Školní představení je moderní a efektivní alternativou k běžnému způsobu výuky,
samozřejmě si však můžete vybrat i snímky čistě zábavné. V rámci promítání pro
školy nabízíme zvýhodněné vstupné, které se vždy odvíjí od premiéry filmu a od
podmínek, které stanovuje distributor daného filmu. Samozřejmostí je příjemný
personál, který je Vám k dispozici po celou dobu konání akce.

Co vám můžeme v rámci školního představení nabídnout?
Termín a čas projekce si můžete zvolit dle vašich potřeb.
U vybraných snímků je možnost poskytnutí metodických materiálů.
Pravidelně aktualizovanou nabídku školních představení zašleme na Váš mail.
Rádi pro Vás zajistíme i film dle Vašeho výběru za předpokladu, že bude dostupný v
české distribuci.
Dokážeme reagovat flexibilně, v případě potřeby (nepřízeň počasí pro školní výlet)
vám rádi nabídneme náhradní program.

Alternativní obsah
kromě filmových projekcí nabízíme také speciální projekty jako virtuální výstavy nebo
záznamy divadelních či operních představení.

Rezervace a všeobecné podmínky:
● aktuální nabídku školních projekcí kdykoliv zašleme na váš email
● pedagogický doprovod má vstup zdrama
● minimální počet platících návštěvníků na školní projekci je 30 (v případě
nižšího počtu se navýší minimální vstupné)
● při účasti do 110 diváků projekce probíhá v kině Junior
● při účasti vyšší než 110 diváků promítáme v kině Radnice
● projekce ve 3D je k dispozici pouze v kině Radnice
● finální cenu filmu určuje distributor
● před promítáním filmu se pouští trailery na nové snímky, po dohodě je lze
odstranit
● platba v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy)
● k uvedenému času projekce si prosím vždy připočtěte drobnou časovou
rezervu, cca 15 - 20 minut (příchod, usazení, trailery, WC, odchod)

Nabídka občerstvení v Kině Junior
V Kině Junior je znovuotevřeno KinoObčerstvení, v nabídce máme tři druhy
popcornu, nápoje i pochutiny, v případě zájmu Vám předpřipravíme popcorn a i
výhodná menu.

Školní představení zajišťuje:
Bc. Nela Lacinová
Telefon: +420 725 030 990
Email: lacinova@kulturajablonec.cz

Aktuální nabídka filmů:
Pro žáky 1. stupně ZŠ
➔ Mimi a Líza: Zahrada
➔ Haftaňan a tři mušteriéři
➔ Myši patří do nebe

Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
➔
➔
➔
➔

Ježek Sonic 2
Proměna
Zlouni
Tajemství staré bambitky 2

Filmy označeny * je možné objednat ve verzi 3D (brýle je
nutné zakoupit za 25,-/ks)

Pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ
➔
➔
➔
➔

Poslední závod
Žal žen
Identita ES
Jizerské hory

Pro žáky SŠ
➔ EOS: Velikonoce v umění
➔ Sny o toulavých kočkách
➔ Černobyl na kolečkách

Nabídka pro žáky 1. stupně základních škol
Mimi a Líza: Zahrada
Animovaný, rodinný / CZ, 2022, 56 min, česky
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekešová
Přístupnost: pro všechny

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti,
toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném
Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy
zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi, a je
překvapená, když nic nevyhazuje.
Objednávat můžete na termíny od 30. 5.

Haftaňan a tři mušteriéři
Animovaná pohádka / ES, 2022, 84 min, český dabing
Režie: Toni Garcia
Přístupnost: pro všechny

Haftaňan je mladý gaskoňský šlechtic, který sice nemá moc peněz, ale má o to více
ideálů. Jeho jediným životním cílem je jít ve stopách svého otce a stát se jedním z
králových mušteriérů. Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí za dobrodružstvím
do Paříže. Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák, který se stane jeho panošem.
Spolu se svými novými kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Athosem, Porthose a
Aramisem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti v nekonečné bitvě s podlým
kardinálem Richelieu a jeho nohsledy, kteří se snaží zdiskreditovat královnu a
rozpoutat válku mezi Francií a Anglií.

Myši patří do nebe
Animovaný, rodinný / CZ/FR/PL/SK, 2021, 87 min, česky
Režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček
Přístupnost: pro všechny

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém
světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze
všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako
její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi
Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným
hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná.
Snaží se zopakovat jeho legendární kousek – vytrhnout pár chlupů z liščího kožichu.
Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu
jinak, než si malá myška představovala. Lišák se nečekaně probudí a honička končí
nešťastně pro oba dva. Šupito i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe.

Nabídka pro žáky 1. a 2. stupně základních škol
Ježek Sonic 2
Komedie / USA, 2022, 112 min, dabing
Režie: Jeff Fowler
Přístupnost: pro všechny

Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim Carrey) osudově uvízl na Houbové planetě,
ztratil ježek Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit.
Občas vypomůže policii dopadnout pár „nepolapitelných“ gaunerů, ale jinak nemá
svou modrou energii do čeho vrhnout, což jeho největšího kámoše, šerifa Toma
(James Marsden), docela stresuje. Mnohem víc než škody, které za něj musí platit.
Objednávat můžete na termíny od 5. 5.

Proměna
Animovaná komedie / USA, 2022, 100 min, dabing
Režie: Domee Shi
Přístupnost: pro všechny

Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v
obří červenou pandu, ale jen když příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále.
Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming, která se od
své dcery téměř nikdy nevzdálí.

Zlouni
Animovaná komedie / USA, 2022, 100 min, dabing
Režie: Pierre Perife
Přístupnost: pro všechny

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy
a málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a
Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který
je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si v neděli odpoledne na

zmrzlinu. Animovaná komedie Zlouni z legendárního studia DreamWorks Animation
dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.
Objednávat můžete na termíny od 19. 5.

Tajemství staré bambitky 2
Pohádka / ČR, 2021, 100 min, česky
Režie: I. Macháček
Přístupnost: pro všechny

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá
pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba.
A po letech…
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu
Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl
věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli
vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít
kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane
vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která
doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu?

Nabídka pro žáky 2. stupně základních škol a pro střední školy
Poslední závod
Drama / CZ, 2022, 100 min, česky
Režie: Tomáš Hodan
Přístupnost: pro všechny

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu
odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží
tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje
důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Všestranný sportovec Emerich
Rath se jako jediný Němec zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je
z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se proto dobře znali a setkali se i na
startu významného závodu v březnu roku 1913.

Žal žen
Dokument / CZ, 2020, 94 min, česky
Režie: Andrea Culková
Přístupnost: pro mládež od 12 let

Přes třicet let víme o problémech s klimatem, publikujeme data, zakládáme panely a
nic zásadního se neděje. V minulém roce se díky klimatickým hnutím a aktivistům
dostali do hry emoce a věci se najednou daly do pohybu. Film Žal žen proto není o
statistikách a teplotních stupních, ale o emocích, které vzbuzuje vidina kolapsu
rovnováhy mezi planetou a lidmi. Je také hlavně o ženách, často matkách malých
dětí, protože ženy nejednou vnímají a prožívají ohrožení klimatickou změnou
naléhavěji než muži.
Objednávat můžete na termíny od 26. 5.

Identita ES
Dokumentární / CZ, 2022, 81 min, česky
Režie: Alena Činčerová
Přístupnost: pro všechny

Dokument Identita ES přináší neuvěřitelný životní příběh jednoho z nejuznávanějších
světových imunologů a genetiků profesora Emila Skamene, který celý život zasvětil
odhalování tajemství genů a přitom sám po desítky let neznal svou vlastní identitu.
Jen souhrou náhod objevil, že je někým úplně jiným.

Jizerské hory
Dokumentární / CZ, 2022, 91 min, česky
Režie: Viktor Kuna
Přístupnost: pro všechny

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské
hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá
tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak
české, tak polské straně hor.

Film vypráví příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Tvůrci
mapovali živou i neživou přírodu, místa protkaná hustou sítí turistických tras, ale
především ta, kam žádné cesty nevedou. Pořídili i unikátní záběry z podzemí.

Nabídka pro žáky středních škol
Exhibition on Screen: Velikonoce v umění
Dokument / VB, 2020, 85 min, anglicky s českými titulky
Režie: Phil Grabsky
Přístupnost: od 12 let

Příběh smrti a vzkříšení Ježíše Krista dominoval západní kultuře posledních 2000
let. Je to možná nejvýznamnější historická událost všech dob, nejen jak ji vyprávěla
evangelia, ale také jak ji ztvárnili největší umělci historie.
Film nahlíží na příběhy křesťanství tak, jak jsou vyobrazeny v umění, od dob raných
křesťanů až po současnost. Uvidíte díla mistrů jako Caravaggio, Leonardo, Raffael,
El Greco nebo Dalí.

Sny o toulavých kočkách
Dokumentární / CZ, 2021, 96 min, česky
Režie: David Sís
Přístupnost: pro všechny

Bratrská spolupráce, důvěrná znalost a sdílené vzpomínky propůjčují dokumentu
zcela unikátní intimitu a osobní rozměr, který však nic neubírá na sdělnosti a
srozumitelnosti snímku. Klíčovým tvůrčím rozhodnutím Davida Síse pak bylo
nenatočit klasický film „s mluvícími hlavami”, ale využít v mapování osudů svého
bratra jeho výtvarného díla – nejen jako formálního ozvláštnění, ale také jako klíče k
představení Petrovy osobnosti. Animovaná černá kočka, procházející jak hranými,
tak animovanými pasážemi filmu, je ztělesněním vyloučené duše, cizince, ale i
metaforou zvědavosti a hledání.

Černobyl na kolečkách
Dokument / CZ, 2022, 90 min, česky
Režie: Eva Toulová
Přístupnost: pro všechny

Camino se rozhodlo opět oprášit svá kolečka, tentokrát s cílem dobýt Černobyl. Po
úspěšné výpravě na invalidním vozíku do Santiaga de Compostela se vozíčkář
Honza s roztroušenou sklerózou rozhodl se svým týmem vydat na jedno z
nejrozporuplnějších míst světa, aby podnikl cestu do hlubin své duše a poskytl
svědectví o nemoci, kterou bere už jako svoji družku. Dokument, jehož posláním je
ukázat, že vozíkem život nekončí, sleduje čtrnáctičlennou expedici Černobylem,
Kyjevem a Karpatami s cílem pokořit nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu.
Objednávat můžete na termíny od 2. 6.

