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Základním smyslem a podstatou projektu 
Film a škola je snaha přiroZeným Způso-
bem rozšířit filmovou (audiovizuální) výchovu na 
středních, ale také na základních školách. naší 
snahou není roZšiřovat dosavadní Filmové 
projekce, ale především Zkvalitňovat jejich 
obsah - pokusit se omeZit projekce jen 
Zábavných a relaxačních Filmů, ale společ-
ně se zástupci škol vybrat Filmy, které mohou 
výuku i roZvoj dětí obohatit a (nejen) 
viZuálně poučit a kultivovat.

základem jsou pochopitelně projekce nejvý-
Znamnějších Filmů české i světové kine-
matograFie (samoZřejmě s ohledem na 
věk žáků a jejich schopnost vnímání). 
během školní docháZky se tak děti mohou 
postupně doZvědět (projekt je koncipován jako 
navazující na předchoZí Zkušenost v minu-
lém školním roce) přístupnou Formou 
inFormace o Základních hodnotách a 
postupech Filmového média, které mohou 
být přiroZeně využity v dalších vyučo-
vacích předmětech (např. literatura a 
sloh, výtvarná nebo hudební výchova, ciZí 
jaZyky, přírodopis, Zeměpis ad.). v tom-
to ohledu odkaZujeme na podrobnější 
inFormace k projektu na stránkách www.
filmaskola.cz nebo www.bijasek.cz, pomoci vám 
mohou také stránky naší organiZace www.
mkuh.cz a samoZřejmě nabíZíme kontakt s 
námi (odkaZy naleZnete buď na našich 
stránkách nebo na Zadní stránce této 
brožurky). 

každé představení pravidelně zahajujeme pří-
stupně sdělenými informacemi s ohledem na věk 
přítomných školáků, popř. je doplňujeme 
kvíZem, jednoduchými dotaZy či soutěží o 
ceny (Filmové plakáty, trička a jiné upo-
mínkové předměty). snahou je Zaujmout 
mladé publikum a iniciovat jejich Zájem a 
Zaujetí. k většině uváděných snímků jsme schopni 
zajistit hosty, kteří mohou dále obohatit 
Zážitek Z promítání i povídání. může jít o 
režiséry, herce, animátory, výtvarníky, 
spisovatele, ilustrátory dětských knížek 
apod. spolupracujeme i s hudebníky, diva-
delníky, divadelními a Filmovými Festivaly 
a Filmovými školami a archivy.

Z praktického hlediska nabíZíme tato 
představení jednotlivým ročníkům. v mno-
ha případech totiž můžeme spojit ročníky i 
několika škol a tak maximálně ZabeZpečit 
eFektivitu promítání. vítáme i osobní jedná-
ní se Zástupci škol a diskuZe o prohloubení 
a Zkvalitnění naší spolupráce. 

berte tuto nabídku jako naše doporuče-
ní pro školní rok 2007/2008, která Zdaleka 
nemůže obsáhnout veškeré Filmové pro-
jekce - jde jen o námětový okruh, který 
můžete samoZřejmě obohatit i vy svými 
náměty a požadavky. věnujte poZornost 
také následujícím webovým stránkám 
www.filmaskola.cz, www.bijasek.cz, které vám 
mohou posloužit jako průvodce při výběru 
jednotlivých Filmů.

na Základě vašich podnětů, ale také 
ohlasů úspěšnosti po Filmech mimo nabíd-
ku projektu, jsme se roZhodli v Závěru 
uvést i několik vybraných Filmových titulů 
tZv. Zábavních či relaxačních.



Filmy Pro 1.-3. ročník:
VzPoura hraček 
Režie: Karel Zeman, Miloš Macourek, Her-
mína Týrlová, Zděnek Miler ad. / ČR / 68 
min. / animovaný 
Hosté: animátoři VOŠ Filmové Zlín 
Pásmo animovaných a loutkových 
krátkometrážních filmů. Pan Pro-
kouk přítel zvířátek, Hugo a Bobo, 
Vzpoura hraček,  Krtek na poušti, 
Jak Lískulka zachránila Berušku ad.

Pojďte Pane,  budeme 
si hrát 
Režie: Břetislav Pojar / ČR 1965 / 64 min./ 
animovaný 
Hosté: animátoři VOŠ Filmové Zlín 
Pásmo animovaných filmů. Potkali 
se u Kolína, Jak jeli k vodě, Držte si 
klobouk, Jak jedli vtipnou kaši, Jak 
šli spát.

Pohádky tisíce a jedné  
noci 
Režie: Karel Zeman / ČR 1974 / 90 min./ 
animovaný 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 

Dobrodružství námořníka Sindibá-
da, Druhá cesta námořníka Sindibá-
da, V zemi obrů. Třetí cesta námoř-
níka Sindibáda, Magnetová hora. 
Čtvrtá cesta námořníka Sindibáda, 
Létající koberec ad.

z deVatera Pohádek 
Režie a výtvarník: Eduard Hofman / Námět: 
Karel a Josef Čapkovi / ČR 1963 – 1972 / 66 
min./ animovaný 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Doktorská pohádka – pohádka Karla 
Čapka s kresbami J.Čapka. Tulácká 
pohádka – pohádka vypráví příběh 
tuláka Františka, který poctivě hlídal 
kufřík s penězi neznámému pánovi 
a nikdo mu nevěřil, že peníze neu-
kradl. Pošťácká pohádka – pohádka 
o dopisu bez adresy. Psí pohádka – o 
psu, který neuměl štěkat.

alenka V říši diVů 
Režie: Hamilton Luske, Wilfred Jackson / 
USA 1951 / 75 min./ animovaný 
Disneyho verze dětského příběhu 
z pera Lewise Carrola. Alenka se 
nudí a ve své mysli začne blouznit. 
Vidí bílého králíka. Zdá se, že má 
naspěch. Alenka s ním utíká nej-
prve do jeho nory a pak společně 
oba prožijí sérii bláznivých dobro-
družství spát.

Filmy Pro 2.-4. ročník:
dobrodružstVí  
robinsona crusoe, 
námořníka z yorku 
Režie: Stanislav Látal / ČR 1965 / 64 min./ 
animovaný 
Hosté: animátoři VOŠ Filmové Zlín 
Film na motivy románu D. Defoa 
zachycuje Robinsonova mladá léta, 
vyrovnané stárnutí na ostrově i 
pohodu spokojeného stáří. Pátkovu 
roli přebírá roztomilé psisko Bad a 
papoušek Polly.

lotrando a zubejda 
Režie: Karel Smyczek / Námět: Karel Čapek 
/ Scénář: Zdeněk Svěrák / ČR, Bulharsko, 
Francie 1997 / 106 min. 
Hosté: J.Uhlíř nebo Z.Svěrák 
Asi nejlepší porevoluční pohádka 
s výborným scénářem a pěknou 
muzikou. Taková hodně „Svěráko-
Uhlířovská“. Na námět pohádek 
Karla Čapka. 

nekonečný Příběh 
Režie: Wolfgang Petersen / SRN, USA 1984 
/ 94 min. 
Jde o příběh malého chlapce Bas-
tiena, kterému se v antikvariátě 
dostane do rukou kouzelná knížka. 
Chlapec se tam schová před svými 
pronásledovateli a stařičký majitel si 
brzy všimne chlapcova zájmu o kni-
hu. Při jejím čtení se Bastien stane 
součástí Nekonečného příběhu. 



odyssea 
Režie: Jiří Tyller / ČR 1985 / 72 min./ ani-
movaný 
Hosté: animátoři VOŠ Filmové Zlín 
Podle starověké Homérovy báje. Je 
určen zejména pro mládež a líčí ve 
zkratce rozsáhlý epos o osudu báj-
ného řeckého hrdiny Odyssea.

Filmy Pro 3.-4. ročník:
cesta do PraVěku 
Režie: Karel Zeman / ČR 1985 / 93 min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 

Český barevný fantasticko-nauč-
ný film o výpravě čtyř chlapců do 
pravěku. Celovečerní kombinova-
ný fantasticko-dobrodružný film, 
který ukazuje prehistorická stadia 
vzniku Země, flory a fauny. Nález 
pravěké zkameněliny je pro čtyři 
zvídavé kluky výzvou k výpravě do 
dávné minulosti. Na malé pramičce 
postupně proplouvají dobou ledo-
vou přes třetihory a druhohory až 
na samý počátek života na plane-
tě Zemi, přičemž zažijí nejrůzněj-
ší, mnohdy i nebezpečná dobro-
družství.

Poslední jednorožec 
Režie: Arthur Rankin jr., Jules Bass / Japon-
sko, USA 1982 / 84 min./ animovaný 
Kreslená pohádka o daleké cestě za 
poznáním a láskou. Filmový příběh 
oslavuje prosté a věčně živé hodno-
ty, jež zkrášlují náš svět a mezi nimiž 
zaujímá zdaleka ne poslední místo 
prosté, věrné a odvážné  přátelství,  
překonávaqjící prostor i čas. Zdařilý 
animovaný film, který si nezadá s 
nejlepšími filmy disneyovské pro-
dukce.

Filmy Pro 3.-5. ročník:

my tři a Pes z PětiPes 
Režie: Ota Koval / ČR 1971 / 70 min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Prázdniny, řeka a parta dobrých 
kamarádů v českém filmu. Prázdni-
nový příběh pražského kluka Tondy 
Houdka se odehrává v malé vesnič-
ce Pětipsy. Bude také muset překo-
nat nepřátelství se svým nenávidě-
ným spolužákem Rudou, ale hlavně 
zažije velké a nezapomenutelné 
dobrodružství při nočním lovu 
obrovského úhoře.

Pan tau a cesta kolem 
sVěta 
Režie: Jindřich Polák / ČR, SRN 1972 / 94 
min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Bohatý pan Wiola objedná pro sebe 
a svou vnučku dokonalý servis při 
bezstarostně tuláckém prázdnino-
vém putování. Nikdo netuší, že za 
služby cestovní kanceláře zaska-
kují kouzla zázračné buřinky. Verze 
pro kina vznikla spojením tří částí 
původního TV seriálu (8.Pan Tau to 
zařídí, 9. Pan Tau a cesta kolem svě-
ta, 10. Pan Tau v cirkusu). Děj nava-
zuje na titul Pan Tau a Claudie a má 
pokračování ve filmu Hledá se Pan 
Tau. Pan Wiola byla poslední filmová 
role Jana Wericha.

VeVerka a kouzelná 
mušle 
Režie:  Věra Plívová-Šimková / ČR 1988 / 
67 min. 
Hosté: Věra Plívová-Šimková 
Dětský film o snech a touhách těch 
nejmenších, který je přímým pokra-
čováním snímku Nefňukej, Veverko! 
Zatímco v prvním filmu se Kačenka 
musela vyrovnat s narozením dvou 
bratříčků, tentokrát ji čeká zkušenost 
smutnější. Její milovaný děda, kte-
rý měl ze všech dospělých nejvíce 
pochopení pro její snění a hry, umřel.



na kometě 
Režie:  Karel Zeman / ČR 1970 / 74 min. / 
dobrodružný 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Trikový a kombinovaný film, který 
vychází z myšlenek obsažených ve 
fantastickém románu Julese Vernea. 
Kometa, jež se přiblíží k zemi, strhne 
sebou malé území se skupinou lidí a 
unáší je do vesmíru.

staré PoVěsti české 
Režie: Jiří Trnka / ČR 1952 / 91 min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Barevný loutkový film Jiřího Trnky 
podle Jiráskových Starých pověs-
tí českých“. Film zahrnuje nejstarší 
dobu našeho národa, známé pověs-
ti o praotci Čechovi, Bivojovi, dívčí 
válce, Libuši a Přemyslovi, Horymí-
rovi, Čestmírovi a válce proti Luča-
nům. Film vyniká neobyčejným 
uměleckým mistrovstvím a je dal-
ším úspěchem našeho loutkového 
filmu. 

tři Veteráni 
Režie: Oldřich Lipský / ČR 1983 / 93 min. 
Hosté: J.Uhlíř nebo Z.Svěrák 
Tři vysloužilí vojáci - dělostřelec 
Pankrác, dragoun Bimbác a vojen-
ský kuchař Servác - jsou po propuš-
tění z armády bez peněz a toulají se 
světem. Od dobrosrdečných skřítků 
dostanou kouzelné dary: harfičku, 
která „vyrábí“ vojáky, sluhy apod., 
cylindr, který vykouzlí, na co si člo-
věk vzpomene a ... Werichův pohád-
kově-modernistický námět skvěle 
opentlil hláškami Zdeněk Svěrák a 
zhmotnilo jej ústřední fenomenální 
herecké trio.

Vynález zkázy 
Režie:  Karel Zeman / ČR 1958 / 83 min. / 
dobrodružný 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Slavný film Karla Zemana vznikl v 

roce 1958 na motivy románů Jule-
se Vernea a s použitím výtvarných 
předloh původních verneovských 
ilustrátorů Riona a Benneta. Kom-
binace kresleného a hraného filmu 
dosáhla zde neobyčejného sjedno-
cení díky detailně propracovanému 
výtvarnému pojetí, které začínalo u 
kreslených kulis a končilo u kostý-
mů a masek hereckých.

Filmy Pro 5. ročník:
kruh 
Režie: Věra Plívová-Šimková, Drahomíra 
Králová / ČR 2001 / 72 min.  
Hosté: Věra Plívová-Šimková 
Příběh dívky, která se vyrovnává s 
novou životní rolí. Úraz ji odsunul 
z výsluní slávy nadějné sportov-
ní gymnastky mezi outsidery, na 
invalidní vozíček. Ačkoliv příběh 
nekončí klasickým happyendem, 
pocit radosti a pocit vítězství nad 
nepřízní osudu je jeho hlavním 
poselstvím.

cesta na jihozáPad 
Režie: Zdeněk Syrový / ČR 1989 / 84 min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov, 
popř.  Jan Gogola 
Malý český western na motivy poví-
dek Jacka Londona. Čtrnáctiletý 
Ben živoří po otcově smrti v zlato-
kopeckém táboře a stane se nedob-
rovolným svědkem krutého soupe-
ření o údajný poklad… 

šPalíček 
Režie: Jiří Trnka / ČR 1947 / 78 min. / lout-
kový 
Hosté: animátoři VOŠ Filmové Zlín 
Barevný loutkový film Jiřího Trn-
ky, podle vzoru Alšova Špalíčku 
národních písní zachycuje tradiční 
zvyky a zkazky na české vesnici v 
šesti samostatných obrazech, na 
sebe vzájemně navazujících: maso-
pust, jaro, legenda, Pouť, Posvícení, 
Betlém. Film získal Trnkovi obdiv na 
celém světě a řadu ocenění.



Filmy Pro 5.-7. ročník:

knoFlíkoVá Válka 
Režie: Yves Robert / Francie 1962 / 90 min.  

Lovreňáci a Velraňáci jsou dvě party 
kluků ze sousedních vesnic. S ver-
vou sobě vlastní se nenávidí a boju-
jí proti sobě s odhodláním svých 
statečných dětských srdcí. Jejich 
netradiční válečné trofeje - knoflí-
ky, šle a pásky jsou na druhé straně 
vykupovány výprasky a tresty stejně 
urputných rodičů. Chlapci prochá-
zejí těžkou zkouškou, která jim dá 
poznat to nejdůležitější v životě.

Páni kluci 
Režie: Věra Plívová - Šimková / ČR 1975 / 
85 min.  
Hosté: Věra Plívová-Šimková 
Tři nerozluční kamarádi Tomáš, 
Jožka a tulák Hubert žijí v poklid-
ném městečku Levín počátkem 
století. Tomáš žije u energické tety 
Apoleny a strýce Václava, kterým 
pořádně koření život. Jemu zase 
dělá naschvály bratranec Štěpán, 
žalobník a zlomyslný kluk. Dnes 
už klasika českého filmu pro děti 
a mládež. Výborně adaptovaný 
původní námět Marka Twaina pře-
nesené do českého prostředí.

tráPení 
Režie: Karel Kachyňa / ČR 1961 / 90 min. 
Dvanáctileté Lence se přezdívá „klu-
kanda“, protože ji nebaví dívčí hry s 
panenkami. S lítostí, ale i s obdivem 
sleduje divokého černého hřebce 
Prima, kterého týrá krutý kočí. Len-
ka se divokého koně nebojí a stará 
se o něj, i když jí to rodiče zakazuje.

osudy dobrého  
Vojáka šVejka 
Režie: Jiří Trnka, Stanislav Látal / ČR 1986 / 
75 min. / animovaný 
Příběhy vojáka Švejka – Z Hatvanu 
do Haliče, Švejkovy nehody ve vla-
ku, Švejkova budějovická anabáze.

smrt krásných srnců 
Režie: Karel Kachyňa / ČR 1986 / 91 min. 
Spisovatel Ota Pavel nenapodobi-
telným způsobem popsal život své 
smíšené židovsko-české rodiny v 
předválečných a válečných letech. 
Karel Kachyňa se těchto překrás-
ných povídek chopil a ve vlast-
ním scénáři ke svému snímku je 
pospojoval v souvislé dějové pás-
mo. Výsledkem je působivý film, v 
němž se prolínají události úsměvné 
i vážné. Svět Oty Pavla – to je pře-
devším svět jednoduché životní 
pravdy, opravdových lidí a přírody, 
jíž ovšem musí člověk rozumět, aby 
pochopil hloubku a velikost.

Filmy Pro 6.-7. ročník:

obecná škola 
Režie: Jan Svěrák / ČR 1991 / 100 min.  
Je krátce po válce a do chlapecké 
třídy jedné ze škol na předměs-
tí Prahy chodí také desetiletý Eda 
Souček se svým kamarádem Ton-
dou. Stejně jako ostatní spolužáci, 
také Eda s Tondou zcela ignorují 
pokusy rezignované učitelky Maxo-
vé o výuku a spíš než o učivo se 
zajímají o barvu jejích kalhotek. 
Není divu, že se učitelka jednoho 
dne zblázní a na její místo nastoupí 
nový učitel. Jmenuje se Igor Hnízdo 
a vymyká se všem učitelům, které 
kluci do té doby poznali. Chodí ve 
vojenské uniformě, na opasku má 
opravdovou pistoli a okamžitě zave-
de ve třídě tuhý režim, jehož sou-
částí jsou také velmi svižná rákoska 
a poutavá vyprávění o válečných 
zážitcích, kterými učitel prokládá 
probíranou učební látku.

Vracenky 
Režie: Jan Schmidt / ČR 1990 / 90 min. 
Hosté: scenárista Jan Gogola 
Neobvyklý titul černobílého sním-
ku vychází z klukovské míčové hry, 
kterou se baví hrdinové za kostel-
ní zdí na pražském Starém městě. 



Film o tom, jak bylo těžké dětství 
během začátku 50. let. Co vše se 
smělo, ale spíš nesmělo. Tak hořce 
pravdivý film (a současně úsměvný 
pohled na těžké časy) je v české (či 
československé) filmografii téměř 
ojedinělý.

už zase skáču Přes kaluže 
Režie: Karel Kachyňa / ČR, SRN 1970 / 91 
min. 
Moravské městečko Tlumačov na 
přelomu století: Syn zaměstnan-
ce proslulého hřebčína sní o tom, 
že i on bude umět krotit ušlechtilé 
jezdecké koně. Ani po onemocnění 
obrnou není ochoten se své touhy 
vzdát. Působivá adaptace románu 
australského spisovatele Alana Mar-
shala přenesla příběh do jiné doby a 
zcela jiného prostředí, ale zachovala 
jeho silné humanistické poslánít.

Filmy Pro 6.-8. ročník:

až Přijde kocour 
Režie: Vojtěch Jasný / ČR 1963 / 99 min. 
Hosté: zástupci ateliérů Zlín Kudlov 
Jedna z nejslavnějších moderních 
pohádek přitáhla pozornost hned 
několika atrakcemi - nejen dvojrolí 
Jana Wericha, znale glosujícího dění 
kolem sebe, ale především pohle-
dem kouzelného kocoura, pod 
jehož pohledem se lidé zbarvují 
podle svých vlastností. Režisér Voj-
těch Jasný natočil úsměvnou mora-
litu, jejíž hrdiny jsou malé děti, ještě 
nezkažené oproti svým zištným a 
chamtivým otcům.

oliVer twist 
Režie: Roman Polanski / ČR, V. Británie, 
Francie, Itálie 2005 / 130 min. / titulky 
19. století, Londýn. Oliver Twist 
osiřel v raném věku a nyní musí žít 
v chudobinci, který řídí odporný 
pan Bumble. Již tak skromné den-
ní příděly chlapců jsou jeho záslu-
hou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však 

rozhodnutý, Oliver uprchne a sply-
ne s davy v ulicích Londýna. Olive-
rova záchrana od laskavého pana 
Brownlowa je pouze začátkem řady 
dobrodružství, která jsou příslibem 
lepšího života.

Filmy Pro 6.-9. ročník:

rozmarné léto 
Režie: Jiří Menzel / ČR 1968 / 74 min.  
Hosté: Jiří Menzel, František Řehák 

Rozmarné léto je český film režisé-
ra Jiřího Menzela z roku 1967 pod-
le knihy Vladislava Vančury. Jed-
no deštivé letní odpoledne se na 
prázdné plovárně sejdou major 
(Vlastimil Brodský), abbé (František 
Řehák) a majitel lázně (Rudolf Hru-
šínský). Jejich nečinné klábosení 
přeruší příjezd pouťového komedi-
anta (Jiří Menzel) a jeho společnice 
(Jana Drchalová). Každý z pánů se 
svým způsobem snaží s krásnou 
slečnou rozptýlit.

mikrokosmos 
Režie: Marie Pérennou, Claude Nuridsany / 
Francie, Švýcarsko, Itálie 1996 / 80 min.  
Fascinující příběhy ze života hmyzu, 
Přibližuje nám „malý“ svět pohle-
dem zevnitř, vede diváka přímo 
přímo do jeho středu, jako kdyby on 
sám byl některým z jeho obyvatel.

slaVíci V kleci 
Režie: Christophe Barratier / Francie, Švý-
carsko, Německo 2004 / 95 min. / titulky 
Film Slavíci v kleci je humanisticky 
pojatý příběh o internátní škole, ve 
které se pod vládou despotického 
ředitele podaří laskavému vychova-
teli přivést chlapce sborovým zpě-
vem ke kázni a solidárnosti.



Filmy Pro 8.-9. ročník:

west side story 
Režie: Robert Wise, Jerome Robins / USA 
1961 / 150 min. / muzikál / titulky 
Hosté: hudební publicista Jiří Černý 
Tento filmový muzikál patřil k nej-
významnějším a nejpopulárnějším 
filmům světové produkce první 
poloviny šedesátých let. Na jeho 
úspěchu se podílel zajímavý a 
aktuální námět s hlavním motivem, 
převzatým za Shakespearova dra-
matu Romeo a Julie, odehrávající 
se v současném New Yorku (dopl-
něný i o silné sociální prvky a výraz-
ný protirasistický motiv) a ovšem i 
moderní a navýsost sugestivní hud-
ba významného skladatele Leonar-
da Bernsteina. Významný podíl na 
konečném výsledku rozhodně měla 
také pružná režie Roberta Wise a 
originální scénografie Jeroma Rob-
binse. V roce 1962 získal snímek 
deset Oscarů.

balada Pro banditu 
Režie: Vladimír Sýs / ČR 1978 / 89 min. / 
muzikál 
Hosté: herci z Divadla Na provázku 
Filmová verze muzikálového zpra-
cování osudů Nikoly Šuhaje loupež-
níka, jak je pro brněnské Divadlo na 
provázku podle archivních doku-
mentů a novinových článků napsal 
Milan Uhde a nastudoval režisér 
Zdeněk Pospíšil. Snímek, oscilující 
mezi pohádkou, baladou a muzi-
kálem je zároveň inspirován romá-
nem Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj 
loupežník. Do amfiteátru se scházejí 
diváci, jsou vítání herci zpívajícími 
za doprovodu kytar píseň o „chlapo-
vi z Koločavy“.

romeo a julie 
Režie:  Franco Zeffirelli / Itálie, V. Britá-
nie1968 /  titulky / 138 min. 
Hosté: zástupci Slováckého divadla 
Nejslavnější filmová verze nejslav-

nějšího milostného příběhu všech 
dob - Romea a Julie. Film získal dva 
Oscary a Zlatý glóbus.

Filmy Pro 9. ročník:

černý Petr 
Režie: Miloš Forman / ČR 1963 / 85 min.  
Hosté: filmový historik P.Taussig 

Šestnáctiletý Petr je na praxi v 
potravinářské samoobsluze. Nechá-
pe příliš smysl úkolů, které dostává 
od svého prvního vedoucího, ani 
příliš nerozumí výchovným radám 
svého otce. Film vypráví o dospívání 
učně Petra (Ladislav Jakim), pasivně 
přijímajícího život i poučky dospě-
lých – především svého otce (Jan 
Vostrčil) – a zároveň hledajícího si 
své místo mezi vrstevníky (kama-
ráda Čendu hrál známý Vladimír 
Pucholt).

romeo, juliea tma 
Režie: Jiří Weiss / ČR 1959 / 92 min.  
Hosté: filmový historik Pavel Taussig 
Výborně natočené drama s hlubo-
kým humánním poselstvím. Skvě-
lé výkony všech herců a výborně 
napsaný scénář, na němž se podílel i 
autor předlohy Jan Otčenášek. Kva-
litní film na téma druhé světové vál-
ky, krátce po atentátu na R. Heidri-
cha. Scénář, režie, kamera i herecké 
výkony jsou nadprůměrné a snímek 
intenzivně navozuje otázku, jakou 
cenu má lidský život. (I ve spojení s 
holokaustem, Osvětimí apod.)

Vyšší PrinciP 
Režie: Jiří Krejčík / ČR 1960 / 87 min.  
Hosté: Jiří Krejčík 
Vyšší princip Jiřího Krejčíka stál spo-
lu s Weissovým filmem Romeo, Julie 
a tma (1959) v naší kinematografii u 
zrodu toho, co se v literatuře cha-
rakterizuje jako druhá vlna válečné 
prózy. Krejčík přitom sáhl po jed-
né z těsně poválečných povídek 
Jana Drdy, jejíž kratičký text spolu s 
autorem výrazně dotvořil. Ve fil-



mové verzi stejnojmenné povídky 
tak není veškerá pozornost upřena 
pouze na neokázale statečné ges-
to staromládeneckého latináře, ale 
významnými se stávají i postoje stu-
dentů, pedagogů gymnázia a také 
celého maloměsta, všech těch, kteří 
jsou v čase heydrichiády vystaveni 
nemilosrdnému teroru.

Filmy zábaVní a relaxační, 
PremiéroVé tituly 

anděl Páně 
Režie: Jiří Strach / ČR 2005 / 90 min.

artur a minimojoVé 
Režie: Luc Besson / Francie, USA 2006 / 102 
min. / animovaný

asterix a VikingoVé 
Režie: Stefan Fjeldmark / Dánsko, Francie 
2006 / 78 min. / animovaný

auta 
Režie: John Lasseter / USA 2006 / 116 min. 
/ animovaný

bambi 2 
Režie: Brian Pimental / USA 2006 / 76 min. 
/ animovaný

diVočina 
Režie: Steve „Spaz“ Williams / USA 2005 / 94 
min. / animovaný 

diVoké Vlny
Režie: Chris Buck, Ash Brannon / USA 2007 
/ 85 min. / animovaný

doba ledoVá 2 
Režie: Carlos Saldanha / USA 2005 / 90 min. 
/ animovaný 

eragon 
Režie: Stefen Fangmeier / USA 2006 / 104 
min. 

FimFárum jana wericha
Režie: Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilová / ČR 

2002 / 100 min. / animovaný

FimFárum 2
Režie: Vlasta Pospíšilová, Břetislav Pojar, 
Aurel Klimt, Jan Balej / ČR 2006 / 90 min. / 
animovaný

haPPy Feet 
Režie: George Miller / USA 2006 / 108 min. 
/ animovaný

harry Potter a FénixůV 
řád
Režie: David Yates / USA 2007 / 137 min.

hledání země nezemě 
Režie: Marc Forster / VB, USA 2004 / 106 
min. / titulky 

jedné noci V jednom městě 
Režie: Jan Balej / ČR 2007 / 67 min.

karlík a toVárna 
na čokoládu 
Režie: Tim Burton / USA, Velká Británie 
2005 / 106 min. 

letoPisy narnie: 
leV, čarodějnice a skříň 
Režie: Andrew Adamson / USA 2005 / 
125 min.

loVecká sezóna 
Režie: Jill Culton, Roger Allers / USA 2006 / 
86 min. / animovaný 

madagaskar 
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath / USA 
2005 / 80 min. / animovaný

 



maharal,  
tajemstVí talismanu 
Režie: Pavel Jandourek / ČR 2006 / 100 min.

most do země terabithia 
Režie: Gabor Csupo / USA 2007 / 95 min.  

mraVenčí PolePšoVna 
Režie: John A. Davis / USA 2006 / 88 min. 
/ animovaný

noc V muzeu 
Režie: Shawn Levy / USA 2006 / 108 min.  

obsluhoVal jsem  
anglického krále 
Režie: Jiří Menzel / ČR, SR 2006 / 120 min. 

oškliVé káčátko a já 
Režie: Michael Hegner / Francie, Irsko, Dán-
sko, V. Británie 2006 / 90 min. / animovaný 

Pán Velryb 
Režie: Niki Caro / Nový Zéland, Německo 
2002 / 105 min.

Past na žraloka 
Režie: Howard E. Baker, John Fox / USA, Již-
ní Korea 2006 / 77 min. / animovaný 

PutoVání tučňáků 
Režie: Luc Jacquet / Francie 2005 / 85. min. 
/ dokumetární 

robinsonoVi 
Režie: Stephen J. Anderson / USA 2007 / 
102 min. / animovaný 

shrek třetí 
Režie: Chris Miller, Raman Hui / USA 2007 / 
93 min. / animovaný

simPsonoVi Ve Filmu 
Režie: David Silverman / USA 2007 / 87 min. 
/ animovaný

sPider-man 3 
Režie: Sam Raimi / USA 2007 / 153 min. 

sPláchnutej 
Režie: David Bowers, Sam Fell / Velká Britá-
nie 2006 / 86 min. / animovaný

šarlotina PaVučinka 
Režie: Režie: Gary Winick / USA 2006 / 
113 min. 

tajemstVí oceánu 
Režie: Andy Byatt, Alastair Fothergill / V. 
Británie, Německo 2003 / 91 min. / doku-
mentární  

V tom domě straší! 
Režie: Gil Kenan / USA 2006 / 91 min. / 
animovaný 

Vratné lahVe 
Režie: Jan Svěrák / ČR 2007 / 100 min.

 

Výběr Filmů Pro děti a mlá-
dež, které budou uVedeny V 
sezóně 2007/2008 
(Premiéra V čr)
asterix a olymPijské hry 
                                  31.8. 2008 

gymPl         27.9. 2007 

indiana jones 4     22.5. 2008 



harry Potter a Princ 
dVojí krVe            27.11. 2008 

nejkrásnější hádanka 
                             28.2. 2008 

kozí Příběh - PoVěsti  
staré Prahy        18.9. 2008 

máj                          21.8. 2008 

madagascar 2       13.11. 2008 

mír s tuleni           1.11. 2007 

Pan Včelka          13.12. 2007 

letoPisy narnie: Princ 
kasPian                19.6. 2008 

ratatouille          13.9. 2007 

sněženky a machři 2 
                                 15.5. 2008

Vášeň a cit            11.10. 2007



BIJÁSEK/MALOVÁSEK

KONTAKTY

S průkazem BijáSku na šk. rok 2007/2008 máte tyto výhody: 
• Slevu 10 kč na každé předStavení BijáSku, popř. 20 kč na divadelní před-
Stavení, vStup na prémiové projekce zdarma 
• možnoSt rodinné Slevy (při návštěvě čtyř a více rodinných příSlušníků 
máte nárok na jednu vStupenku zdarma) 
• zaSílání informací o chyStaných akcích e-mailem každý týden 
projekce BijáSku: 
proBíhají každou Středu a neděli v kině hvězda od 15.30 hodin. na pro-
gramu jSou dětSké a rodinné, animované i hrané, čeSké i zahraniční filmy. 
malováSek: 
každou neděli od 14.30 hodin do začátku předStavení BijáSku naBízíme 
aktivní výtvarné odpoledne, kde Se děti Seznámí S nejrůznějšími výtvarnými 
technikami (malování, kreSlení, modelování,...). projekt je finančně podpo-
rován nadací děti - kultura - Sport. 
jak Se zaregiStrovat do BijáSku? 
vyplňte oSoBní údaje na pohlednici/průkazce, která je k diSpozici na 
pokladně kina hvězda, v omezeném množStví i v informačních centrech, ško-
lách atd., zaregiStrujte Se v našem regiStračním SyStému na adreSe  
http://mkuh.cZ/registrace (případně váS na požádání zaregiStruje pokladní 
v kině hvězda). S vyplněným průkazem (a dokladem totožnoSti v případě 
doSpělých) pak Stačí navštívit pokladnu kina hvězda, kde vám Bude přidě-
leno číSlo průkazu. průkaz Stojí 40 kč, je nepřenoSný a platí do 31.8.´08. 

 
 
městská kina uh.hradiště, nám. míru 951, 686 01 uh.hradiště

koordinátorka školních projekcí: ladislava procháZková, tel. 572 553 617 
e-mail:  ladka.prochaZkova@mkuh.cZ 
 
www.mkuh.cz i www.filmaSkola.cz i www.BijaSek.cz

PARTNEŘI


