
 

 
 
 
 
 

Cinemart a.s.   
 
Nabídka filmových projekcí pro školy  
 

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 i tyto novinky: 
 
Pro mateřské a 1. stupeň základních škol: 

• Putování se sobíkem (od 12.4.) 
• Kouzelný park (od 12.4.) 

Pro základní školy: 
• Jak vycvičit draka 3 (od 12.4.) 

Pro střední školy: 
• Marie, královna skotská 

• Co jsme komu zase udělali? (od 21.3.) 

  



 

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1. STUPEŇ) 
 

Putování se sobíkem 
- novinka, možnost projekcí od 12. 4. 2019 
rodinný / dobrodružný 
Francie, Finsko, Norsko, 2018, 86 min  
Režie: Guillaume Maidatchevsky  
Český komentář: Marek Eben  
Přístupnost: pro všechny 
 

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. 
 

Kouzelný park 
- novinka, možnost projekcí od 12. 4. 2019 
Dobrodružný animovaný film  
USA, 2019, 85 min, 2D i 3D verze 
Český dabing  
Režie: Josh Appelbaum 
Přístupnost: pro všechny 
 

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své 
představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající 
atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. June je i hodně praktická holka, která zkouší 
aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Takové 
pokusy nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové 
mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc připraví i 
o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však osud a 
šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June 
znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? 
 

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

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. 
 

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

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. 

 



 

Grinch  
animovaná komedie 
USA, 2018, 86 min, 2D i 3D verze 
Český dabing  
Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier  
Přístupnost: pro všechny 
 

Na světě se najdou lidí, kteří nemají rádi Vánoce. Mezi nimi vyniká Grinch, rozmrzelý zelený chlupatec, 
jemuž vyhovuje samotaření v jeskyni a vychází jen v nutných případech. Ve vesničce Kdosice, kam 
vyráží za nákupy, žijí lidé, kteří jsou tím nadšenější, čím víc se blíží Štědrý den. A když se pak Grinch 
dozví, že svátky by měly být ještě větší než dříve, rozhodne se Vánoce z Kdosic ukrást. A vymyslí si 
plán. Stačí nalézt sáně, nasadit si falešný plnovous a předběhnout toho dědka, který nosí dárky 
komínem. Jenže v Kdosicích žije holčička Cindy a setkání s Grinchem oběma nečekaně změní život. 

 

Sherlock Koumes  
Animovaná komedie 
USA, 2018, 90 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: John Stevenson 
Přístupnost: pro všechny 
 

Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí adaptaci Gnomeo a Julie. 
Gnomeo a Julie mají po líbánkách a s hromadou dalších trpaslíků se přestěhovali do zahrádky v centru 
Londýna a jsou z toho všeho lehce vystresovaní. Gnomeo provede klukovinu, aby Julii zaimponoval. Ta 
se s ním strašně pohádá a následně oba zjistí, že zatímco si vyměňovali názory, jejich přátelé beze 
stopy zmizeli. V tu chvíli se na scéně naštěstí objeví Sherlock Koumes se svým druhem Watsonem, 
jelikož mizení zahradních trpaslíků se Londýnem šíří jako epidemie, a oni jsou těmi pravými, kdo má v 
úmyslu tenhle ukrutný zločin vyřešit. 

 

Ferdinand  
Animovaná komedie 
USA, 2017, 108 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Carlos Saldanha 
Přístupnost: pro všechny 
 

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla holčička a 
Ferdinand velký býk. Narodil se sice jako malé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus. Neznalí lidé by 
jej mohli považovat za zuřivé monstrum, jenže Ferdinand je ten nejroztomilejší býk na světě. Bohužel 
je taky popleta, který občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. Jednoho dne Ferdinand dostane 
žihadlo a splaší se. Událost vidí hledači býků na zápasy a zdivočelý Ferdinand je uchvátí natolik, že jej 
okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand ale nechce zápasit a je odhodlaný vrátit se k Nině. Naštěstí se 
spřátelí s třemi ježky, kozou a dalšími býky a vydají se na cestu. Mají v patách pár pronásledovatelů, 
ale to je nemůže zastavit. Snad jen zpomalit. 

 

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

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  
Český dabing  
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. 

 

Já, padouch 3  
Animovaná komedie 
USA, 2017, 90 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin  
Přístupnost: pro všechny 
 

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho 
vyhodili z práce. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý a tak jej 
opustí. Lump, který přechytračil Grua, se jmenuje Balthazar Bratt a je bývalou dětskou hvězdou 
populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od té doby škodí, kudy 
chodí. O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský 
a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal 
být zatvrzelý dobrák. Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla, je jeho 
soupeř Balthazar Bratt. 

 

Mimi šéf 
Animovaná komedie 
USA, 2017, 97 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Tom McGrath  
Přístupnost: pro všechny 
 

Mimi šéf je hodně zvláštní batole. Nosí oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. 
A taky se chová jako tajný agent. Jeho starší bratr Tim z jeho příchodu zrovna radost nemá. Doteď byl 
jedináčkem, který měl veškerou rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že rodiče 
si ničeho podivného na novém přírůstku nevšímají. Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice 
působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Jeho 
hlavním posláním je zjistit, proč děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Mimi šéf se musí vydat na 
speciální misi za záchranou rodičovské lásky. A aby uspěl, musí na svou stranu získat i brášku.  



 

 

Zpívej 
Animovaná komedie 
USA, 2016, 110 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Gareth Jennings  
Přístupnost: pro všechny 
 

Podnikavý koalí chlapík Buster Moon má poslední šanci zachránit hudební divadlo, které zdědil po svém 
otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. 
A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od 
Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života mazlíčků se tentokrát vydali dobývat 
kina s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši. A navíc pochopíte, že když máte sen, měli 
byste za ním jít, i kdybyste měli při svém snažení na chvíli padnout. Jak říká Buster Moon: „Na tom, že 
dopadnete na dno, je nejlepší to, že dál už vede cesta jenom nahoru.“ 
 

Pojar dětem  
Pásmo krátkých filmů 
ČR, 2016, cca 70 min 
Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, Ivan Vít 
Cílová skupina 4 - 7 let 
 

Pásmo je složeno z krátkých animovaných filmů režiséra Břetislava Pojara, realizované v jeho 
posledním tvůrčím období. Břetislav Pojar je znám především jako tvůrce seriálů jako jsou Pojďte, 
pane, budeme si hrát, Zahrada, Dášeňka. Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel v 
posledních letech. První film Psí historie vypráví o malém klukovi, který díky opuštěnému pejskovi 
kamarády, další film Hiroshi je o malém japonském chlapci, který se stěhuje za strýcem do hor. O 
princezně, která se nesmála je pohádka o „hloupém“ Honzovi, šikovném automechanikovi, který 
odvahou a důvtipem získá srdce smutné princezny. Čtvrtý příběh, Vánoční balada, se odehrává v 
budoucnosti, kdy malý chlapec dostane k Vánocům kouzelný dárek, který změní svět. Posledním 
snímek je Narcoblues o dětech a nebezpečném svět drog. 

 

Tajný život mazlíčků  
Animovaná komedie 
USA, 2016, 90 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney 
Přístupnost: pro všechny 
 

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a 
pejskař, najdete ve filmu Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou ti nejlepší kámoši na světě. Co na tom, 
že Max je pes a Katie člověk? Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté 
psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Max a Baron od první 
vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život. Ve finále skončí ztracení, opuštění a obklíčení 
skupinkou osiřelých zvířat pod vedením šíleného králíka. Naštěstí má Max smečku přátel, kteří se 
rozhodnou, že ho nenechají na holičkách… 

 
Řachanda 
Pohádková komedie 
ČR, 2016, 104 min, 2D verze 
Režie: Marta Ferencová 
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma Cibulková, 
Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David Novotný, Petr Čtvrtníček, 
Aleš Bílík, Denisa Pfauserová 
Přístupnost: pro všechny 
 

Pohádka o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Když 
se tahle trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, kterým 
vládne Paní lesa, naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, 
tak se chovají oni k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. 

 



 

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. 

 
Mimoni  
Animovaná komedie 
USA, 2015, 91 min, 2D i 3D verze 
Český dabing i anglicky s českými titulky 
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin 
Přístupnost: pro všechny 
 

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží 
Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a 
především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Nejžlutější a možná i 
nejoblíbenější hrdinové filmového plátna! 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Jak vycvičit draka 3  
- novinka, možnost projekcí od 12. 4. 2019 
Dobrodružný animovaný film  
USA, 2019, 104 min, 2D i 3D verze  
Český dabing  
Režie: Dean DeBlois 
Přístupnost: pro všechny 
 

Škyťák a Bezzubka se vracejí! Draci a Vikingové žijí na ostrově Blp v záviděníhodné harmonii. Vládne 
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji 
kamarádku Astrid. A právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. 
Škyťák je v tom nevinně, může za to bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku. Možná i 
proto včas neucítí nebezpečí pro všechny draky, které se k nim blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště 
se Škyťák a Astrid vydají pátrat po Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou 
ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?  

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

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. 



 

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

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. 

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

Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti 
a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations po takových filmech jako jsou 
Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba 
kamenná nebo bronzová? Dug je typický 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.  

 

Kubo a kouzelný meč  
Animovaný / dobrodružný 
USA, 2016, 101 min, 2D i 3D verze 
Český dabing  
Režie: Travis Knight 
 

Kubo umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. 
Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým 
vyprávěním. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá 
kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve skutečnost. Najednou si 
uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. V doprovodu chytré Opice a trochu 
praštěného Brouka se vydává po stopách svého otce, legendárního samuraje. Jeho cílem je nalezení 
otcovy zbroje, která mu má pomoci obstát v boji se zlem, které má v úmyslu zničit vše, co mu kdy bylo 
drahé. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co 
dosud vyprávěl.  

 

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 
Český dabing  
Přístupnost: pro všechny 
 

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, slovenské znění 
Režie: Iveta Grófová  
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína 
Kamencová, Johanna Tesařová 
Přístupnost: pro všechny 
 

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.  
 
Ani ve snu! 
romantický / sportovní 
ČR/SR/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. 

 

Jak jsme hráli čáru 
Rodinný/dobrodružný 
ČR/SR, 2014, 102 min, 2D verze 
Režie: Juraj Nvota 
Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý 
Přístupnost: pro všechny 
 

Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Na 
životě na československo-rakouském pomezí v šedesátých letech minulého století ležela těžká deka, 
asi jako v každém „citlivém“ pohraničním pásmu. Hlavní hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty Jak jsme 
hráli čáru má tu výhodu, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám se spolužáky a prvním láskám 
atmosféru doby a místa tolik nevnímá. 

 

  



 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Marie, královna skotská - novinka 
Historické drama 
Velká Británie/USA, 2019, 124 min 
Anglicky s českými titulky 
Režie: Josie Rourke  
Hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie 
Přístupnost: mládeži do 15 let nepřístupný 
 

Bylo jí pouhých šest dní, když se Marie stala skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul 
královny francouzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji táhlo domů. Osmnáctiletá dívka 
musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc čelila otevřenému 
nepřátelství anglické královny Alžběty, jejíž vládu odmítala uznat. Na druhou stranu obě panovnice 
spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném výhradně muži, díky němuž získaly vzájemné 
pochopení, dokonce i respekt. Britské ostrovy však byly pro dvě silné ženy příliš malé a obě to věděly. 

 
Co jsme komu zase udělali?  
- novinka, možnost projekcí od 21. 3. 2019 
Komedie 
Francie, Belgie, 2019, 98 min  
Francouzsky s českými titulky i český dabing 
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 
 

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. 

 
První člověk 
drama 
USA, 2018, 141 min  
Anglicky s českými titulky 
Režie: Damien Chazelle 
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Příběh letu prvního člověka na Měsíc začíná v roce 1962, kdy začal Neil Armstrong pracovat jako pilot 
pro NASA a kdy se musel vyrovnat se smrtí dvouleté dcery. Pro práci, která představovala permanentní 
hru se smrtí, si v NASA těžko mohli vybrat vhodnějšího aspiranta. Armstrong nepanikaří v situacích, kdy 
mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve zkušebním modulu 
řítí k zemi volným pádem, klid, když odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy 
dělá onen historický první krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolutní neklid jeho ženy a její vnitřní 
drama, s jakou prožívá jeho každý úspěch, a možnost, že se už nikdy nevrátí. 
 

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

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.  
 
 

Já, Simon  
Komedie / drama 
USA, 2018, 110 min  
Anglicky s českými titulky 
Režie: Greg Berlanti 
Hrají: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
 

Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to komplikované: nikdo totiž neví, že je gay a on zase 
neví, kdo je tím anonymním spolužákem, který se s ním propojil přes počítač. Řešení obou životních 
otázek je nakonec hodně zábavné i trochu strašidelné. Film je natočen podle románu Becky Albertalliové 
Já, Simon: Probuzení Simona Spiera a je zábavným a srdečným příběhem o dospívání a vzrušující 
cestě k nalezení sebe sama a zamilování se. 

 
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  

 



 

Máří Magdaléna  
Historický / drama 
Velká Británie, 2018, 120 min  
Anglicky s českými titulky  
Režie: Garth Davis  
Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar 
Rahim 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 
 

Máří Magdaléna je dramatem o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává 
obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku. Máří Magdaléna 
patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten nejčastější z ní dělá 
bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem Kristem. Garth Davis, režisér na Oscara 
nominovaného dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil působivý příběh 
ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné doby. 
 
Ztratili jsme Stalina 
Komedie / satira 
Velká Británie, Francie, 2017, 106 min  
Anglicky s českými titulky  
Režie: Armando Iannucci 
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, 
Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

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. 

 
Nejtemnější hodina 
Historické drama 
Velká Británie, 2017, 125 min  
Anglicky s českými titulky  
Režie: Joe Wright 
Hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, 
Stephen Dillane, Ronald Pickup 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Vsadil všechno na jednu kartu, i když mu skoro nikdo nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval 
se Winston Churchill a v nejtemnější hodině naší civilizace, na začátku druhé světové války, se tento 
britský premiér předvedl jako velký hráč. Joe Wright, režisér Pokání a Pýchy a přesudku, jeho 
nejslavnější úlohu v dějinách proměnil ve strhující drama. Vydatně mu v tom pomáhá Gary Oldman v 
hlavní roli, který Churchilla nehraje. On jím prostě je. A také za tento výkon právem získal Oscara. 

 
Vražda v Orient expresu 
Krimi/drama 
USA, Velká Británie, 2017, 114 min  
Anglicky s českými titulky  
Režie: Kenneth Branagh 
Hrají: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi 
Dench, Johnny Depp, Michele Pfeiffer 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem, se rychle promění v jeden z nejzáhadnějších detektivních 
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy pasažérů uvízlých v 
přepychovém vlaku kdesi v závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy dojde k záhadné vraždě, každý z nich 
se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími 
šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit 
s časem, aby vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří. 

 



 

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. 

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

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. 

 



 

Úkryt v Zoo  
Historický/drama 
USA, UK, ČR, 2017, 127 min  
Anglicky s českými titulky 
Režie: Niki Caro  
Hrají: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Druhá světová válka nabízí mnoho příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli 
útočiště v tamní zoo. Nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Výsledkem bylo přes 
300 zachráněných životů. Antonina Zabinská práci Zoo zbožňuje. Když v září 1939 napadne Německo 
Polsko, pocítí to zahrada okamžitě. Bombardování zničí všechno, co léta budovali. Ze zahrady se stane 
armádní vepřín. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky z 
ghetta. A pro ně jezdí Jan s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jenom zbytky, ale také lidi, které pak 
ukrývají v prostorách zoo. Akce je o to složitější, že kolem neustále krouží nacistický pohlavár Lutz. 

 
Rande naslepo  
Romantická komedie, Německo, 2017, 111 min  
Český dabing 
Režie: Marc Rothemud 
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe 
Přístupnost: pro všechny 
 

Práce v hotelu – to je sen, který si hýčká Saliya už od dětství. Jako teenager ale začne ztrácet zrak. Zdá 
se, že sen je v troskách. Ale i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí a dokonce se 
odváží přihlásit na stáž do slavného hotelu. Díky přípravě uspěje a místo získá. Jen nepřizná, že tak 
trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho kolega Max, který mu pomáhá, aby se vypořádal i s těmi 
nejobtížnějšími situacemi. Saliya se učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů. Vtlouká 
si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty… I přes svou zrakovou vadu 
si všimne Laury a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Hrozí, že neuspěje 
ani v lásce a ani v hotelu…  

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

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 
Anglicky s českými titulky 
Režie: Florian Gallenberger 
Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

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. 



 

 

Cesta vzhůru 
Dokument 
ČR, 2015, 100 min 
Režie: David Čálek 
Účinkují: Radek Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr „Miska“ 
Mašek, Martin Havlena 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 
 

Dokument vypráví o horolezci Radku Jarošovi, který jako 15. člověk na světě získal Korunu Himaláje – 
tedy vystoupil na všech 14 himalájských osmitisícovek bez přídavného kyslíku. Film se tak pro diváka 
stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou a 
Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol K2 a stát se na chvíli doslova součástí expedice. V 
Cestě vzhůru ale nejde o pouhou dokumentaci historického úspěchu českého horolezectví, ale též o 
širší pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a to nejen ve fyzickém slova smyslu. 

 


