
 

 

 

 

 

 FILMOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY 

v Brně 
 (pro žáky s i bez znalostí německého jazyka – vždy s českými titulky)  

 

Kino Art, Cihlářská 19, Brno, www.kinoart.cz/skoly 

2.–5. 11. nebo dle domluvy 
 

Jednotné vstupné: 80,- 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. Navštivte některý z námi vybraných filmů a obohaťte tak Vaši výuku (nejen) 

německého jazyka.  

 

Všechny filmy jsou opatřeny českými titulky a zabývají se tématy, která je možné 

podrobněji probrat ve výuce.  

 

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte do 30. října e-mailem 

malikova@kinoart.cz nebo telefonicky na 602 589 491. 

 

Tým DAS FILMFESTu a Kino Art 
  

http://www.kinoart.cz/skoly
http://www.dasfilmfest.cz/
mailto:malikova@kinoart.cz


 

 

 

 

 

FILMVORFÜHRUNGEN FÜR SCHULEN 

in Brünn 

 
(für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Deutschkenntnisse  

– alle Filme haben tschechische Untertitel) 

 

Kino Art, Cihlářská 19, Brno, www.kinoart.cz/skoly 

2.–5. 11. oder nach Vereinbarung 
 

 

Eintrittspreis: 80,- CZK (freier Eintritt für den/die begleitende/n LehrerIn) 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder mehrere Filmvorführungen im Rahmen 

des Festivals deutschsprachiger Filme DAS FILMFEST (www.dasfilmfest.cz) an und 

laden Sie und Ihre SchülerInnen ins Kino ein.  

 

Das Interesse an Filmvorführungen für SchülerInnen wächst stetig und deshalb haben 

wir unser Angebot erweitert. Besuchen Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse einen Film aus 

unserer Auswahl und bereichern Sie so Ihren (Deutsch-) Unterricht!  

 

Alle Filme haben tschechische Untertitel und befassen sich mit aktuellen Themen, die 

anschließend auch im Unterricht weiter bearbeitet werden können  

 

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte bis zum 30. Oktober per E-Mail 

malikova@kinoart.cz 

 

Das Team von DAS FILMFEST und Kino Art 

 

  

http://www.kinoart.cz/skoly
www.dasfilmfest.cz


 

 

Daleko od domova 

Zu weit weg 

 
Režie / Regie: Sarah Winkenstette Jazyk / Sprache: DE 

DT 2019 Titulky / Untertitel: CZ 

92 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 11 let 

ab 11 Jahren 

TRAILER Témata: přátelství, dospívání, 

kolektiv, rodina 

 

 
 

Ben a jeho rodina se musejí přestěhovat, protože jejich domovská vesnice musí 

ustoupit těžbě hnědého uhlí. V nové škole je Ben outsiderem. Ani v novém 

fotbalovém klubu nejdou věci tak, jak doufal. Ve škole je ale ještě jeden nováček – 

Tariq ze Sýrie, kterému se daří skórovat na fotbalovém hřišti. Zůstane Ben v ústraní, 

anebo s ním má jeho konkurent přece jen víc společného, než se zdá? 

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau weichen soll, müssen Ben und seine 

Familie umziehen. In der neuen Schule ist er der Außenseiter. Und auch im neuen 

Fußballverein laufen die Dinge nicht wie erhofft. Aber es gibt noch einen 

Neuankömmling an der Schule: Tariq, aus Syrien, der auf dem Fußballplatz punktet. 

Wird Ben im Abseits bleiben – oder hat sein Konkurrent doch mehr mit ihm 

gemeinsam?  

https://www.youtube.com/watch?v=jjZSKZBvEFA&ab_channel=vipmagazin


 

 

Jak Hitler ukradl růžového králíčka 

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 

 
Režie / Regie: Caroline Link Jazyk / Sprache: DE  

DE 2020 Titulky / Untertitel: CZ 

119 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 12 let /  

ab 12 Jahren 

TRAILER Témata: rodina, přátelství, 

nacismus, trauma 

 

 
 

Židovská rodina musí po Hitlerově nástupu k moci uprchnout. Doma zůstane pouze 

plyšový králíček. Držitelka Oscara Caroline Link natočila film podle stejnojmenného 

románu spisovatelky Judith Kerr. Působivými obrazy přenáší film diváky do tehdejší 

doby. 

Eine jüdische Familie muss nach Hitlers Machtergreifung fliehen. Zurück bleibt ein 

Stoffkaninchen. Oscarpreisträgerin Caroline Link hat den gleichnamigen Roman von 

Judith Kerr verfilmt. Mit tollen Bildern versetzt uns der Film in die damalige Zeit.  

https://www.youtube.com/watch?v=oNg1OCFGbr8&ab_channel=WarnerBros.DE


 

 

Oskar a Lili 

Ein bisschen bleiben wir noch 

 
Režie / Regie: Arash T. Riahi Jazyk / Sprache: DE  

DE / AT 2020 Titulky / Untertitel: CZ 

102 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 12 let /  

ab 12 Jahren 

TRAILER Témata: rodina, trauma, 

přátelství, dospívání 

 

 
 

 

Uprchlické děti Oskar a Lili jsou odebrány psychicky labilní matce a skončí u 

pěstounů. Krev není voda a jejich pevné sourozenecké pouto jim dává sílu vyrovnat se 

se složitou situací a překonávat nejrůznější byrokratické překážky. Hořkosladká 

odysea o mnoha způsobech, jak pohlížet na svět kolem sebe a přežít, získala na 

festivalu Max-Ophüls-Preis 2020 Cenu diváků. 

 

Die Flüchtlingskinder Oskar und Lilli werden von ihrer psychisch labilen Mutter 

getrennt und landen bei unterschiedlichen Pflegefamilien. Blut ist dicker als Wasser 

und mit ihrer Liebe zueinander versuchen sie, jede bürokratische Hürde mit 

Leidenschaft und Phantasie zu überwinden. Die bittersüße Odyssee über die vielen 

Möglichkeiten, wie man die Welt um sich wahrnehmen kann, um zu überleben, 

gewann beim Festival Max-Ophüls-Preis 2020 den Publikumspreis. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_1o5thmI3ik&ab_channel=FilmladenFilmverleih


 

 

Bez věcí nad věcí  

100 Dinge 

 
Režie / Regie: Florian David Fitz Jazyk / Sprache: DE  

DE 2018 Titulky / Untertitel: CZ 

106 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 13 let / 

ab 13 Jahren 

TRAILER Témata: přátelství, sázka, 

materialismus, 

minimalismus, láska 

 

 
 

Toni a Paul jsou nejlepší kamarádi a každý den bojují o to, kdo je lepší a větší borec. 

Teď jejich soupeření dospělo k poněkud zvláštnímu konci: V lehce podroušeném 

stavu uzavřeli sázku. Probudí se na zemi, bez nábytku, bez oblečení, nazí a promrzlí. A 

to je teprve první den! Vsadili se, že se na sto dní vzdají úplně všeho a každý den 

dostanou zpět pouze jednu ze svých věcí. 

Die beiden Freunde Toni und Paul sind waschechte Kapitalisten, die jeden Tag um die 

Aufmerksamkeit Ihrer KollegInnen in einem Berliner IT-Start-up buhlen. In leicht 

betrunkenem Zustand schließen sie eine Wette, die ihren Materialismus auf den Kopf 

stellt. 100 Tage lang soll ihr ganzes Hab und Gut in einer Lagerhalle verschlossen 

bleiben. Lediglich einen Gegenstand pro Tag erhalten sie zurück.  

https://www.youtube.com/watch?v=3CQmJZzvlxI&ab_channel=KinoCheck


 

 

Cleo 

Cleo 
 

Režie / Regie: Erik Schmitt Jazyk / Sprache: DE  

DT 2019  Titulky / Untertitel: CZ 

101 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 14 let / 

ab 14 Jahren 

TRAILER Témata: rodina, Berlín, trauma  

 

 

 
 

Berlín hraje v tomto filmu hlavní roli, jde o duši města. Duchové berlínských legend 

srší vědomostmi, zatímco se Cleo zoufale pokouší dosáhnout toho, aby se osudové 

rány v jejím dětství nikdy nestaly. Společně se třemi podivnými, ale milými průvodci 

se vydává zpátky časem. 

Berlin spielt eine Hauptrolle in diesem Film, weil es um die Seele der Stadt geht. 

Geister aus Berliner Legenden versprühen ihr Wissen, während Cleo verzweifelt 

versucht, die Schicksalsschläge ihrer Kindheit ungeschehen zu machen. Zusammen 

mit drei skurrilen, aber liebenswerten Begleitern begibt sie sich auf die Suche quer 

durch die Stadt, die Zeit und ihre eigene Gefühlswelt.  

https://www.youtube.com/watch?v=zlZKEhBfFKk&ab_channel=KinoCheck


 
 

Jeden den napořád 

Hello Again – Ein Tag für immer 

 
Režie / Regie: Maggie Peren Jazyk / Sprache: DE  

DT 2020  Titulky / Untertitel: CZ 

89 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 14 let / 

ab 14 Jahren 

TRAILER Témata: přátelství, rodina, láska, 

časová smyčka 

 

 

Dvacátnice Zazie se vlastně cítí na pevný vztah ještě příliš mladá. Když se její nejlepší 

kamarád z dětství Philipp žení, je pevně přesvědčena, že jeho nevěsta pro něj není tou 

pravou. Najednou uvízne v časové smyčce a znovu a znovu se snaží sňatek překazit ...  

 

Die Mittzwanzigerin Zazie fühlt sich für eine feste Bindung eigentlich noch viel zu 

jung. Als Philipp, ihr engster Freund aus Kindertagen heiratet, ist sie fest überzeugt, 

dass dessen Braut nicht die Richtige für ihn ist. Doch auf einmal ist sie in einer 

Zeitschleife gefangen und versucht immer und immer wieder, die Eheschließung zu 

vereiteln … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7nEpa04oDc&ab_channel=KinoCheck


 

 

Učitel 

Fuchs im Bau 

 
Režie / Regie: Arman T. Riahi Jazyk / Sprache: DE  

AT 2020  Titulky / Untertitel: CZ 

103 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 14 let /  

ab 14 Jahren 

TRAILER Témata: společenské rozdíly, 

trauma, násilí 

 

 

 
Novým pracovištěm Hannese Fuchse je vězeňská škola v oddělení pro mladistvé velké 

vídeňské věznice. Když má Fuchs první třídní dozor, dojde k incidentu se záhadnou Samirou, 

který má nečekané následky a konfrontuje Fuchse s jeho největším strachem... Film vychází ze 

skutečných událostí a dává nahlédnout do neznámého každodenního života za zdmi věznice. 

Emocionální drama, které je stejně hořké jako nadějné.  

Die neue Arbeitsstelle von Hannes Fuchs ist die Gefängnisschule im Jugendtrakt einer großen 

Wiener Haftanstalt. Als Fuchs seine erste Klassenaufsicht hat, kommt es zu einem Zwischenfall 

mit der geheimnisvollen Samira, der ungeahnte Konsequenzen hat und Fuchs mit seiner 

größten Angst konfrontiert… Basierend auf realen Gegebenheiten gewährt der Film Einblicke 

in einen unbekannten Alltag hinter Gefängnismauern. Ein emotionales Drama, ebenso bitter 

wie hoffnungsvoll. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6VioHPprwE&ab_channel=FilmladenFilmverleih


 

Zlaté rybky 

Die Goldfische 

 
Režie / Regie: Alireza Golafshan Jazyk / Sprache: DE  

DE 2019 Titulky / Untertitel: CZ 

112 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 15 let /  

ab 15 Jahren 

TRAILER Témata: handicap, přátelství 

 

 
 

Že německá komedie o postižených lidech dokáže opravdu zaujmout, možná leckoho 

překvapí. Správce portfolia Oliver je po autonehodě ochrnutý na dolní polovinu těla a 

pokusí se použít zdravotní zájezd postižených lidí z chráněného společného bytu 

Zlaté rybky jako záminku k tomu, aby si ze Švýcarska vyzvedl své načerno získané 

peníze. Energická roadmovie, která zatočí se vším, co je „normální“, může začít. 

Dass eine deutsche Komödie über Behinderte wirklich zündet, mag überraschen: 

Portfoliomanager Oliver ist nach einem Autounfall querschnittsgelähmt und versucht, 

eine Therapiereise der Behinderten-WG „Die Goldfische“ als Vorwand zu benutzen, 

um sein Schwarzgeld aus der Schweiz zu holen. Das temporeiche Roadmovie, das mit 

allem aufräumt was „normal“ ist, kann beginnen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ2lewlOODQ&ab_channel=KinoCheck


 

Lovecut 

Lovecut 

 
Režie / Regie: Iliana Estañol, Johanna Lietha Jazyk / Sprache: DE  

AT/CHE 2020  Titulky / Untertitel: CZ 

94 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 16 let / 

ab 16 Jahren 

TRAILER Témata: sexualita, internet, 

dospívání 

 

 
 

 

Erotická videa a rande přes skype, klubové večírky a večeře s rodiči. Snímek sleduje 

šest mladých lidí ve Vídni při hledání lásky, vztahů a tělesnosti. Anonymita a  

efemérnost internetu utvářejí realitu života, ve kterém si mladí lidé zkoušejí různé 

vztahy a hledají svou vlastní identitu. 

 

Sex-Tapes und Skype-Dates, Clubnächte und Abendessen mit den Eltern. Der 

Episodenfilm LOVECUT folgt sechs jungen Menschen in Wien bei ihrer Suche nach 

Liebe, Beziehung und Körperlichkeit. Die Anonymität und die Schnelllebigkeit des 

Internets prägen jene Lebensrealitäten, in denen die Jugendlichen Beziehungen (aus-) 

probieren und die eigene Identität erforschen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NBsH1gkWpUw&ab_channel=Cinemaldito


 

 

Davos 

DAVOS 

 
Režie / Regie: Daniel Hoesl Jazyk / Sprache: DE  

AT 2019  Titulky / Untertitel: CZ 

100 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 16 let / 

ab 16 Jahren 

TRAILER Témata: společenské rozdíly, 

ekonomika, demokracie 

 

 
 

Více než rok sledovali Daniel Hoesl a Julia Niemann každodenní život v Davosu, kde 

se v roce 2020 konalo 50. výroční zasedání Světového ekonomického fóra. Co pohání 

náš svět, se v Davosu stává paradigmatickým: Běžný život v kontrastu ke globální 

elitě, která operuje bez skrupulí v jakémkoli prostředí, virtuálně, odtržená od reality. 

Davos je film o rovnováze a o kontrastu, o kapitalismu v našem rozdrobeném světě a 

o vlivu těch mocných na ty ostatní. 

Über ein Jahr verfolgten Daniel Hoesl und Julia Niemann den Alltag in Davos, wo 

2020 zum 50. Mal das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums stattfand. Was unsere 

Welt antreibt, wird in Davos paradigmatisch: Das normale und traditionelle Leben im 

Kontrast zur globalen Elite, die ungebunden von allen Orten aus operiert, praktisch 

ohne jemals den Erdboden zu berühren. Davos ist ein Film über Gleichgewicht und 

Gegensätze, über den Kapitalismus in unserer fragmentierten Welt und den Einfluss 

der Mächtigen auf die Vielen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A9Ak4R9PXjY&ab_channel=visionsdureel


 

 

Potápĕč 

Der Taucher 

Režie / Regie: Günter Schwaiger Jazyk / Sprache: DE  

AT 2019 Titulky / Untertitel: CZ 

93 min. Doporučený věk / 

Altersempfehlung: 

od 16 let / 

ab 16 Jahren 

TRAILER Témata: rodina, trauma, domácí 

násilí 

 

 
 

Irene žije se svou dcerou Lenou na Ibize. Jejich vřelý vztah zakolísá poté, co se na 

Ibizu vrátí Irenin bývalý přítel Paul. Jeho světová kariéra skladatele a hudebníka je 

ohrožena. Zanedlouho jej čeká soudní proces kvůli týrání Irene. Snaží se ji všemi 

prostředky donutit, aby své obvinění odvolala. Psychothriller o domácím násilí, touze 

po lásce a nezdolné síle vzpoury. 

Irene lebt mit ihrer Tochter Lena auf Ibiza. Ihr inniges Verhältnis gerät ins Wanken, als 

Irenes Ex- Partner Paul nach Ibiza zurückkehrt. Seine Weltkarriere als Komponist ist in 

Gefahr, da ihm ein Prozess droht, weil er Irene schwer misshandelt hat. Mit allen 

Mitteln versucht er Irene dazu zu bringen, die Anzeige zurückzuziehen. Ein 

Psychothriller über familiäre Gewalt, die Sehnsucht nach Liebe und die unbeugsame 

Kraft des Aufbegehrens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kl8d549LQTI&ab_channel=FilmladenFilmverleih

