oblasti cestovního ruchu. Jak už to ale bývá, jsou 
zataženi do dobrodružství, kde naplno využijí své pěsti a facky i svůj důvtip. Jedná se 
o třináctou spolupráci dvojice Spencer a Hill. 

6. Kdo najde přítele, najde poklad 

   Hned po filmu “Hroši v Africe”, se začal natáčet tento film, kde se bude opět 
cestovat. Tentokrát na údajně opuštěný ostrov, kde má být ukrytý poklad. Ostrov ale 
rozhodně opuštěný není, dvojice musí čelit domorodcům, japonskému vojákovi i 
útoku pirátů. 

5. Dvojníci 

   Tentokrát rovnou čtyřrole pro Spencera s Hillem. Kromě dvou snobských milionářů 
si zahrají také za dva ochránce, kteří nejdou pro ránu daleko. Snímkem chtěli uctít 
památku Elvise Presleyho a filmu “Elvis Presley: Pořádný průšvih”. 

4. Dva výtečníci 
 
   Dva policisté proti své vůli se kvůli nouzi a krásným motorkám přihlásí do služby. 
Brzy ale zjistí, že práce u policie je jejich největší chyba v životě a chtějí se co 
nejrychleji uniformy zbavit. 
 
 
 

javascript:void(0)
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3. Jdi na to  
 
   Absurdních situací v tomto filmu není málo. Nejprve je dvojice podezřelá ze 
spáchání zločinu, následně je považována za tajné vládní špiony a do rukou se jim 
tak dostane milion dolarů v hotovosti. Jejich úkol je zničit organizaci šílence známého 
jako K1, který chce ovládnout svět. 

 
2. Malý unavený Joe 

   Tento film měl mimořádný úspěch v Itálii a Německu, jedná se o volné pokračování 
filmu “Pravá a levá ruka ďábla”. Dva bratři se rozhodnou navštívit svou rodnou 
chatrč. Ani jeden nemá moc peněz, v salonu ve městě ale Joe objeví svůj talent 
falešného hráče pokeru. Z vyhraných peněz se změní k nepoznání a lidé je považují 
za federální agenty z Washingtonu a tak pokračuje příběh obou rukou ďábla. 

1. Jestli se rozzlobíme, budeme zlí 

   Dva rivalové Kid a Ben se účastní závodu, kde je hlavní cenou závodní bugina. 
Jenže co se nestane, oba dva dojedou do cíle ve stejnou dobu, takže začíná další 
soutěž, pouze nyní v pojídání párků. Do baru, kde soutěží vtrhnou gangsteři a 
zdemolují vše, včetně buginy. Nejprve se to dvojice snaží řešit mírovou cestou, ale 
brzy přejdou na facky, kopance a pěsti. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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5. Filmografie 
 

Bud Spencer                                                                               

 Průseráři - (1995) 
 Big Man I. - Neobvyklá pojistka - (1988) 
 Big Man II. - Bumerang - (1988) 
 Big Man III. - Smějící se dívka - (1988) 
 Big Man IV. - Pekelná pojistka - (1988) 
 Big Man V. - Uloupené šperky - (1988) 
 Superpolicajti z Miami (1985) 
 Pes a kočka - (1984) 
 Jdi na to - (1983) 
 Banánový Joe - (1982) 
 Kdo hledá přítele, najde poklad - (1981) 
 Šerif a mimozemšťan II. - (1981) 
 Šerif a mimozemšťan - (1980) 
 Miliónový brouk - (1979) 
 Sudá a lichá - (1978) 
 Policajt v Africe - (1977) 
 Charleston (1976) 
 Dva výtečníci - (1976) 
 Policajt v Hongkongu - (1975) 
 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí - (1974) 
 Policajt drábem - (1973) 
 Buddy chytá jen velké ryby - (1973) 
 Dva machři mezi nebem a peklem (1972) 
 Malý unavený Joe 1971) 
 Pomsta Černého korzára (1971) 
 Boot Hill 1969) 
 Pravá a levá ruka ďábla (1969) 
 Bůh odpouští, já ne! (1968) 
 Trumfové eso (1968) 

 

http://referaty-seminarky.cz/1995/
http://referaty-seminarky.cz/1988/
http://referaty-seminarky.cz/1988/
http://referaty-seminarky.cz/1988/
http://referaty-seminarky.cz/1988/
http://referaty-seminarky.cz/1988/
http://referaty-seminarky.cz/1985/
javascript:void(0)
http://referaty-seminarky.cz/1984/
http://referaty-seminarky.cz/1983/
http://referaty-seminarky.cz/1982/
http://referaty-seminarky.cz/1981/
http://referaty-seminarky.cz/1981/
http://referaty-seminarky.cz/1980/
http://referaty-seminarky.cz/1979/
http://referaty-seminarky.cz/1978/
http://referaty-seminarky.cz/1977/
http://referaty-seminarky.cz/1976/
http://referaty-seminarky.cz/1976/
http://referaty-seminarky.cz/1975/
http://referaty-seminarky.cz/1974/
http://referaty-seminarky.cz/1973/
http://referaty-seminarky.cz/dva-machri-mezi-nebem-a-peklem/
http://referaty-seminarky.cz/1972/
http://referaty-seminarky.cz/1971/
http://referaty-seminarky.cz/1971/
http://referaty-seminarky.cz/boot-hill/
http://referaty-seminarky.cz/1969/
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Terence Hill 
  

 Pravá a levá ruka ďábla  (1970) 

 Malý unavený Joe  (1971)  

 Mé jméno je nikdo (1973) 

 Dva výtečníci (1977) 

 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (1974) 

 Dva machři mezi nebem a peklem (1972) 

 Dvojníci (1984) 

 Kdo najde přítele, najde poklad (1981) 

 Sudá a Lichá (1978) 

 Jdi na to (1983) 

 Hroši v Africe (1979) 

 Bůh odpouští, já ne! (1967) 

 Superpolicajti z Miami (1985)  

 Boot Hill (1969)  

 Trumfové eso (1968) 

 Průseráři (1994) 

 Superpolda (1980)  

 Chytrák a dva společníci (1975) 

 Dva misionáři (1974)  

 Pomsta Černého korzára (1971) 

 Podivné dědictví (1972) 

 Dobrodruh (1987) 

 Don Camillo (1983) 

 Nejlepší vyhrává (2009) 

 Pochoduj nebo zemři (1977) 

 Django Prepare a Coffi (1968)  

 Gepard (1963)  

 Pan Bilion (1977) 

 Malá Rita (1967)  

 Old Surehand (1965) 

 Střelec (2009) 

 Šťastný Luke (1991)  

 Petrolejový princ (1965) 

 Mezi supy (1964) 

 Prázdniny s gangsterem (1952) 

 Anna di Brooklin (1958)  
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6. Zajímavosti 
 

Bud Spencer / Terence Hill  
 

   Terence Hill krátce po úmrtí Buda Spencera přiznal, že na rozdíl od některých 
společných filmu, v soukromém životě nikdy neměli problematické vztahy. 
   Ve filmu nespoutaný Django se měl objevit Terence Hill, odmítl však kvůli tomu, 
že je to na něj příliš násilný film. 
   Zesnulá filmová legenda Bud Spencer (†86) byla pohřbena před zraky tisíců. 
Natolik byl italský herec známý a oblíbený. Všichni však čekali, až se na pohřbu 
objeví Spencerův nerozlučný parťák, kolega a kamarád. Terence Hill do kostela 
dorazil bočním vchodem. K překvapení všech se pak nad rakví usmál. A čemu se 
to vlastně smál Terence Hill? Vzpomněl si snad na nějakou jejich pikantní příhodu 
z natáčení? Nebo na typickou Budovu hlášku: „Kde se tady dá, sakra, najíst?!“ 
   Málokdo ví, že spolu natočili jen asi 20 společných filmů. 
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7. Závěr  
 
   Minimálně v letech 1967-1978 fungovala mezi Spencerem a Hillem nesporně 
funkční chemie. Oba herci se měli rádi jako bratři a na jejich filmy se bude dlouho 
vzpomínat. 
   Ve filmech tomu tak pokaždé nebylo, ale v soukromém životě neměli nikdy konflikty 
ani hádky. Škoda jen, že už spolu nenatočí žádný společný film, ale v našich myslích 
zůstanou navždy jako parťáci a skvělí herci. 
   Ještě bych chtěl zmínit, že jsem na jejich filmech vyrůstal a nikdy mně neomrzí; 
vždy je to skvělý pocit dívat se na jejich společné filmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://play.iprima.cz/partaci
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8. Resumé 
 
   The pair Spencer and Hill made together several films that will be remembered for 
a long time and people will always watch it. Even if they often do not understand 
each other and they do not cooperate in the movies, everything goes well in the end. 
They fight many times in each of the films, sometimes together but usually they are 
friends and they create an unforgettable couple. 
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