
Školní projekce

Školní promítání může být moderní a efektivní alternativou k běžnému způsobu výuky, 
promítnout můžeme ale i snímky čistě pro pobavení.

Nabídka filmů

Rádi poradíme s výběrem filmu podle věkové skupiny a tématu. V souborech níže najdete 
několik tipů. Vybrat si však můžete i film dle vlastního výběru za předpokladu, že bude 
dostupný v české distribuci.

Cena

V rámci promítání pro školy nabízíme zvýhodněné vstupné, které se vždy odvíjí od podmínek,
které stanovuje distributor daného filmu. Vyučující mají jako doprovod vstup zdarma.

Platba za projekci se hradí v hotovosti na místě nebo po předchozí domluvě na fakturu. 

Rezervace projekce

Datum a čas projekce si můžete zvolit dle Vašich potřeb, ideálně s dostatečným časovým 
předstihem. Pokud je to v našich silách, jsme schopni zajistit pronájem, ale i v naléhavých 
případech, kdy potřebujete strávit nějaký čas s dětmi mimo školu, například v případě 
poruchy, zrušení jiné akce atd….

Pro bližší informace kontaktujte:

Tereza Vlčková

Tel. 603 892 027

propagace@kinokosmos.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu!



NABÍDKA FILMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPNĚ A STŘEDNÍ ŠKOLY 

AMNESTIE (premiéra 14. 11. 2019)  80 min.

Vhodné pro 8. - 9. třídy ZŠ a SŠ

• Premiéra filmu směřuje ke 30. výročí Sametové revoluce. Film popisuje události z počátku 
roku 1990, kdy je Václav Havel čerstvým československým prezidentem a jím vyhlášená 
amnestie, která se nevztahuje plošně na všechny, vede až ke vzpouře vězňů ve věznici 
Leopoldov. V hlavních rolích se objeví Aňa Geislerová a Marek Vašut. 

Nikdy neodvracej zrak   188 min.

Vhodné pro SŠ (15+)

• Film Nikdy neodvracej zrak vypráví strhující drama o osvobozující síle umění a lidské 
tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři 
éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své dětství v nacistickém 
Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj završil v 
Západním Německu.  



Gauguin na Tahiti – ztracený ráj  87 min.

• Z ráje na Tahiti a Markézách až do nejslavnějších muzeí v amerických metropolích. Příběh 
geniálního malíře i životního rebela Paula Gauguina přibližuje snímek Gauguin na Tahiti – 
ztracený ráj. Nezkrotná touha po svobodě přivedla talentovaného umělce až na druhý konec 
světa, aby nakonec zemřel všemi opuštěný v odlehlé vesnici Hiva Oa. 

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát   102 min.

• Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, 
scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. 
Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož 
životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová. 



Brankář  120 min.

Vhodné pro žáky od 12 let.

• Brankář přináší dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Manchester City Berta 
Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu. 
Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého života Margaret, a díky svým 
výjimečným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským 
národním hrdinou. 

Yesterday  116 min.

• Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho 
by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista 
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o 
muzice a lásce. 



První člověk   141 min.

Vhodné pro žáky od 12 let.

• Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti 
letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien 
Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. 

Abstinent (projekce od 1. 12. 2019)  78 min.   

Vhodné pro žáky od 12 let.

• Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na 
místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. 
Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Režisér 
David Vigner se ve svém filmu zabývá citlivou duší současného mladého člověka závislého na 
alkoholu a otevírá komorní příběh o mládí a svobodě, o snech a realitě, o hledání a 
ztracenosti. 



Zelená kniha  130 min.

Vhodné pro žáky od 12 let.

• Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga má mezi newyorskými Italy
pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don 
Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického 
Jihu 60. let. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu 
skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala tři Oscary 
včetně sošky pro Nejlepší film.

Mia a bílý lev  98 min.

• Výjimečný film z africké přírody vznikal plné tři roky a během nich se z filmového příběhu 
stal skutečný. Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem. 

Vybrat si však můžete i film dle vlastního výběru za předpokladu, že bude 
dostupný v české distribuci.
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