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Pásmo krátkých filmů představuje vzpomínky na dětství pohledem 
dvojice francouzských filmařů, které od sebe dělí jak půl století, 
tak i vzdálenost 5 tisíc kilometrů. Spolu se školákem Reném se 
podíváme do provensálské vesničky poloviny 20. století, příběh 
Fatimy nás zase zavede do reálií Senegalu v roce 2003. 

Jeden z nejznámějších filmů francouzské nové vlny přináší mladým 
divákům neočekávaný a zneklidňující umělecký zážitek. Bláznivá 
cesta Ferdinanda a Marianne před zákonem je metaforou o hledání 
lidské i umělecké svobody. Hlavní roli v legendárním filmu Jean-Luc 
Godarda ztvárnil Jean-Paul Belmondo. 

Pásmo Začátek školního 
roku / Světýlko

Bláznivý Petříček

Věková kategorie: 6+
Rentrée des classes, Petite Lumière 
Francie 1956, 2003 / 24 + 15 minut
francouzsky s českými titulky

Věková kategorie: 15+
Pierrot le fou 
Francie 1965 / 112 minut
francouzsky s českými titulky

Režie: Jacques Rozier, Alain Gomis
Hrají: René Boglio, Marius Sumian ad. /  
Assy Fall, Djolof Mbengue, Thierno Ndiaye Doss ad.
Práva: do 07/12/2019
 

Režie: Jean-Luc Godard
Hrají:  Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Samuel 
Fuller, Jean-Pierre Léaud ad.
Práva: do 26/11/2020
 



Píše se rok 1940. Ve španělské vesničce, těsně po občanské 
válce, promítá putovní kino Frankensteina od Jamese Whaleina. 
Obyvatelé jsou fascinováni. Stejně tak Ana, osmiletá holčička, 
podléhá duchu hrůzostrašného monstra. Brzy tvrdí, že ho zahlédla 
obcházet okolo vesnice…Poeticky laděný filmový příběh zachycující 
svět dětské imaginace je jedním z mistrovských děl španělské 
kinematografie. 

Sestřih sto deseti hodin materiálu  nás zavede na hranici dokumentu 
a fikce, do ulic obytné čtvrti Barcelony, kde probíhá výstavba 
nových domů. Snímek  José Luís Guerína je svědectvím ubíhajícího 
času. Stejně tak jako se během let mění architektura města, mění se 
i jeho obyvatelé. 

  

Duch úlu  Ve výstavbě

Věková kategorie: 11+
El espíritu de la colmena
Španělsko 1973 / 97 min ut 
španělsky s českými titulky

Věková kategorie: 15+
En construcción
  Španělsko  / 106 minut
španělsky s českými titulky

Režie: Víctor Erice
Hrají:  Ana Torrent, Isabel Telería, Fernando Fernán 
Gómez, Teresa Gimpera ad.
Práva: do 31/01/2020
 

Režie:  José Luis Guerín 
Hrají: Doroteea Petre, Jean Constantin, Cristian 
Vararu, Marian Stoice, Mircea Diaconu ad.
Práva: do 31/07/2019
 



Rodiče dvanáctiletého Rada byli natolik zaneprázdněni přepínáním 
televizních programů, vařením a povídáním si o politice, že  neměli 
čas všimnout  si, že vyrostl. Teď nechápou, proč se potom, co na 
dva dny zmizel, neomluví, ani proč je zřejmě připravený utéct znovu 
s prvním feťákem, kterého potká na ulici. 

Dvanáctiletý Miguel je potrestán za své výsledky ve škole: 
o prázdninách musí pomáhat v pohostinství své tety. Zpočátku 
znuděný chlapec naváže přátelství s pracovníky pohostinství: 
servírkou Luisou nebo rybářem Joãoem. Příjezd nového hosta 
doktora Fernanda však převrátí život tohoto poklidného místa 
naruby a změní Miguelovo myšlení. 

Úkryt  Kámen v kapse

Věková kategorie: 11+
Podslon
Bulharsko 2010 / 88 min ut
bulharsky s českými titulky

Věková kategorie: 11+
Uma Pedra no Bolso
Portugalsko 1987 / 92 minut
portugalsky s českými titulky

Režie: Dragomir Sholev
Hrají:  Tzvetan Daskalov, Silvia Gerina , 
Irena Hristoskova , Jurii Rahnev ad.
Práva: do 31/01/2021
 

Režie: Joaquim Pinto
Hrají: Bruno Leite, Inês de Medeiros , Manuel 
Labao,  Luís Miguel Cintra ad.
Práva: do 31/01/2021
 



Blíží se Vánoce a dospívajícího Vincenta a jeho malého bratra Nina 
z jedné portugalské vesnice znepokojuje častá nepřítomnost jejich 
otce. Podivné kšefty dospělých je svedou dohromady s mladou Clarou, 
která pracuje u nich ve škole. Společně plánují, že vytvoří tajnou 
rodinu a pokusí se překonat každodenní překážky... Příběh o zrání  
chlapeckých hrdi nů natočený v brilantních černobílých kompozicích 
obsa huje řadu pro režiséra typických mysteriózních prvků.

Bukurešť, 1989 – poslední rok Ceauşeskovy diktatury. Sedmnáctiletá 
Eva žije s rodiči a sedmiletým bratrem Lalaliluem. Je krásná. Prvně 
se zamiluje a objevuje mučivou nerozhodnost dospívání a složitost 
dospělého života. Má tajný sen, o němž kromě jejího bratra nikdo 
neví: utéct z Rumunska a cestovat po světě. 

Krev Jak jsem strávil  
konec světa

Věková kategorie: 15+
O Sangue
Portugalsko 1989 / 98 minut
portugalsky s českými titulky

Věková kategorie: 11+ 
Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii
Rumunsko 2005 / 106 minut 
rumunsky s českými titulky

Režie: Pedro Costa
Hrají: Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês de 
Medeiros, Luís Miguel Cintra ad.
Práva: do 31/01/2021
 

Režie: Cãtãlin Mitulescu 
Hrají: Doroteea Petre, Jean Constantin, Cristian 
Vararu, Marian Stoice, Mircea Diaconu ad.
Práva: do 31/01/2021
 



 Delia, 18letá dívka, vyhrává krásné auto v soutěži  společnosti 
vyrábějící pomerančový džus. Na oplátku má Delia učinkovat 
v reklamě, která přednosti tohoto džusu vychvaluje. Delia však není 
žádná herečka. Natáčení reklamního spotu se komplikuje a počet 
záběrů narůstá. Rodiče dívky chtějí auto prodat a získat nějaké peníze, 
zatímco Delia by raději odjela k moři se svými přáteli.

Domenico Cantoni je přijat do firmy, kde pracuje půvabná 
Antoinetta. Nezkušený a nesmělý mladík si zvyká na novou práci 
a zamiluje se do své kolegyně. Ona však dává přednost kolegům 
z lepších rodin...  

Nejšťastnější dívka  
na světě 

 Místo 

  Věková kategorie: 15+
Cea mai fericită fată din lume
Rumunsko 2008 / 100 minut 
rumunsky s českými titulky 

  Věková kategorie: 11+
 Il Posto 
 Itálie 1961  /  93  minut  
italsky s českými titulky 

Režie: Radu Jude 
Hrají: Andreea Bosneaq, Vasile Muraru, Violeta 
Haret, Serban Pavlu, Andi Vasluianu ad.
Práva: do 31/01/2021
 

Režie:  Ermanno Olmi 
Hrají:  Lorenada Detto,  Sandro Panseri, Tullio 
Kezich, Mara Revel, Guido Spadea
Práva: do 31/12/2020
 



Partner projektu CinEd v ČR:  
Asociace českých filmových klubů

Finanční podpora: Státní fond kinematografie,  
Ministerstvo kultury ČR, Kreativní Evropa Media 

Co je nutné splnit pro projekce filmů CinEd:

V  případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Evu Paroulkovou:  
e-mail eva.paroulkova@acfk.cz, telefon +420 604 274 580.
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Upozornění: Filmy CinEd byly získány pro nekomerční distribuci a veřejné projekce. Projekce budou adresovány dětem 
a mládeži. Nekomerční distribucí se rozumí: zprostředkování kinematografického díla k využití pro kulturní, společenské 
a vzdělávací organizace, k pořádání veřejných hromadných projekcí, při kterých není vybíráno vstupné (bezplatné projekce) 
s výjimkou spoluúčasti na nákladech spojených přímo s organizací konkrétní dané projekce. Kina a další organizátoři 
projekcí jsou oprávněni vybírat symbolické vstupné, které je běžně v takovýchto případech vybíráno jako snížené 
vstupné, tedy do 60 Kč.      
Partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program v České republice 
a zprostředkovává jej všem zájemcům. Projekt je financován z prostředků programu Evropské unie: Kreativní Evropa / 
Program MEDIA a jednotlivých partnerů zúčastněných zemí. V České republice je projekt finančně podpořen Státním 
fondem kinematografie a Ministerstvem kultury. 

Nabídka filmů a pedagogických nástrojů 
platformy CinEd je pro registrované zdarma.

Co je CinEd

Kontakt

Zaregistrujte se na  
platformě projektu CinEd :  
https://goo.gl/WiDKgd

CinEd je mezinárodní program evropské spolupráce určený pro filmovou výchovu. Jeho cílem je objevit 
bohatství evropské filmové tvorby mladými diváky ve věku 6 -19 (a více) let v celé Evropě. Zároveň usiluje 
o rozvoj schopnosti kritické analýzy, o seznámení s technickou stránkou výroby filmu a odborné oborové 
terminologie. CinEd nabízí kolekci evropských filmů, které jsou opatřeny titulky a vybaveny doposud 
nepublikovanými metodickými materiály. Vše je registrovaným uživatelům k dispozici zdarma; lokální 
koordinátoři organizují bezplatná školení CinEd v příslušné partnerské zemi.

Scan formuláře zašlete na e-mail 
eva.paroulkova@acfk.cz, následně 
vám potvrdíme aktivaci účtu.

Stáhněte si a vyplňte formulář 
o plánovaných projekcích a souhlas 
s podmínkami užívání filmů 
https://goo.gl/xC2cC1

Přihlaste se a stáhněte si  
přehrávač CinEd:  
https://goo.gl/WiDKgd
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