
 
 

FILMOVÉ PROJEKCE PRO STUDENTY  
 (pro studenty s i bez znalostí německého jazyka – vždy s českými titulky)  

 
Kino Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1  www.kinolucerna.cz 

Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 www.kinoatlas.cz  
 

Jednotné vstupné: 60,- Kč (učitelský doprovod zdarma)  
 

Vážené dámy, vážení pánové,  
milé kolegyně, milí kolegové!  
 

Opět Vám nabízíme řadu filmových projekcí v rámci blížícího se festivalu německy mluvených 
filmů DAS FILMFEST (www.dasfilmfest.cz) a zveme Vás a Vaše studenty do kina. 
 

Zájem o školní představení setrvale stoupá, proto jsme nabídku oproti minulému roku rozšířili 
– nově můžete se svými studenty navštívit jak kino Lucerna, tak kino Atlas. Navštivte některý 
z námi vybraných filmů a obohaťte tak Vaši výuku německého jazyka.  
 

Všechny filmy jsou opatřeny českými titulky a zabývají se tématy, která je možné podrobněji 
probrat ve výuce. Pokračuje i naše spolupráce s organizací Antikomplex, jejíž lektorky 
připravují výukové materiály k jednotlivým filmům nebo moderují diskuze se studenty po 
vybraných filmech. 
 

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte do 13. října  
• v případě zájmu o projekce v kině Lucerna:  

na telefonu 224 216 973 nebo e-mailem na produkce@lucerna.cz  
• v případě zájmu o projekce v kině Atlas:  

e-mailem na ondra.trantina@cinemart.cz  
Vstupenky je možné si vyzvednout po předchozí rezervaci na pokladně kina Lucerna nebo kina 
Atlas.  
 

Pokud byste měli zájem o projekci filmu s následnou diskuzí v německém jazyce, dejte nám 
prosím vědět na emailu tomas.fridrich@goethe.de a snažili bychom se vybrat termín i film 
s diskuzí v Němčině přímo na míru pro vaší školu/třídu. 
 
 
Zuzana Václavová  
za tým DAS FILMFESTu  

http://www.kinolucerna.cz/
http://www.kinoatlas.cz/
http://www.dasfilmfest.cz/
mailto:andrej@lucerna.cz
mailto:ondra.trantina@cinemart.cz


PROGRAM ŠKOLNÍCH PŘEDSTAVENÍ 

Pondělí, 15. 10. 2018  
08:00 Hördur – mezi světy (Hördur - zwischen den Welten) - Lucerna 

09:00 Královna z Niendorfu (Königin von Niendorf) - Atlas 

10:30 Světlo (Licht) -Lucerna 
 

Úterý, 16. 10. 2018 
8:00 Timm Thaler aneb O chlapci, co prodal svůj smích (Timm Thaler oder das  

verkaufte Lachen) – Lucerna 

09:00  Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta (Die Rückkehr des Karl Schmidt) 
- Atlas 

10:30  Tenkrát v zemi indiánů (Es war einmal in Indianerland) - Lucerna 
 

Středa, 17. 10. 2018 
08:00  Jen jsme si hráli (Wir haben nur gespielt) - Lucerna 

09:00 Hördur – mezi světy (Hördur - zwischen den Welten) - Atlas 

10:30 303 - Lucerna 
 

Čtvrtek, 18. 10. 2018 
08:00 Královna z Niendorfu (Königin von Niendorf) – Lucerna 

09:00  Timm Thaler aneb O chlapci, co prodal svůj smích (Timm Thaler oder das  
verkaufte Lachen) - Atlas 

10:30  Mackie Messer - Brechtův třígrošový film (Brechts Dreigroschenfilm) - Lucerna 
 

Pátek, 19. 10. 2018  
08:00  Murer – Anatomie procesu (Murer - Anatomie eines Prozesses) - Lucerna 

Diskuze se zúčastní režisér Christian Frosch! 

11:00 COPS - Lucerna 
Diskuze se zúčastní režisér Stefan A. Lukacs! 

 

Pondělí, 22.10.2018 
08:00 Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta (Die Rückkehr des Karl Schmidt)  

- Lucerna 

10:30 Blue My Mind - Lucerna 
 

Úterý, 23.10.2018 
08:00 Pettersson a Fiškus – malý trapič, velké přátelství (Petterson und Findus - 
 kleiner Quälgeist, große Freundschaft) - Lucerna 

10:30 Erik & Erika – Lucerna 

Níže následují synopse k jednotlivým filmům.  



HÖRDUR – MEZI SVĚTY 
HÖRDUR - ZWISCHEN DEN WELTEN 

Pondělí, 15.10.2018, 8:00 (Lucerna) 
Středa, 17.10.2018, 9:00 (Atlas) 

Režie: Ekrem Ergün Jazyk: německy 
Německo 2015 Titulky: česky 
84 min.   
www.hoerdur.de Doporučený věk: od 6 let 

 

 
 

Jednou to přijít muselo: mladá německá Turkyně Aylin ztrácí kontrolu a na neustálé provokace 

a šikanu svých spolužaček zareaguje násilím. Soud pro mladistvé ji odsoudí k 50 hodinám 

veřejně prospěšných prací. Rozsudek však může být pro Aylin i vysvobozením, získává totiž 

místo na statku, kde se chovají vzácní islandští koně. Naučí se jezdit a obzvlášť si oblíbí 

svébytného hřebce Hördura. Otec Aylin ale v Německu nevidí pro rodinu budoucnost a chce 

se vrátit zpět do své vlasti. To by pro Aylin znamenalo konec jejího snu a proto se rozhoduje 

vzít osud do vlastních rukou. 

Film byl oceněn Cenou německé filmové kritiky pro nejlepší dětský film – dojemný film, který 

není jen pro dětské publikum. 

 

Něžný, promyšleně inscenovaný snímek o dospívání, kde je hlavní role podána více než 
věrohodně. 
filmdienst.de  



KRÁLOVNA Z NIENDORFU 
KÖNIGIN VON NIENDORF 

Pondělí, 15.10.2018, 9:00 (Atlas) 
Čtvrtek, 18.10.2018, 8:00 (Lucerna) 

Režie: Joya Thome Jazyk: německy 
Německo 2016 Titulky: česky 
67 min.   
www.koeniginvonniendorf.de Doporučený věk: od 0 let 

 

 
 

V Brandenburgu právě začaly letní prázdniny, ale desetiletá Lea letos nejede s kamarádkami 

na tábor jako v minulých letech. Celkově se jí ostatní dívky ve škole zdají stále zvláštnější. Tak 

jezdí Lea na svém kole sama po vesnici a navštěvuje hudebníka Marka, který žije na spustlém 

selském dvoře. Jednoho dne zpozoruje čtyři kluky, kteří na kolech kamsi táhnou obří sud. To 

vzbudí její zvědavost: sleduje je, aby zjistila, že na jezeře staví vor. Ale vor je majetek party a 

holky mají vstup zakázán. Lea se ale nechce vzdát, chce být součástí skupiny. Vystaví se tedy 

zkoušce odvahy - čímž pro ni začíná léto plné dobrodružství. 

Film získal několik ocenění jak od dětských, tak od dospělých porot. 

 

Jen tak mimochodem se tu zrodila hvězda. 
3sat 
  



SVĚTLO 
LICHT 

Pondělí, 15.10.2018, 10:30 (Lucerna) 

Režie: Barbara Albert Jazyk: německy 
Německo/ Rakousko 2017 Titulky: česky 
97 min.  anglicky 
www.licht-paradis-film.com Doporučený věk: od 6 let 

 

 
 

Vídeň 1777: osmnáctiletá Maria Theresia „Resi“ Paradis, která je již od dětství slepá, je ve 

vídeňské společnosti známá jako zázračná klavíristka. Ambiciózní rodiče ji vláčí z jednoho 

večírku na druhý. Po mnoha marných pokusech o vyléčení pocítí Rezi v domě doktora Franze 

Antona Mesmera, který je známý svými netradičními metodami, poprvé v životě závan 

svobody. Když začíná vidět, všimne si, že ztrácí hudební virtuozitu. Musí se rozhodnout, jestli 

dá přednost životu slepého hudebního génia, nebo bude žít obyčejný život a uvidí... 

Barbara Albert vypraví příběh emancipace silné a nezávislé umělkyně, která na rozdíl od svých 

současníků Haydna, Glucka a Mozarta upadla do zapomnění. Historické kostýmní drama 

vyhrálo mj. Rakouskou filmovou cenu 2018 v pěti kategoriích. 

 

„Světlo“ je historický film, který přesahuje sám sebe a těží v neposlední řadě ze skvělého 
obsazení. 
ORF.at  



TIMM THALER ANEB O CHLAPCI,  
CO PRODAL SVŮJ SMÍCH 

TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN 

Úterý, 16.10.2018, 8:00 (Lucerna) 
Čtvrtek, 18.10.2018, 9:00 (Atlas) 

Režie: Andreas Dresen Jazyk: německy 
Německo 2016 Titulky: česky 
102 min.   
www.constantin-film.de/kino/timm-thaler-
oder-das-verkaufte-lachen 

Doporučený věk: od 0 let 

 

 
 

Timm Thaler vlastně nemá moc důvodů ke smíchu. Jeho matka je mrtvá, jeho otec umírá brzy 

po ní. Přesto se Timm směje často a rád a umí dobrou náladou nakazit své okolí. To 

ďábelskému baronu Lebáďovi vnukne nápad: Timm by mu měl svůj smích prodat a výměnou 

za to už nikdy v životě neprohraje žádnou sázku. Chudý chlapec tedy pohádkově zbohatne – a 

zchudne zároveň, protože  bez svého smíchu je jiným člověkem. Nabízí se jediná záchrana: 

pokud baron prohraje jen jedinou sázku, musí vrátit smích zpět… 

Velkorysá adaptace stejnojmenného bestselleru Jamese Krüsse z roku 1962 z pera Andrease 

Dresena je plná fantazie a nese s sebou jedno hlavní poselství: nic nemá takovou cenu, 

abychom za to dali svou duši. 

Šarmantní, kouzelná filmová zábava pro celou rodinu. 
FBW  



MAGICAL MYSTERY ANEB NÁVRAT KARLA SCHMIDTA  
MAGICAL MYSTERY ODER:  

DIE RÜCKKEHR DES KARL SCHMIDT 

Úterý, 16.10.2018, 9:00 (Atlas) 
Pondělí, 22.10.2018, 8:00 (Lucerna) 

Režie: Arne Feldhusen Jazyk: německy 
Německo 2017 Titulky: česky 
111 min.   
dcmworld.com/portfolio/magical-mystery Doporučený věk: od 12 let 

 

 
 

Píše se rok 1994. Bývalý umělec Karl, který se nervově zhroutil ve stejný den, jako Berlínská 

zeď, se hodlá znovu postavit na nohy. Zatímco on žije v komunitě bývalých drogově závislých 

v Hamburku, jeho staří kamarádi se v Berlíně proslavili jako hvězdy německé rave a techno 

scény. Aby dostali svou hudbu i do těch nejzapadlejších koutů Německa, uspořádají “Magical 

Mystery Tour” – a proto potřebují někoho, kdo by vydržel celou dobu střízlivý. Ferdi a 

Raimund, kteří úspěšný label vedou, nabídnou Karlovi pozici řidiče a tour managera… 

Černá komedie o berlínské techno scéně vznikla na motivy stejnojmenného bestselleru Svena 

Regenera. 

 

„Magical Mystery“ je komedie mezi pádem zdi a Love Parade. Ve srovnání s figurami Svena 
Regenera jsou superhrdinové jen nudní. 
Süddeutsche  



TENKRÁT V ZEMI INDIÁNŮ  
ES WAR EINMAL INDIANERLAND 

Úterý, 16.10.2018, 10:30 (Lucerna) 

Režie: Ilker Çatak Jazyk: německy 
Německo/ Francie 2017 Titulky: česky 

 97 min.   
www.eswareinmalindianerland.de Doporučený věk: od 12 let 

 

 
 

Horké léto na sídlišti na předměstí, noc strávená na koupališti: mladému Mauserovi, 

boxerskému talentu, je 17 let a zamiluje se do Jackie z bohaté čtvrti. Ale je tu ještě Edda, úplně 

jiná, než všichni ostatní, a s velkým zájmem o Mausera. Zatímco se mladý boxer připravuje na 

svůj nejdůležitější zápas, zabije jeho otec Zöllner Mauserovu nevlastní matku a uprchne 

neznámo kam. Aby toho nebylo málo, má Mauser neodbytný pocit, že ho pronásleduje 

zvláštní indián. A vyvrcholení během festivalu na hranici zasáhne přímo biblická bouře. Takhle 

tedy vypadá dobrodružství být mladý? 

Ilker Çatak zfilmoval stejnojmenný román Nilse Mohla a výsledkem je výjimečný, poutavý a 

excelentně odvyprávěný debut. Snímek je divokým žánrovým mixem příběhu Coming-Of-Age, 

psychedelického velkoměstského westernu, hudebního videa a roadmovie. 

 

Je to klasický film žánru Coming-of-Age - a přeci osvěžujícím způsobem jiný. 
NDR.de  



JEN JSME SI HRÁLI 
WIR HABEN NUR GESPIELT 

Středa, 17.10.2018, 8:00 (Lucerna) 

Režie: Ann-Kristin Reyels Jazyk: německy 
Německo 2018 Titulky: česky 
82 min.   
kurhausproduction.de/film/wir-haben-nur-
gespielt 

Doporučený věk: od 14 let 

 

 

 

Začínají letní prázdniny. Místo radosti ale zažívá desetiletý Jona jen vztek a pocit osamění: je 

nucený se přestěhovat se svou matkou a jejím partnerem z Berlína do česko-německého 

pohraničí. Začíná prozkoumávat svůj nový domov a v „zakázané zóně“ za hranicí potkává 

třináctiletého Ukrajince Mira. Starší a sebevědomý Miro mu imponuje a Jona se snaží za 

každou cenu se s ním spřátelit. Jen pomalu mu dochází, jaký osud se za Mirovou dospělou 

fasádou skrývá. 

Jen jsme si hráli je psychologické drama o nerovném přátelství dvou chlapců, jejichž světy by 

jen stěží mohly být odlišnější. Právě jejich odlišnost, spolu s odporem k místu, kde se zrovna 

nacházejí, je spojují a motivují k tomu, aby společně překonali svůj největší strach a konečně 

se osvobodili. 

Režisérka Ann-Kristin Reyels vypráví o chlapcově tiché rebelii chlapce velmi poutavě. 
kino-zeit.de  



303 

Středa, 17.10.2018, 10:30 (Lucerna) 

Režie: Hans Weingartner Jazyk: německy 
Německo 2018  Titulky: česky 
145 min.   
www.303-film.de Doporučený věk: od 12 let 

 

 
 

Jan je přesvědčený, že člověk je od přírody egoistický. Julie si naopak myslí, že člověk je v jádru 

empatický a kooperativní, a nabídne Janovi svezení v svém obytňáku, veteránu 303. Jan míří 

do Španělska, kde chce poznat svého pravého otce, Julie je zase na cestě za přítelem do 

Portugalska. Vlastně spolu mají jet jen do Kolína, ale s každým ujetým kilometrem si vzájemně 

otevírají své světy. Dělá kapitalismus z člověka neandrtálce? Vede monogamie k neštěstí a je 

možné vybrat si, do koho se zamilujeme? Zatímco dvojice projede Francií, stávají se jejich 

rozhovory stále niternější. Pro Jana a Julii je stále těžší, nezamilovat se do sebe… 

Režisér Hans Weingartner natočil romantickou roadmovie plnou chuti do života. Film působivě 

zachycuje pnutí mezi touhou po cestě a nutkáním zůstat doma. 

 

Překrásné a povznášející. 
Artechock  



MACKIE MESSER - BRECHTŮV TŘÍGROŠOVÝ FILM 
MACKIE MESSER - BRECHTS DREIGROSCHENFILM 

Čtvrtek, 18. 10. 2018, 10:30 (Lucerna) 

Režie: Joachim A. Lang Jazyk: německy 
Německo 2018 Titulky: česky 
130 min.   
www.wildbunch-germany.de/movie/brechts-
dreigroschen-film 

Doporučený věk: od 6 let 

 

 
 

Po obrovském světovém úspěchu „Žebrácké opery“ chce oslavovaného autora využít i filmový 

průmysl. Ale Bertolt Brecht nechce hrát podle nastavených pravidel. Jeho představa 

„Třígrošového filmu“ je radikální, nekompromisní, politická, vypointovaná. Chce vytvořit zcela 

nový druh filmu a ví, že jeho produkční firma s tímto přístupem nikdy nebude souhlasit. 

Zatímco před zraky autora začíná filmový boj londýnského gangstera Macheatha s hlavou 

žebrácké mafie Peachumem nabírat obrátky, hledá Brecht záminku pro konflikt. Žaluje 

produkční firmu, aby dokázal, že finanční zájmy se nadřazují jeho právům autora... 

Hvězdně obsazená muzikálová tragikomedie Joachima A. Langa zahajovala letošní 

Mezinárodní filmový festival v Mnichově. 

 

Lang inscenuje Žebrácký film, který by si přál básník samotný. 
Welt.de  



MURER – ANATOMIE PROCESU 
MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES 

Pátek, 19. 10. 2018, 8:00 (Lucerna) 

Diskuze se zúčastní režisér Christian Frosch! 

Režie: Christian Frosch Jazyk: německy 
Rakousko / Lucembursko 2018 Titulky: česky 
137 min.  anglicky 
https://www.filmladen.at/murer Doporučený věk: od 12 let 

 

 
 

Graz 1963. Před soudem stojí bývalý funkcionář SS Franz Murer, pod jehož vedením byla ve 

Vilniuském ghettu v letech 1941-43 zavražděna většina z 80 000 židovských obyvatel. Přeživší 

holocaustu dorazí do Grazu, aby svědčili proti Murerovi, proslulému jako „kat Židů z Vilniusu“. 

Důkazy proti němu jsou ohromující, přesto je ale respektovaný štýrský politik a velkofarmář 

Franz Murer osvobozen za potlesku obyvatelstva. 

Na základě původních soudních záznamů objasňuje režisér Christian Frosch jeden z největších 

soudních skandálů a vykresluje náladu zapomínání a potlačování paměti v poválečném 

Rakousku. Soudní drama o bezmocnosti pravdy – když každý hraje podle pravidel. Snímek byl 

oceněn jako nejlepší hraný film na festivalu Diagonale 2018 v Grazu. 

 

Soudní krimi, kde osvobození jednoho muže je zároveň rozsudkem nad celým národem. 
Robert Menasse, spisovatel  



COPS 

Pátek, 19.10.2018, 11:00 (Lucerna) 

Diskuze se zúčastní režisér Stefan A. Lukacs! 

Režie: Stefan A. Lukacs Jazyk: německy 
Rakousko 2018 Titulky: česky 
92 min.  anglicky 
www.filmfonds-wien.at/filme/cops Doporučený věk: od 14 let 

 

 
 

Christoph se účastní výcviku speciální jednotky vídeňské policie WEGA. Jeho každodenní život 

je plný testosteronu, boje a tlaku na to, být součástí skupiny. Když jednou v údajné sebeobraně 

vystřelí na muže, jeho kolegové ho oslavují jako hrdinu. Krátce poté ale začne trpět záchvaty 

paniky a má příznaky traumatu. Zatímco se vnitřně potýká s pocity bezmoci, které nedokáže 

pochopit, snaží si navenek zachovat obraz silného muže... 

Rychlý policejní thriller o globálním společenském vývoji v mikrokosmu speciální jednotky, 

který diváka na začátku uchopí a nepustí až do konce. Celovečerní debut samouka Istvana 

vyhrál jak herecké, tak i divácké ceny na festivalech Max Ophüls Preis v Saarbrückenu a na 

Diagonale v Grazu v roce 2018. 

 

...drama, které si všechna ta ocenění a pochvaly více než zaslouží. 
Kino-Zeit  

https://www.filmfonds-wien.at/filme/cops


BLUE MY MIND 

Pondělí, 22.10.2018, 10:30 (Lucerna) 
Režie: Lisa Brühlmann Jazyk: německy 
Švýcarsko 2017 Titulky: česky 
97 min.   
www.bluemymind.ch Doporučený věk: od 14 let 

 

 
 

Nová adresa, nová škola, noví spolužáci. Nic z toho není pro patnáctiletou Miu jednoduché, 

natož samozřejmé. Na otázku, zda je adoptovaná, nedostane doma odpověď. Škola je nutné 

zlo, ale taky místo, kde je možné najít nové kamarády. Mia se tak dostává mezi partu znuděné 

mládeže bavící se sexem, drogami a mimosmyslovými zážitky.  

Energický debut o dospívání a hledání vlastní identity se odehrává na pomezí reality a 

fantaskního mytologického světa. Režisérka Lisa Brühlmann obdržela od švýcarské filmové 

akademie za svůj film cenu za nejlepší hraný film a nejlepší scénář. Mladá Luna Wedler byla za 

svůj mimořádně zralý výkon oceněna jako nejlepší hlavní představitelka. 

 

Film Blue My Mind režisérky Lisy Brühlmann je přesvědčivý svými silnými obrazovými světy a 
zápletkou, která přináší stále nová překvapení. 
Michael Sennhauser, SRF 

  



PETTERSSON A FIŠKUS – MALÝ TRAPIČ,  
VELKÉ PŘÁTELSTVÍ 

PETTERSSON UND FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST,  
GROSSE FREUNDSCHAFT 

Úterý, 23.10.2018, 8:00 (Lucerna) 

Režie: Ali Samadi Ahadi Jazyk: německy 
Německo 2014 Titulky: česky 
90 min. Doporučený věk: od 0 let 
   

 
 

Beda Anderssonová najde v lese kocourka Fiškuse a přinese ho svému sousedovi 

Petterssonovi. Jeho přání, aby s ním kocour mluvil, se přes noc vyplní a tak může začít skvělé 

přátelství. Starý Pettersson, bručoun, kutil a vynálezce, zažívá s malým drzým kocourem 

úžasná dobrodružství. Fiškus se usídlí v jeho domě i jeho srdci tak rychle, že Pettersson rychle 

zapomene, jaký byl život bez něj. 

První hraný film podle oblíbených knih Svena Nordquista propojuje hned čtyři dobrodružství 

rozdílných přátel do barvitého snímku plného fantazie pro nejmenší. 

 

Vřelá filmová hříčka s důležitým pozitivním poselstvím. 
Fbw-Filmbewertung.com 

  



ERIK & ERIKA 

Úterý, 23.10.2018, 10:30 (Lucerna) 

Režie: Reinhold Bilgeri Jazyk: německy 
Rakousko/ Německo 2018 Titulky: česky 
110 min.   
www.constantinfilm.at/kino/erik-erika Doporučený věk: od 12 let 

 

 
 

Píše se rok 1966 a celé Rakousko oslavuje novou mistryni světa ve sjezdu Eriku Schinegger. Její 

příští cíl jsou Olympijské hry. Kvůli organizovanému zneužívání hormonů je před závodem 

poprvé testováné určení pohlaví. A svět Eriky se během okamžiku obrací naruby: Ona je ve 

skutečnosti On. Sportovní průmysl, který Eriku nejprve vytáhl do záře reflektorů, nyní ukazuje, 

co je jeho podstatou: Erika musí opustit národní tým, její rodiče jsou drastickými metodami 

přesvědčováni o nutnosti dceru přeoperovat. Samotné Eriky se raději nikdo na nic neptá... 

Film o vzestupu a pádu, o přírodě a sociálních tabu v 70. letech – neuvěřitelný příběh podle 

skutečných událostí. 

 

Tento film pobuřuje. 
Vorarlberg online 

 


