
Film v pravém smyslu pro celou rodinu. Je natočený na špičkové úrovni, plně srovnatelný 
se zahraničními animovanými filmy. Autoři mají sami děti, takže je nepodceňují a myšlenky, 

humor i dojetí podávají formou, která je dětem srozumitelná a rodiče nenudí.
Věra Míšková, Právo / Novinky.cz

—

Univerzální příběh o přátelství, smutku i odvaze, který je 
srozumitelný dětem i dospělým. Myši patří všem!

Jana Podskalská, Deník / Denik.cz

—

Překvapivě vtipné, poetické a chytré, tak trochu česká odpověď na americký hit Coco.
Mirka Spáčilová, DNES, iDnes.cz

—

Film Myši patří do nebe je animovaný s až americkou velkorysostí, a přitom hlubokou českou duší, 
vypráví příběh o lišákovi a myšce poeticky, bez poučování. Právě díky své schopností mluvit o zásadních 

současných tématech strachu a předsudků s nadsázkou je to film vhodný pro celou rodinu.
Veronika Bednářová, Reflex

—

Při dobré konstelaci hvězd a hlavně správném uchopení a podpoře, 
z toho může být i nominace na Oscara v kategorii animáků.

Ivo Alač, Hitrádio City 93,7 FM

—

Pestrá přehlídka nápaditě propracovaných prostředí s řadou výmluvných detailů, cit pro budování 
přízračné, ale ve výsledku nikoli děsivé atmosféry a také schopnost odlehčit příběh humorem – to jsou 
některé z kladů Myší. Stejně jako poselství o potřebě toho správného druhu odvahy a o síle přátelství.

Marcel Kabát, Lidové noviny / Lidovky.cz



Je tu po dlouhé době celovečerní animovaný film, který z dětí 
nedělá blbce a nevede je k laciným happy endům.

Vojtěch Rynda, Reflex

—

Pokud si na zásadní otázku „Vzal by si na tohle dítě do kina?“ odpovím „Určitě ano“, není co řešit.
Pavel „Enšpígl“ Šimáček, CSFD.cz

—

Už zase bulím u animáku. Tenhle loutkový film o mezidruhovém přátelství myšky a lišáka na 
onom světě je ale prostě tak kouzelný, dojemný a vtipný, že jsem neměla jinou možnost.

Kristina Roháčková, iROZHLAS.cz

—

Skromně velkolepý. Půvabný, citlivý, propracovaný a v nejlepším významu slova 
dotažený film, který dospělé dojme, děti hravě poučí a všechny bude bavit.

Maria Procházková, režisérka a animátorka

—

Z projekce filmu Myši patří do nebe odcházím nadšená. Myslím, že se podařilo dílo světových 
parametrů s úchvatnou vizuální stránkou a zároveň originálním chytrým příběhem.

Lucie Sunková, režisérka a animátorka

—

Myšku Šupito a lišáka Bělobřicha si nelze nezamilovat… Dokonalá animace 
je mnohem víc než jen pomyslnou třešinkou na dortu.

Kateřina Korbařová, Makovice

Ohlasy ze zahraničí:
Vtipné a něžné. (Le Point)

Okouzlující loutková animace je opravdovým vizuálním potěšením! (Screen Daily)
Jedna z atrakcí mezinárodního festivalu animovaných filmů v Annecy. (France Bleu)

Fantastický příběh pro malé i velké. (France Info Culture)
Hledání lásky a odvahy. (Unidivers)

Povedený příběh o nepravděpodobném přátelství. (Abus de Ciné)
Film plný poezie a humoru. (Le Dauphiné)

Krásný technický počin, který citlivě a s fantazií přistupuje  
k tématům tolerance a přátelství. (Télé-Loisirs)

Metafyzické dobrodružství a lekce tolerance. (Gauchazh)
Animace je krásná a postavy milé… Loutkový film v plné kráse! (Rotoscopers)

Velmi inteligentní film, který vás pohladí! (La Manie du Cinéma)
Dospělí se mohou do tohoto zázraku ponořit  

se stejným nadšením jako děti. (La Septième Obsession)
Jedno z největších překvapení festivalu Annecy 2021. (C7nema)
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