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CinemArt nabízí možnost zajištění filmů pro projekce pro školy a 

to od mateřských až po střední. 

Pokud máte zájem o bližší informace a podmínky pro pořádání 

podobných projekcí kontaktujte vaše nejbližší či 

nejoblíbenější kino a ve spolupráci s ním pro vás projekci 

rádi zajistíme. 

Na dalších stránkách najdete seznam možných titulů, které pro 

tyto projekce doporučujeme: děti a studenty rozhodně 

nezklamou a často i poučí. Filmy jsme přiřadili do kategorií pro 

mateřské školy a 1. stupeň základních škol, pro základní 

školy a pro studenty škol středních. 

Pokud byste si chtěli pro školní projekci vybrat jiný film, navštivte 

naše webové stránky www.cinemart.cz, kde najdete kompletní 

přehled všech našich filmů, které máme v distribuci. 

 
 

Aktuální nabídka obsahuje tyto novinky: 
 
Pro mateřské a 1. stupeň základních škol: 

 Mimoni 2: Padouch přichází 

Pro základní školy:  

 Kocour v botách: Poslední přání 

Pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy: 

 Minamata 

Pro střední školy: 

 Arvéd 

 Co jsme komu všichni udělali? 

 Michael Kocáb - rocker versus politik 

  

http://www.cinemart.cz/


MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1. STUPEŇ) 
 

Mimoni 2: Padouch přichází 
Animovaná komedie 
USA, 2022, 88 min  
Režie: Kyle Balda  
V českém znění: Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Sandra 
Pogodová, Miroslav Hanuš, Jan Šťastný, Anna Brousková 
Přístupnost: pro všechny 
 

Padoucha Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je 
dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní. Šťastnou náhodou jednoho dne narazí na čtveřici 
naprostých Mimoňů. Rychle s nimi najde společnou řeč, postaví s jejich pomocí první padoušské doupě, 
zkonstruuje první zbraň a naplánuje první tajnou misi. Cílem téhle akce je stát se členem Šílené šestky, 
což je elita mezi padouchy. Pro Grua jsou její členové životní vzory, a když je opustí jejich dosavadní 
lídr, legendární Wilda Kopanec, vycítí Gru šanci zabrat uvolněný flek. Pohovor na člena Šílené šestky 
však nejde vůbec dobře, místo toho, aby se stal jejím členem, má Gru najednou pět všehoschopných 
nepřátel na život a na smrt. Naštěstí má nové kamarády a ti ho ve štychu rozhodně nenechají. 

 

Zakletá jeskyně 
Pohádka 
ČR / Slovensko / Maďarsko, 2022, 98 min  
Režie: Marianna Čengel Solčanská 
Hrají: Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Ondřej Kraus, Dominick 
Benedikt, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Marko Igonda 
Přístupnost: pro všechny 
 

Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi 
nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl 
některý z nich odnést, postihne dávná kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném 
drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její 
lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého 
království a postihnou i Lenu. 

 

Velký červený pes Clifford  
Komedie 
USA, 2021, 96 min 
Režie: Walt Becker  
Hrají: Darby Camp, Jack Whitehall, John Cleese 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing 
 

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal 
obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém 
městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho 
nevzdá. Komedie Velký červený pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana 
Birdwella. 
 

Myši patří do nebe  
Dobrodružná animovaná komedie  
ČR, Francie, Polsko, Slovensko, 2021, 87 min 
Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček  
Přístupnost: pro všechny 
Film je k dispozici v česky i anglicky mluvené verzi 
 

Může mezi malou myškou Šupito a velkým lišákem Bělobřichem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do 
nebe. Film je primárně určen dětem od 6 do 12 let a jejich rodičům a prarodičům. Všichni se mohou těšit 
na příběh o nepravděpodobném kamarádství dvou nepřátel, kteří zjistí, že jejich přátelství je výjimečné 
a má cenu se za něj poprat. 



Divoký Spirit 
Dobrodružný animovaný film  
USA, 2021, 89 min, český dabing  
Režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing 
 

Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až našla koně. Divoký mustang Spirit jí 
dokáže, že přátelství na život a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Spirit je stejně divoký a 
nespoutaný, jako je ona sama. Jenže nelítostný obchodník chce Spirita a další divoké koně ochočit a 
výhodně prodat. Lucky se samozřejmě rozhodne, že mu v tom zabrání za každou cenu. Odměnou za 
toto odvážné rozhodnutí jí bude dobrodružství, jaké dosud nezažila. Jenže neukousla si tahle malá 
holka moc velké sousto? 

 

Tlapková patrola ve filmu 
Animovaná komedie 
USA, 2021, 88 min, český dabing  
Režie: Cal Brukner 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing 
 

Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, 
strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě. Jít do akce je přiměje 
Humdinger, špatností skrz naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal starostou Adventure City. Kromě 
toho, že nemá rád psy, nesnáší ani ošklivé počasí, a má přístroj, který mu má pomoci k tomu, aby nebe 
bylo naprosto bez mráčku. Jenže každý, kdo si takhle hraje na „pánaboha“, musí počítat s tím, že se to 
může nepěkně zvrtnout. Tlapková patrola je naštěstí připravená zachránit i to, co se na první pohled 
zachránit nedá. 

 

Zakleté pírko 
Pohádka, ČR, 2019, 94 min 
Režie: Zdeněk Troška  
Hrají: Anastasia Chocholatá, Lukáš Pavlásek, Petr Urban, 
Lucie Polišenská, Šárka Vaculíková, Sara Sandeva 
Přístupnost: pro všechny 
 

Pohádka vypráví příběh dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Aninka žije se dvěma 
nafoukanými sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá 
prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když sestry zjistí, že se s ním Aninka schází, pírko jí vezmou, 
zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A 
tak se vydává na cestu a jejím průvodcem je vodník, jehož na počátku putování zachrání. Společně 
prožijí řadu dobrodružství i legrace. 

 

Putování se sobíkem 
Rodinný / dobrodružný 
Francie, Finsko, Norsko, 2018, 86 min  
Režie: Guillaume Maidatchevsky  
Přístupnost: pro všechny 
Český komentář: Marek Eben  
 

Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života divokého soba Aila, křehkého a zranitelného, 
který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké dobrodružství se odehrává 
ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě bude Marek Eben, který 
namluvil český komentář. 

 

  



Mimi & Líza: Záhada vánočního 
světla  
Pásmo animovaných filmů pro děti 
Slovensko, ČR, 2018, 65 min  
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová  
Cílová skupina: 3 - 8 let 
Český dabing  
 

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale 
obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo 
sedmi krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých 
holčiček. 

 

Čertoviny  
Pohádka 
ČR, 2018, 101 min, 2D  
Režie: Zdeněk Troška 
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara 
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil 
Přístupnost: pro všechny 
 

Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel 
posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od 
počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za 
čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce 
svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby 
vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly. 

 

Sněhová královna: V zemi zrcadel 
Animovaná dobrodružná komedie 
Rusko, 2018, 80 min, 2D i 3D verze 
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, 
jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi 
zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její 
největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Gerda se bude opět moci spolehnout na pomoc 
trollích kamarádů a jejich krále Arroga a také na statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v 
níž nemůže chybět kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Gerda najde i na straně svého protivníka. 
Haraldův syn, princ Anders, totiž skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší. 
 

Sněhová královna: Tajemství ohně 
a ledu  
Animovaná dobrodružná komedie 
Rusko, 2016, 89 min, 2D i 3D verze  
Režie: Aleksey Tsitsilin 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Hrdinkou příběhu je odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. 
Díky tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Aby si od slávy trochu odpočinuli, vydávají se 
do hor za trollím kamarádem Ormem. Do hor k Ormovi také dorazí Rolan, mladík vyhledávající hrdinské 
činy, který se v legendách dočte o kouzelném trollím Kameni ohně a ledu. A když se k nim ještě připojí 
pirátka Alfida, je na zmatek v trolím království zaděláno. Události se naší partě hodně rychle vymknou 
z rukou a dá jim spoustu práce, než magickým kamenem probuzené síly ohně a ledu zase zkrotí. A 
možná se Gerdě a Kaiovi nakonec podaří nalézt i rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu 
zase dohromady. 

 



Hurvínek a kouzelné muzeum  
Animovaná komedie 
ČR, Belgie, Rusko 
2017, 85 min, 2D i 3D verze  
Režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova 
Přístupnost: pro všechny 
 

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový 
příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu 
proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v 
podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší 
dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby 
zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek. 

 

Rosa & Dara a jejich velká 
dobrodružství 
Pásmo českých animovaných filmů i pro nejmenší 
ČR, 2013-2015, 62 min 
Režie: Martin Duda, Jakub Kouřil, Alexandra Hetmerová, 
Kateřina Karhánková 
Přístupnost: pro všechny 
 

Můžete se těšit na velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, které doplní mini 
příběhy, ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Dobrodružství 
Rosy a Dary doplní tři animované filmy s dobrodružnou tématikou. 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Kocour v botách: Poslední přání  
Animovaná komedie  
USA, 2022, 101 min, 2D  
Režie: Joel Crawford, Manuel Mercado  
Přístupnost: pro všechny  
český dabing  
 

Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť 
když jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství. Kocour v 
botách právě zachránil obyvatele jednoho městečka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel o 
předposlední ze svých životů. Kocour se proto rozhodne pověsit boty na hřebík a žít dál v relativním 
bezpečí kočičího útulku. To by ovšem nesměl mít v patách drsnou Zlatovlásku a její tři medvědí parťáky 
a také tajemného Vlka, který šermuje jako ďábel. Naděje naštěstí umírá poslední – v Kocourově případě 
má podobu legendární Hvězdy přání, která by mu mohla obnovit ztracené životy. 
 

Zlouni  
Animovaná komedie  
USA, 2022, 100 min, 2D  
Režie: Pierre Perifel 
Přístupnost: pro všechny  
český dabing  
 

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Pro ně je spáchání 
dokonalého zločinu naprostá brnkačka. Za léta strávená loupežemi všeho druhu získali dojem, že jsou 
nepolapitelní, jenže i pro ně nakonec bude platit, že se tak dlouho chodí do sejfu pro diamanty, až se 
zámek zacvakne. Konkrétně máme na mysli zámek na policejní cele. I v téhle prekérní situaci má však 
pětice zlounů štěstí v neštěstí. Do života jim vstoupí profesor Marmaláda, který má ambiciózní plán – 
převychovat je na dobráky. Všichni členové gangu souhlasí, protože je to vstupenka na svobodu. Jejich 
plán počítá s tím, že na oko budou sekat latinu a pak se vypaří. Jenže už prvních pár dobrých skutků 
vede k nečekanému zjištění, že být dobrý je vlastně fajn. Co si s tím počít? 

 



Ježek Sonic 2  
Komedie, USA, 2022, 122 min, 2D  

Režie: Jeff Fowler 
Hrají: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz 
Přístupnost: pro všechny 
český dabing  
 

Ve chvíli, kdy Robotnik uvízl na Houbové planetě, ztratil Sonic jediného schopného nepřítele. A začal 
se nudit. Občas pomůže policii, ale jinak nemá svou energii do čeho vrhnout, což jeho kámoše, šerifa 
Toma, stresuje. Mnohem víc než škody, které za něj musí platit. Jenže Robotnik dokázal ze svého 
houbového vězení uniknout a vrátit se na Zemi, a navíc se spojil s ježurou Knuckles, což je chlupatá 
červená koule plná zloby a schopností, které jsou podobné těm Sonicovým. Tahle dvojka sleduje dva 
cíle. Prvním je pomsta Sonicovi a druhým ovládnutí nekonečného zdroje energie, který by z Robotnika 
udělal vládce celé planety. Přesile naštěstí nebude Sonic čelit sám, ale s podporou dvouocasého lišáka 
Tailse, který mu přišel na pomoc z jiné dimenze. 

 

Zpívej 2  
Animovaná komedie  
USA, 2021, 110 min, 2D  
Režie: Garth Jennings 
V českém znění: Libor Bouček, Ewa Farna, Zdeněk Chlopčík, 
Pavel Soukup, Denisa Nesvačilová, Debbi Kahl 
Přístupnost: pro všechny 
český dabing i anglicky s českými titulky  
 

Kdo chce říct, že v šoubyznysu prorazil, musí mít vlastní show v Redshore City. Jenže tam to má pevně 
pod kontrolou vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nelze ve městě ani otevřít pusu, natož zazpívat. 
Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu, ale i tak je skoro jisté, že 
konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster zariskuje a Crystalovi slíbí, že když 
bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší hudební legendu, lva Claye Callowaye. 
Potíž je v tom, že ten už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu 
přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají cenu, a pro 
jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv.  

 

Mimi šéf: Rodinný podnik 
Animovaná komedie  
USA, 2021, 107 min, 2D i 3D verze  
Režie: Tom McGrath 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Pamatujete si na Teda, přechytralý mimino v obleku, a jeho staršího bráchu Tima? Teď se pustí do další 
akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, 
která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka. Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, 
Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. To ovšem 
netuší, jaké nečekané dobrodružství je čeká. Za všechno může Tina, která je ve skutečnosti tajnou 
agentkou a má za úkol odhalit spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím ředitelem. Po ruce má Teda, 
Tima a sci-fi vychytávku, která umí dočasně z dospělého udělat malé dítě.  

 

Croodsovi: Nový věk 
Animovaná komedie  
USA, 2020, 95 min, 2D i 3D verze  
Režie: Joel Crawford 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Za to, že jsou Croodsovi zaostalí, může táta Grug, který se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“. 
Když překonali strach a Grugův odpor, zjistili, že svět může být báječným místem, když máte kliku a 
narazíte na úrodný a bezpečný plácek. Má ale jednu nevýhodu. Žije na něm jiná rodina – Lepšíkovi. A 
ti jsou na trochu jiné úrovni než Croodsovi. Vynalézavý Fíla Lepšík zajistil svým blízkým komfort, o jakém 
se Croodsovým ani nesnilo. Když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi 
začne skřípat. To skřípání dosáhne až za zeď, kterou Lepšíkovi vybudovali, aby se ochránili před 
nebezpečím, které tam číhá. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, aby byla nepřekonatelná, a tak je dost 
možné, že se síla Croodsů ještě bude hodit.  



Trollové: Světové turné 
Animovaná komedie  
USA, 2020, 91 min, 2D i 3D verze  
Režie: Walt Dohrn, David P. Smith 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Nálož dobré nálady. Trollové vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, 
zpěvem a objímáním. Trollí holka Poppy povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. 
Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli 
planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Rockoví Trollové. 
Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní 
představu, že rock je jediná správná muzika a že by se měla hrát po celém kontinentu. 

 

Cesta za živou vodou 
Fantasy pohádka 
Norsko, 99 min, 2019  
Režie: Mikkel Brænne Sandemose 
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí úspěšný snímek Cesta za králem 
trollů, v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou 
princeznu Kristin. Statečného Espena nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se s princeznou totiž 
hledat bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí 
ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen zachránit život krále i královny i svých 
bratrů. Stejně jako předchozí příběh se Cesta za živou vodou z velké části se natáčela i u nás.  

 

Cesta za králem trollů  
Fantasy pohádka 
Norsko, 2017, 104 min, 2D  
Režie: Mikkel Brænne Sandemose 
Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen,  
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako otloukánka, který není schopný 
žádné práce. A právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného 
hradu. Kristin je tvrdohlavá, nevěří na báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny, a hlavně si 
ani náhodou nechce vzít namyšleného prince Frederika. Den před svými osmnáctými narozeninami 
tedy dává přednost cestě do neznáma. Bohužel zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Král 
vyhlásí pátrání a slíbí její ruku a půl království tomu, kdo jí najde. Bratři neváhají a vyrážejí na výpravu. 
Ti starší, aby pro rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší by rád ještě i tu její ruku. 

 

Vánoce a spol.  
Komedie / pohádka 
Francie, 2017, 99 min 
Režie: Alain Chabat  
Hrají: Alain Chabat, Audrey Tautou, Pio Marmaï 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně na dárky z ničeho nic 
onemocní! Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod stromeček? Santa se musí vypravit na Zemi 
pro léky. Po dobrodružném letu v bouři přistane v Paříži a pak konečně vstoupí do lékárny s žádostí o 
potřebné léky mezi nic netušící lidi … A právě v této chvíli zjistí, že jeho výprava nebude až tak 
jednoduchá. Rychle a nedobrovolně se díky nedorozuměním přesune na policejní stanici. Naštěstí si v 
této nezáviděníhodné situaci dokáže najít nové spojence, s jejichž pomocí se mu snad podaří kouzlo 
Vánoc zachránit. 
 



Pračlověk  
Animovaná komedie 
Velká Británie, Francie, 2018, 88 min, 2D  
Režie: Nick Park  
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Pračlověk se odehrává v době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných 
jeskyní. Britské studio Aardman Animations po takových filmech jako jsou Wallace a Gromit a Ovečka 
Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? Dug je neohrožený 
hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A teď musí zachránit svůj kmen a 
milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s lordem Bafoněm. Dug se 
nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene 
do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží kopat do kožené koule.  
 
 

2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Minamata  
Drama 
USA, Japonsko, UK, SAE, 2021, 115 min 
Režie: Andrew Levitas 
Hrají: Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Minami, 
Ryo Kase 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

William Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil jako fotoreportér druhé světové války. Na začátku 

sedmdesátých let ale žije samotářsky, odloučený od společnosti a rezignující na svou kariéru. Změna 

nastane, když jej redaktor slavného časopisu Life Robert Hayes vyšle do japonského rybářského města 

Minamata. Životy jeho obyvatel jsou zde totiž po desetiletí ohrožováno jedovatou rtutí, kterou do moře 

bezohledně vypouští chemická továrna. Smith se ponořuje do místní komunity, dokumentuje jejich úsilí 

za uznání viny a odškodnění. Smith vyzbrojen dává svým snímkům z toxické vesnice srdcervoucí lidský 

rozměr a jeho počáteční úkol se mění v životní poslání. Film vychází ze skutečného příběhu. 

 

Muž zbavený tíže  
Dokumentární film s hranými prvky  
ČR, 2021, 70 min 
Režie: Josef Císařovský  
Přístupnost: pro všechny 
 

Dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství moderního umění 20. století. Režisér 

Josef Císařovský se vydává po jeho stopách. Hledá Lhotákovu tajemnou Ohradu snů a také zkoumá 

jeho touhu zbavit se zemské tíže. Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se 

skrývá znepokojující magnetismus vzpírající se logickému vysvětlení. Film Muž zbavený tíže hledá 

dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér se s pomocí umělcova 

syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a 

nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje 

Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život. 

 

Léto patří rebelům 
Dobrodružný 
Slovensko/Německo, 2020, 90 min  
Režie: Martina Saková 
Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková, Kaya Marie 
Möller, Szidi Tobias 
Přístupnost: pro všechny 
 

Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým vždycky prožil 
ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má tedy před 
sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života. Teď jen musí vymyslet, jak na to. Díky 
tomu ho čeká bouřlivé léto plné dobrodružství, zážitků a nevšedních přátelství. 

 



Abstinent  
Drama, ČR, 2019, 78 min  
Režie: David Vigner 
Hrají: Josef Trojan, Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich, Vasil 
Fridrich, Andrea Berecková, Kristýna Frejová 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to 
nespěchalo, byly to hlavně časy na pařbu s partou, na rande nebo na pivko či něco ostřejšího s 
kámošem. Adam byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako lék proti nudě, připadal 
si po něm odvázanější a vtipnější. Jenomže pak se to podělalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se 
nedobrovolně dostal do léčebny. Zde zpočátku vzdoruje. Negativní postoj k léčbě a i k vlastnímu životu 
Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Léčebna se pro Adama mění v 
útočiště a stává se místem sebereflexe události, která nenávratně změnila jeho život. 

 

Jiří Trnka: Nalezený přítel 
Dokument, ČR, Francie, 2019,  
Dokument je ve verzích 80 nebo 52 min  
Připojované filmy:  Pérák a SS 14 min, Ruka 17 min 
Česky a francouzsky, české titulky 
Režie: Joël Farges 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

V prosinci uplyne 50 let od smrti Jiřího Trnky, jednoho z českých nejvšestrannějších umělců. Film Jiří 

Trnka: Nalezený přítel je vyprávěn pohledem francouzského režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, 

autora filmů jeho dětství. Sleduje Trnkovu cestu za světovým úspěchem až k jeho konfliktu s 

komunistickým režimem na sklonku života. Školy i kina díky spolupráci s Národním filmovým archivem 

mají příležitost tento snímek promítat i s jedním ze dvou výjimečných Trnkových krátkých filmů. K 

projekci dokumentu si budou moci vybrat a objednat buď kreslený film Pérák a SS nebo jeho loutkový 

snímek Ruka z roku 1965. Samotný dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel je pro školní projekce k 

dispozici ve dvou stopážích: 52 a 80 min. 

 

Ani ve snu! 
Romantický / sportovní 
ČR, Slovensko, Bulharsko, 2016, 79 min  
Režie: Petr Oukropec 
Hrají: Barbora Štikarová, Klára Melíšková, Jan Vondráček, 
Ivan Martinka, Toman Rychtera, Adam Mišík a parkouristé  
Přístupnost: pro všechny 
 

Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party parkouristů a při tom ji zaskočí láska, 
kterou pocítí k jednomu z nich, k Lukymu. A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě komických a 
romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy 
se oba její světy propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále snít, nebo se dokáže poprat se 
svým skutečným životem. Film se odehrává v prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat 
hranice fyzických schopností vlastního těla. Jejich životní styl, schopnost zdolávat téměř jakékoliv 
překážky, jim přináší svobodu. Parkour je tak pro teenagery synonymem nezávislosti. 

 

Z Paříže do Paříže  
Drama 
Francie, Kanada, 2017, 110 min  
Režie: Christian Duguay  
Hrají: Dorian Le Clech, Batyste Palmieri, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein, Christian Clavier 
Přístupnost: pro všechny 
Český dabing  
 

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské 
dobrodružství – jsou totiž židé a žijí v nacisty okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si 
můžou zachránit život. Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa, 
který vypráví tento napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality. Malí 
hrdinové si totiž při tom všem dokázali uchovat dětství, v němž zůstalo místo i na klukovská 
dobrodružství. 

 



Pátá loď 
Drama, ČR, Slovensko, 2017, 85 min 
Režie: Iveta Grófová  
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Johanna 
Tesařová, Katarína Kamencová 
Přístupnost: pro všechny 
Slovenské znění 
 

Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých viděný dětským pohledem, tedy i s tím, 
co dospělí nevidí. Vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné 
čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. Taková je i Jarka. Je jí deset a má mámu, která nechce být 
mámou. Jarka zoufale hledá lásku a nachází ji, když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, s 
kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. Spolu s chlapcem Kristiánem si takto vytvoří dětskou 
rodinu, dobře ukrytou před očima dospělých. Svůj svět v zahradě, který si na chvíli dokázali vytvořit, a 
pouto, které mezi nimi vzniklo, si odnášejí do života jako cosi tajemně čistého a trvalého.  
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

Michael Kocáb - rocker versus politik  
Dokument 
ČR, Slovensko, 2022, 102 minut  
Režie: Olga Sommerová 
Vystupují: Michael Kocáb, Zuzana Čaputová, Vilém Čok, 
Darja Kocábová, David Kocáb, Jessika Kocábová, Magdalena 
Kocábová Westman, Marsha Kocábová, Miki Kocáb, Natálie 
Kocábová, Michal Horáček, Jiří Hrubeš, Oskar Krejčí, Klaudius 
Kryšpín, Steven Mercurio 
Přístupnost: pro všechny 
 

Celovečerní dokument Olgy Sommerové nabízí portrét Michaela Kocába, výrazné osobnosti, hudebníka 
a politika, který nadále zůstává nepřehlédnutelným občanským aktivistou. Výsledkem je portrét muže, 
který místo očekávatelné „nekompromisní zuřivosti“ starého rockera nabízí životní optimismus 
doprovázený pokorou k úspěchům a sebeironické reflexi vlastního chybování a omylů. Rockerství se 
nepochybně projevuje v tom, že se nejedná o bilanční hodnocení vlastního života, ale upřímnou a 
poctivou snahu popsat princip vzdoru proti totalitě a lásky a víry ke svobodě, umělecké a politické. 

 
Arvéd 
Drama 
ČR, 2022, 120 min 
Režie: Vojtěch Mašek 
Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav 
Plesl, Vojtěch Vodochodský 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský 
byl hermetik, okultista, vyznavač černé magie, mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí, který byl 
ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Za války jako nacistický konfident zachránil před 
koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček zařídí, že soud za 
spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím vzájemné 
služby nekončí. Plaček jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá Arvéda ke svým cílům, k 
usvědčování nepohodlných osob. Hra o duši vstupuje do finále. 
 

  



Co jsme komu všichni udělali? 
Komedie 
Francie/Belgie, 2022, 98 min  
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
český dabing i francouzsky s českými titulky 
 

Když se Claudouvi a Marii podařilo přesvědčit rodiny dcer, aby neopouštěli Francii, nečekali, že všichni 
skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít pořád za krkem. Za starostlivost se jim dcery i s 
rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu to, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. 
Začnou připravovat velkou oslavu, a protože musí být opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče 
svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků. Tento 
„rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události.  

 

Mimořádná událost 
Komedie  
ČR, 2022, 102 min 
Režie: Jiří Havelka 
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav 
Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková, Václav 
Kopta, Marie Ludvíková 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří 
Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci. Komedie Mimořádná událost se volně inspirovala 
skutečným příběhem „splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na 
Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale o další zábavný 
ponor do světa úplně normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní situaci. 
 

Identita ES 
Dokument s hranými prvky 
ČR, Slovensko, Kanada, 2022, 118 min  
Režie: Alena Činčerová  
Přístupnost: pro všechny 
 

Identita ES přináší neuvěřitelný příběh Emila Skamene, jednoho z nejuznávanějších světových 
imunologů, který celý život zasvětil odhalování tajemství genů a přitom sám neznal svou vlastní identitu. 
Jen souhrou náhod ve třiceti letech zjistil, že je někým úplně jiným. Narodil se jako Emil Kleiner, dítě 
židovských rodičů žijících v haličské Bučači. Rodiče zahynuli při pogromu v roce 1943. Krátce před smrtí 
však dokázali zařídit, že osmnáctiměsíční syn byl neuvěřitelně dramatickou cestou a s pomocí nejméně 
pravděpodobného muže dopraven do Prahy. Z 16 000 bučačských Židů přežili válku jen čtyři. Profesor 
Skamene je jeden z nich. Za jeho celoživotním snažením stojí touha dokázat, že stálo za to ho zachránit. 
 

Bože, ty seš hajzl 
Komedie/drama 
Německo/Belgie, 2020, 98 min  
Režie: André Erkau 
Hrají: Sinje Irslinger, Til Schweiger, Max Hubacher 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Německy s českými titulky i český dabing 
 

Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a 
čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních dní? 
Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům a tlaku okolí, že by se měla jít ihned léčit, 
na nic nečeká a udělá něco naprosto impulzivního, přestože vždycky byla hodná holka. Nasedne do 
auta a tajně se vydá s cizím klukem Stevem na cestu do Paříže za svou láskou. Na co čekat, no ne? 
 



Jak býti dobrou ženou 
Komedie/drama 
Francie/Belgie, 2020, 108 min  
Režie: Martin Provost  
Hrají: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  
Přístupnost: pro všechny 
Francouzsky s českými titulky (DCP), český dabing (MP4) 
 

60. léta na poklidném francouzském maloměstě. Paulette a její manžel Robert provozují soukromou 
školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky připravené oddaně 
sloužit svým manželům. Po Robertově náhlém odchodu z tohoto světa Paulette zjistí, že jsou na pokraji 
bankrotu. Při jednání v bance se nečekaně setkává s Andrém, svou první láskou. Navíc začínají být 
poněkud jiné i jejich studentky. Přemýšlí o svobodě, nezávislosti a dokonce mají i vlastní názory a cíle. 
V této situaci se celá škola připravuje na účast v celostátní soutěži zaměřené na dokonalé řízení chodu 
domácnosti, kvůli níž je čeká cesta do Paříže. Tam právě propukají velké studentské bouře, které 
navždy změní celou Francii. 

 

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 
Dokument 
ČR, Slovensko, 2019, 102 min  
Režie: Olga Sommerová  
Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Ondřej Suchý, Jakub 
Suchý, Karel Gott, Irena Zlámalová, divadlo SEMAFOR 
Přístupnost: pro všechny 
 

Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní 
výtvarník, a navíc ředitel divadla. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To 
je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová. 
Film se více věnuje umělcovu životu. Hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí portrét 
Jiřího Suchého jinak, než jak byl doposud prezentován. Film ho představí v archivních záběrech, ale 
soustředí se i na jeho současnou tvorbu, a situace z profesního a osobního života. 

 

Staříci  
Drama 
ČR, Slovensko, 2019, 85 min  
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník 
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a 
zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy potrestán. Příběh je volně 
inspirovaný skutečnými událostmi z přelomu tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý politický vězeň 
Pravomil Raichl spojil se svým starým kamarádem z kriminálu a s jeho pomocí chtěl na veřejnosti 
demonstrativně zastřelit Karla Vaše, zločinného komunistického prokurátora z 50. let. Mstitelé si 
stanovili datum na den výročí komunistického puče, ale večer před vykonáním pomsty válečný hrdina 
Raichl zemřel. Ve filmu se však tvůrci rozhodli jeho misi doopravdy odstartovat. 

 

Nikdy neodvracej zrak 
Drama 
Německo, Itálie, 2018, 188 min  
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck  
Hrají: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
Německy a rusky s českými titulky 
 

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh hrdinů je inspirován skutečnými 
událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své 
dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj 
završil v Západním Německu. Florian Henckel von Donnersmarck (držitel Oscara za Životy těch 
druhých) natočil film pod vlivem zájmu o výtvarné umění a po inspirativním setkání s dílem německého 
malíře Gerharda Richtera, jehož život a dílo mu slouží jako jeden z inspiračních zdrojů. 
 



Co jsme komu zase udělali?  
Komedie 
Francie, Belgie, 2019, 98 min  
Režie: Philippe de Chauveron 
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Francouzsky s českými titulky i český dabing 
 

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, se 
s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se jim 
překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, 
David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou 
právě Claude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě 
dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe 
tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle 
svorně s velkou chutí nadávali. 

 

Jan Palach 
Drama 
ČR, Slovensko, 2018, 124 min  
Režie: Robert Sedláček  
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, 
Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Film Roberta Sedláčka podle scénáře Evy Kantůrkové, film o 
nekompromisním studentovi, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jan 
Palach, jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje 
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“. 

 

Balón  
Drama 
Německo, 2018, 120 min  
Režie: Michael Herbig 
Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia 
von Rittberg, Thomas Kretschmann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Český dabing  
 

Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží po 
normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ. Jejich hlavními 
zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón, s kterým se všech osm 
členů obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón však těsně před hranicí havaruje a 
východoněmecká tajná policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk. Okamžitě 
se rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání materiál a vyrábí 
nový balón, ale každým dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zužuje, hrozí jim odhalení a 
zatčení. Začíná nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus? 

 

Všechno bude 
Drama 
ČR, Slovinsko, Polsko, Slovensko, 2018, 85 min  
Režie: Olmo Omerzu 
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, 
Lenka Vlasáková, Martin Pechlát 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo 
Omerzu a byl za něj na letošním karlovarském festivalu oceněn cenou za nejlepší režii. Jeho nový 
originální film přináší příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct. Společně se vydávají v 
ukradeném autě na cestu přes celou republiku, cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít.  



Na krátko  
Drama 
ČR, 2018, 107 min  
Režie: Jakub Šmíd 
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, Petra Špalková, Marta 
Vančurová, Martin Finger  
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
 

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, 
jaký svět skutečně je. A které zkoušku z dospělosti musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří 
nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou pomoct ani sobě. Na krátko je drama o chlapci 
Jakubovi, který zjistí, že jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě dospět a se 
ztrátou iluzí se vyrovnat, anebo… skončit špatně. Pomoct mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona 
mu lhala. Ani otec, který na něj ve skutečnosti celý život kašlal. Ani sestra Pavlína, která je ve svých 
šestnácti také prahu zjištění, že život je úplně jiný, než si ho představovala. Autorkou scénáře je 
oceňovaná spisovatelka Petra Soukupová  

 

Zahradnictví: Rodinný přítel  
Historický / drama 
ČR, SR, Polsko, 2017, 130 min  
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, 
David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová 
Přístupnost: pro všechny 
 

Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví. Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají během 
německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému 
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. „Tento film je příběhem lásky, která 
nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, 
rodičích a dětech,“ prozradil Petr Jarchovský. 

 

Zahradnictví: Dezertér  
Tragikomedie 
ČR, SR, Polsko, 2017, 115 min 
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý, David Novotný 
Přístupnost: pro všechny 

 

Dezertér je druhá část trilogie Zahradnictví. Příběh se odehrává na pozadí událostí v letech 1947-1953. 
Hlavní roli zde hraje majitel noblesního kadeřnického salonu Otto a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. 
Podnik je naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou 
manželkou a jejími sestrami. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po 
únorovém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát 
jsou však důsledky fatální… 

 

Zahradnictví: Nápadník 
Romantická komedie 
ČR, SR, Polsko, 2017, 113 min 
Režie: Jan Hřebejk  
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Gabriela Míčová, Klára Melíšková 
Přístupnost: pro všechny 

 

Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh 
filmu se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a 
poválečnou generací. Každá tato generace má svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k 
němu musí cestu vybojovat cestu sama. 

 



Ztratili jsme Stalina 
Komedie / satira 
Velká Británie, Francie, 2017, 106 min  
Režie: Armando Iannucci 
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, 
Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Anglicky s českými titulky  
 

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o 
nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. Jestli 
se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své 
tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali. 

 

Srdečně vás vítáme  
Komedie 
Francie, Belgie, 2017, 92 min 
Režie: Philippe de Chauveron  
Hrají: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Francouzsky s českými titulky  
 

Další bláznivá komedie od režiséra filmu Co jsme komu udělali?. Opět se představí ztřeštěný Christian 
Clavier jako Jean-Etienne, který je respektovanou osobností. Tento humanista je dokonale odtržen od 
reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě, v níž se řeší téma pomoci lidem v nouzi, 
vyzve jakoukoliv romskou rodinu k soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní a budou vítanými hosty. A 
Jean-Etienne rovnou na kameru nadiktuje i adresu. Pak se nemůže divit, že u něj večer zadrnčí zvonek 
a za vraty stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného než svůj 
slib dodržet. Netuší, že jej i jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších životních zkoušek a hlavně brutální test 
míry tolerance, solidarity a humanismu. 

 

Už je tady zas 
Satira / komedie  
Německo, 2015, 116 min 
Režie: David Wnendt 
Hrají: Oliver Masucci, Fabian Busch, Katja Riemann 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Německy s českými titulky 
 

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A 
bilance není radostná. Válka skončila a to porážkou, jeho strana neexistuje. Hitler „své“ město sotva 
poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu vládne žena. Hitler se ale rychle rozkoukává a začíná 
novou kariéru díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce národa, ale jako komik. A to díky tomu, že jej 
považují za imitátora sebe samého. Postupně se stává nejen televizní hvězdou s vlastním pořadem, 
führer začíná mít jiné plány, než jen být zábavným kritikem. Románu Už je tady zas Timura Vermese 
se dosud prodalo přes milion výtisků. Nyní se tato hořká satira dočkala i filmového zpracování.  

 

Kolonie 
Thriller  
Německo, Lucembursko, Francie, 2015, 110 min 
Režie: Florian Gallenberger 
Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
Anglicky s českými titulky 
 

Drama Kolonie je inspirované skutečnými událostmi. Lena je německou občankou, ale jejím druhým 
domovem je Chile. V této zemi žije její partner Daniel. Je rok 1973, v čele země stojí prezident Allende 
a jeho vláda rozděluje společnost. Daniel stojí na jeho straně. Vojenský převrat vedený Pinochetem 
zavádí v zemi diktaturu. Daniel a Lena jsou zadrženi a ocitnou se v internačním táboře chilské junty. 
Lena je po čase propuštěna, ale Daniel se ztratí neznámo kde. Lenu pátrání zavede až k branám 
podivné kolonie Dignidad. Tu založil evangelický kazatel a bývalý nacista Paul Schäfer. Lena do kolonie 
vstoupí jako dobrovolnice a je zařazena do ženského oddělení. Podstupuje zde převýchovu otrockou 
prací. Po čase se jí podaří Daniela v kolonii nalézt a kontaktovat. To je však jen dílčí úspěch. Pokud 
chtějí mít budoucnost, musí se dostat nejprve z přísně střeženého komplexu a následně i ze země. 


