2.ST.ZŠ + SŠ | ZIMA 2019
Vážení pedagogové. Nabízíme pro žáky druhého stupně škol základních a studenty škol středních, filmy, které mohou obohatit všední
den. Cizí filmy doporučujeme hrát v originálním znění s českými titulkami. Do nabídky zařazujeme filmy “naučné”, tak i ty, které mají
za ambici čistě bavit. Chceme si tím nejenom vychovávat nové diváky, ale i dokázat, že displeje telefonů jim nenahradí návštěvu kina.

Pro mladší
Aladin

FANTAZY | USA | 2019 | 128 MINUT | DAB + TIT

Klasický příběh o džinovi z láhve, který splní tři přání mladému zlodějíčkovi, jenž se zamiloval do princezny. A v režii Guy Ritchieho. Takže čekejte, že do přístavního města Agrabahu vnese hodně velkolepé akce a
trochu divočejší režii. Hlavní roli džina hraje WillSmith, takže i rasovou vyváženost si můžeme odškrtnout.

Lví král

ANIMOVANÝ | USA | 2019 | 118 MINUT | TIT + DAB

Chvílemi se přistihnete, že vnímáte jaksi nepatřičně, když “ta animovaná” zvířata promluví. Lvíče Simba by
mělo časem zdědit královský trůn a vládnout Africe. Jenže to se všem nelíbí a po nečekané tragédii to skončí
jeho vyhnanstvím. Je tak nucen dospět a za pomoci nových přátel se pokusit stát tím, kým je mu souzeno být.

Hodinářův učeň

POHÁDKA | ČR/SR | 2019 | 102 MINUT

Výpravná pohádka byla natáčena po celé České repulice a přináší zábavu i roky prověřený klasický
pohádkový příběh: Totiž, že boj dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí není zbytečný. Hrají: Jaroslav
Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková, Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar nebo Miroslav Krobot.

Zloba: Královna všeho zlého

POHÁDKA | VB | 100 MINUT | TIT+DAB

Pohádka s nádherně vystavěnou atmosférou. Královna Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její
kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl.
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. Hrají: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer aj.

Pro starší
Abstinent

DRAMA | ČR | 2019 | 78 MINUT

Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? Příběh o mládí, svobodě,
hledání, snech, realitě, o ztracenosti. Příběh o dnešních dětech. Příběh o vašich žácích. V hlavní roli kluka,
který měl “rodiče v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali” uvidíme Josefa Trojana. Režie: Jakub Vigner.

Zombieland 2

AKČNÍ KOMEDIE | USA | 2019 | 97 MINUT | TIT

Je na čase připomenout si všechna pravidla pro přežití, protože se vrací čtyři staří známí. Když zjistí,
že na světě přeci jen nejsou posledními přeživšími a před armádou nemrtvých se povedlo schovat i dalším lidem, vydávají se na cestu do amerického vnitrozemí, aby je našli. A mezi tím se snaží
nezabít se se navzájem. Po letech ve společné izolaci už si totiž všichni krapýtek lezou na nervy.

Jiří Suchý: Lehce s životem se prát

DOKUMENT | ČR | 2019 | 102 MINUT

Málokdo si uvědomuje, jak ojedinělou stopu zanechává Jiří Suchý v kulturním a společenském životě
české společnosti. Během šedesáti let uvedl 97 her, napsal texty k 1 400 písním a hudbu k 500
písním a také obohatil český jazyk jako takový. O Suchém bylo už pár filmů natočeno, ale nikdy nebyly tak dobře hodnoceny, jako právě tento dokument od Olgy Sommerové, která se kromě profesního života zaměřila více na umělcův život. Film byl uveden v premiéře na MFFKV, kde vyhrál Diváckou cenu.

Free Solo

DOKUMENT | USA | 2018 | 100 MINUT | TIT

Blázen a superhrdina. Alex Honnold je rozhodně něco mezi, ale je to hlavně chlápek, kterého byste si měli všimnout. A nejen proto, že jeho smělý pokus vylézt na téměř kilometr dlouhou strmou
stěnu El Capital bez jištění, získal před pár měsíci Oscara. Budete se potit, i když víte jak to dopadne a
zbožně koukat se zatajeným dechem na člověka, co se rozhodl nakopat zadek fyzikálním zákonům.

Zelená kniha

ROAD MOVIE | USA | 2018 | 130 MINUT | TIT

Jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku, který získal Oscara by v nabídce neměl chybět. Přijďte zažít jízdu tyrkysovým Cadillacem s Viggo Mortensenem a Mahershala Alim v klasickém „feel
good“ filmu o skutečném přátelství dvou totálně rozdílných můžů. Vědí žáci, co to byla Zelená kniha?

SpiderMan: Daleko od domova

SCI-FI | USA | 130 MINUT | TIT+DAB

Film začíná dějově po konci Endgame, hraje v něm i Praha a na scénu vtrhne nový superhrdina Mysterio,
který kromě magie ovládá přírodní živly, pokročilé technologie i lidskou mysl. Z ukázek je jasné, že přijdou na
řadu Elementals, jmenovitě pán vody Hydron, pán země Magnum, pán ohně Hellfire a vládkyně větru Zephyr.

Krvavá nevěsta

HOROROVÁ KOMEDIE | USA | 2019 | 96 MINUT | TIT

Hororová komedie s neobvyklou zápletkou je přesně to, co by mohlo studenty střední školy pěkně odreagovat. Lépe mu však sedí slovenský titul Nevěsta na zabití, neboť právě novomanželce jde o svatební noci
o život. Grace (Samara Veawing) se provdá do bohaté, podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici: každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

