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Dobrodružné 

1. Na vrchol (The Climb) 
 

Téma Nebezpečný výstup, risk 

Žánr Drama, dobrodružný 

Délka filmu 99 min 

Věk diváků 16+ 

Rok a země 

vydání 

2002, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Co má v životě hodnotu? Jakou hodnotu mají naše životní cíle? 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o dobrodružný film, který vypráví příběh o dvou horolezcích 

protichůdných charakterů a životních hodnot. Příběh se zčásti odehrává 

v městečku v Americe, kde se horolezci připravují na výstup na 

nebezpečnou horu v Andách, poté se děj odehrává na svahu této hory. Film 

je plný dialogů o tom, co má v životě smysl, a hluboce rozebírá osobní 

život obou horolezcům, kteří jsou vystaveni životní zkoušce. 

Zpracoval: Václav Šimon 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Co má v životě hodnotu? Jakou hodnotu mají naše životní cíle? 

Stručný popis děje 
 Derrick Williams je horolezec odhodlaný dokázat sobě i celému světu, že nepotřebuje 

nikoho a vystačí si sám. Neváhá kvůli tomu riskovat. „Vytáhni se, nebo táhni.“ – to je jeho 

heslo. Je pravým opakem Michaela Harrise, jiného horolezce, s nímž Derricka chtě nechtě 

spojí cesta za uskutečněním jejich životního snu – výstupu na velmi nebezpečnou andskou 

velehoru. Michael neriskuje víc, než musí, a dobře ví, že v životě jsou i důležitější věci než 

lezení po horách. Avšak právě v horách se život bez příkras odhaluje až na dřeň. Film je 

hlavně o tom, co má v životě opravdu cenu, o cestě k otci a o tom, že ztratit znamená nalézt. 
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Úvod k filmu 
 Drama o dvou horolezcích. Jedním z nich je Derrick Williams – silný individualista 

odhodlaný dokázat sobě i celému světu, že nepotřebuje nikoho a vystačí si sám. Jeho život je 

formovaný ateistickým přesvědčením. Je člověkem, který se klaní jenom vlastnímu egu a není 

pro něho problém nerozvážně riskovat. Druhým je Michael Harris, je v podstatě opakem 

Derricka. Michael je muž budující svůj život na vztahu s Bohem. Neriskuje víc, než musí, 

a dobře ví, že v životě jsou i důležitější věci než lezení po horách. Hory ale prověří charakter 

i sílu obou těchto mužů.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Derrick Williams – ambiciózní, sebevědomý horolezec, který se snaží celý život dokázat 

svému otci, který opustil jejich rodinu, že všechno zvládne a neohlíží se na rizika ani  

na blízké. 

Michael Harris – rozvážný horolezec, ztratil ženu a vede zodpovědný život, je protikladem 

Derricka a tak trochu jeho svědomím. Jejich rozhovory jsou obrazem vnitřních rozhovorů 

každého člověka. 

Cheryl – Derrickova přítelkyně z křesťanské rodiny, zapovídá se s Michaelem na téma čistoty 

a ten ji ovlivní a ona poté odmítá s Derrickem spát, ale to už čeká dítě. 

Otázky k diskuzi 
1. Zdál se vám film reálný? Mohlo se to opravdu stát? 

2. Proč zemřel Michael a ne Derrick? 

3. Dokázali byste riskovat svůj život pro záchranu druhého? Za jakých okolností? 

4. Co byste vy nechali na vrcholu? 

5. Jaké věci ve vašem životě jsou opravdu důležité? Jaké věci by důležité být měly? Proč 

nejsou? 

6. Jakých věcí byste se měli zbavit? Co vás tíží? Jsou věci v našem životě, které 

nepotřebujeme? 

7. Za co můžeme poděkovat svým rodičům? Co pro nás znamenají? 
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Náměty na další práci s filmem 

 běhací hra po stanovištích – zařizování si povolení k výstupu na horu (finance, 

vízum, doprava, výstroj a certifikát) a poté samotný výstup. Celý postup se jim bude 

zapisovat na průvodní list, který budou nosit u sebe. 

o stanoviště finance: Účastníci vyplní na stanovišti formulář na zařízení pasu 

z městského úřadu (viz příloha č. 1). Až ho vyplní, tak si můžou na svůj průvodní 

list připsat "pas". 

o stanoviště doprava: V jízdních řádech si najdou spojení na následující den okolo 

7:00 ráno mezi Chocní a Litomyšlí (viz příloha č. 2). Až spojení vyhledají, můžou 

si připsat "jízdenka". 

o stanoviště výstroj a certifikát: Účastníci dostanou jednoduchý test znalostí 

(viz příloha č. 3), ve kterém budou otázky, na které by měli znát odpověď ze školy. 

Pokud ho budou mít správně (v toleranci), tak obdrží "certifikát a výstroj". 

o stanoviště vízum: Na tomto stanovišti pouze zkontrolují, že účastník má pas, 

jízdenku i certifikát s výstrojí a pošlou ho na výstup. 

o stanoviště výstup: Účastníci musí ve dvojicích trakařem urazit danou vzdálenost 

(cca 50 m), můžou se střídat. Po splnění disciplíny se dostali na vrchol a vyhráli. 

 modlitba/adorace – psaní na lístečky, za co děkujeme našim rodičům a co pro nás 

znamenají, na konci se spálí, nebo se v rámci modlitby přečtou. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 - Žádost o vydání cestovního pasu 
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Příloha č. 2 - Jízdní řád 

 

 

 

  1. 10+8*5= ....................  

2. hlavní město Běloruska: .................... 

3. Napiš 4 vyjmenovaná slova od každé skupiny vyjmenovaných slov (pokud tedy jsou): 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

4. Jak se jmenuje naše největší kočkovitá šelma? .................... 

5. Kolik obyvatel má ČR? .................... 

6. Kdy vznikla ČR? .................... 

7. Kolik minut trvá základní hrací doba ve fotbale? .................... 

 

Správné odpovědi: 

1) 50; 2) Minsk; 3) … 4) medvěd; 5) 10, 5 milionu obyvatel; 6) 1. 1. 1993; 7) dva 

poločasy po 45 minutách 

 

 

Příloha č  3 - Test znalostí 
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Drama 

2. 12 podmínek k dědictví (The Ultimate Gift) 
 

Téma Vztahy, zodpovědnost, peníze  

Žánr Rodinný, drama 

Délka filmu 113 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2006, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Peníze nejsou vším, existují i důležitější věci, mezi něž patří například 

přátelství či rodina. 

Stručná 

charakteristika 

Mladý a zhýralý Jason se díky svému dědečkovi ocitne na místech, která 

by jej ani ve snu nenapadla (např. texaská farma, nemocnice, prostředí 

ulice, kde se jeho novým domovem stane lavička).  

Zpracoval Dorota Dvořáková 

 

Hlavní myšlenka 
Peníze nejsou vším, existují i důležitější věci, mezi něž patří například přátelství 

či rodina. 

Stručný popis děje 
 Jason se domníval, že jeho dědictvím bude spousta peněz. Avšak dostalo se mu 

obrovského překvapení. Tento film vysílá Jasona Stevense na dlouhou cestu poznání, kdy 

musí nalézt odpověď na jednu otázku: „Jaký je vztah mezi bohatstvím a štěstím?“ 

Jason měl velmi jednoduchý vztah ke svému neuvěřitelně bohatému dědovi, Howardu 

„Redovi“ Stevensi. Nenáviděl ho. Žádné důvěrné rozhovory a vřelá obětí, jen cinkání spousty 

studených mincí. Jason tedy tak nějak přepokládal, že čtení závěti bude jen další peněžní 

transakcí, jenž mu umožní žít nerušeně dál hýřivým životem, na který byl zvyklý. Ale Red mu 

místo toho zanechal něco úplně jiného. Připravil pro něj plán, skutečnou zkoušku životem, 

a to 12 úkolů, kterým Red říká „dárky“. Jason se dostane na ranč v Texasu, kde bude měsíc 

pracovat. Poté přijde o všechny peníze i majetek, přičemž přijde i o přítelkyni, a v parku se 
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seznámí s Alexií a její dcerou Emily, která trpí leukémií. První peníze, které z dědictví získá, 

je 1500 dolarů, které musí někomu věnovat, a když se dozví, že Alexia dluží na nájemném  

1600 dolarů, zaplatí její dluhy a zbylých 100 dolarů si vyžebrá na ulici, za což je mu Alexie 

vděčná. Dále se dostane se i do Jižní Ameriky, kde bude pracovat v knihovně, kterou 

vybudoval jeho dědeček. Dozví se pravdu o smrti svého otce a zajmou ho překupníci drog. 

Emily na ranči v Texasu vynahradí Vánoce, které chtěli prožít spolu. Jsou mu vráceny peníze 

i majetek a vyplacen šek na 100 milionů dolarů. Jakmile jeho bývalá přítelkyně zjistí, že má 

zase peníze, chce se k němu vrátit, ale on ji odmítá. Ihned rozjíždí stavbu centra pro nemocné 

děti a jejich rodiny nazvané Emiliin dům. Krátce na to Emily umírá. Jason předčil Redova 

očekávání a je mu vydáno veškeré jeho dědictví. Všechny úkoly Jasona jistým způsobem 

zkoušejí a všechny ho navždy změní.  

Úvod k filmu 
 Když Red Stevens zemřel, myslel si Jason a ostatní Redovi potomci, že Jason zdědí 

velké jmění. Při čtení závěti byli všichni pozůstalí velmi překvapeni. Přestože jim Red odkáže 

slušnou část svého majetku, nejsou spokojeni. Největší překvapení potká Jasona, kterému Red 

odkázal většinu svého majetku, ovšem za podmínky, že Jason splní úkoly, které mu 

prostřednictvím videa udělí. 

 Ve filmu je dobré všímat si vztahů, ať už k druhým lidem, tak i k věcem. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Red Stevens – dědeček Jasona, po kterém chce každý člen rodiny dědit. Bohužel jeho 

potomci jsou až příliš zvyklí na přepych, financování veškerých svých předrahých aktivit 

a snobský život, pro jehož udržení nemusí nic dělat. Starý umírající Red, který má své 

hodnoty nastaveny jinak než zbytek rodiny, se rozhodne, že alespoň jednoho potomka zkusí 

změnit prostřednictvím série „darů“, které mu předává pomocí předem natočených videí. 

Jason – vnuk Reda. Zprvu mladík, pro nějž je cennější lak na autě a různé výstřelky, 

při kterých se na nikoho nemusí ohlížet, se změní prostřednictvím plnění závěti svého dědy. 

Mezi jeho nové hodnoty patří nejen přátelství a solidarita. Jason se stane pokračovatelem 

v pomoci druhým po svém dědovi a jeho život získá nový směr.  

Emily – nemocná dívka, která pomůže Jasonovi ke splnění úkolu. Stane se jeho opravdovou 

kamarádkou. Emily se stane pro Jasona velkou inspirací v pomoci druhým. Jason za peníze 

z dědictví začne stavět Emiliin dům, který bude sloužit pro rodiny s dětmi, které se díky 

nemoci dostaly do složité finanční situace. 
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Alexia – matka Emily, která je rozhodnuta, že Emily je to nejlepší, co ji v jejím životě 

potkalo. Tato milá a obětavá žena se díky své dceři velmi dobře seznámí s Jasonem a spolu 

překonávají bolesti a úskalí, která Emiliina nemoc přináší. 

Otázky k diskusi 
1. Jakou charakterovou změnou podle tebe Jason prošel? Zkus jej popsat na začátku 

a na konci filmu. 

2. Co všechno mělo podle tebe na změnu Jasona vliv? 

3. Co tě ve filmu nejvíce zaujalo, potěšilo nebo šokovalo (scéna, postava, situace…) 

a proč? 

4. Co si myslíš o způsobu, jakým Jason získal chybějící 100 dolarů na Alexiin dluh? 

5. Zkus vyjmenovat co nejvíce darů, které mladík od svého příbuzného dostal. 

 Dar práce (The Gift of Work) 

 Dar problémů (a otázek) (The Gift of Problems) 

 Dar přátelství (The Gift of Friends) 

 Dar štědrosti (The Gift of Giving) 

 Dar vděčnosti (The Gift of Gratitude) 

 Dar rodiny (The Gift of Family) 

 Dar vzdělání (The Gift of Learning) 

 Dar hodnoty peněz (The Gift of Money) 

 Dar smíchu (radosti) (The Gift of Laughter) 

 Dar dne (neopakovatelnosti dne) (The Gift of a Day) 

 Dar snů (The Gift of Dreams) 

 Dar lásky (The Gift of Love) 

6. Vyber jeden z darů (nemusí to být ten nejdůležitější) a zkus říct, proč je důležitý, 

vysvětli podstatu, jak bychom jej měli chápat a jak využívat. 

7. Jak na tebe působí malá Emily, co si myslíš o jejím vztahu s matkou a jejím přístupu 

ke své nemoci a okolnímu světu? 

 

 

 



  

13 

 

Náměty na další práci s filmem 

Hra „Hodnoty“ 

 

Cíl/téma Čeho si ve svém životě nejvíce vážím? Jak to mají druzí? Dokáži si své 

hodnoty obhájit? 

Prostředí Místnost (nejlépe se stoly) 

Počet hráčů Minimálně 4 

Věk hráčů 14+ 

Délka jedné 

hry 

Každá etapa by měla trvat 10-15 min 

Náročnost 

přípravy 

Nenáročné  

Stručná 

charakteristika 

Tato hra by nás měla přimět k zamyšlení se nad tím, co je pro nás 

v našem životě důležitější více a co méně a proč. Při práci ve skupině se 

spolu hráči naučí lépe komunikovat, poznají hodnoty a priority druhých 

lidí. Mohou také vyjádřit, proč jsou pro ně tyto věci tak důležité. 

Zpracoval: Dorota Dvořáková 

 

Hráči dostanou kartičky s hodnotami (Příloha č. 1) a papír, na který si nakreslí „terč“ 

(3 soustředné kruhy) podle vzoru Přílohy č. 2 (lze i natisknout). 

 Hráči si vyberou 3 nejdůležitější pole a umístí je do černé (středové) části terče, 

do červené (druhé části od středu) umístí 5 karet. Tyto karty jsou pro ně méně důležité než 

karty v černé části, ale pořád mají v jejich žebříčku hodnot důležité místo. V modré (třetí 

úrovni) bude umístěno 7 karet. Zbylé karty, které jsou pro hráče nejméně důležité v jeho 

životě, budou umístěny mimo terč. Hráči si toto své původní uspořádání karet zapíší do terče 

podle toho, jak si karty uspořádali (pro závěrečné porovnání.) Tato práce by měla trvat 

maximálně 10 minut. 

 Nyní se z hráčů vytvoří 4 skupiny přibližně o stejném počtu. Skupina má přibližně 

15 minut na poskládání jedné sady karet do jednoho terče tak, aby s tímto uspořádáním bylo 

spokojeno co nejvíce lidí. Cílem je dostat se k uspokojivému závěru ve skupině, diskutovat 

a spolupracovat, ale moc se nepohádat. Hráči mohou použít své původní terče a porovnávat 

je. Důležité je začít od středu, hráči by se měli stihnout shodnout alespoň na prvních dvou 

úrovních. 
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 V dalším etapě vytvoří dvě skupiny jednu a podle předchozího bodu se snaží dojít 

k podobně uspokojivému výsledku. Skupiny se takto spojují, dokud nezůstane jedna velká. 

Po celkovém spojení a shodnutí se na výsledku všech účastníků si každý porovná svůj 

původní zápis hodnot se společným výsledkem. Hráč tak pozná, co je důležité pro něj a co pro 

druhé, v čem se jejich hodnoty shodují a v čem se rozcházejí, jak si umí obhájit svůj názor 

a jakým způsobem se dokáže skupina dohodnout ke spokojenosti co nejvíce lidí, pokud 

možno co nejklidněji. 

Metodické poznámky 
Dle mého názoru ve filmu nejsou žádné nepřístupné scén. Mezi emotivnější části patří 

část od 70. minuty, kdy je Jason zajat gangem narkomanů, a část v 95. minutě, kdy se divák 

dozvídá o úmrtí Emily. 

Zdroje 
http://cs.wikipedia.org/wiki/12_podm%C3%ADnek_k_d%C4%9Bdictv%C3%AD  

http://www.csfd.cz/film/229696-12-podminek-k-dedictvi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/12_podm%C3%ADnek_k_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://www.csfd.cz/film/229696-12-podminek-k-dedictvi/
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Kartičky s hodnotami 

štěstí vzdělanost láska 

poctivost hudba sláva 

jídlo 
postarat se ve 

stáří o rodiče 
rodina 

dobrý partner 
dobře vychovat 

děti 
krása 

práce modlitba nápady 

kreativita 
být dobrý 

manžel/ka 
koníčky 

bible peníze přátele 

svoboda tolerance 
informo- 

vanost 

věrnost víra 
být v životě 

zajištěn 

být schopný zdraví mít dům 
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Příloha č. 2 - "Terč" 
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3. V jednom ohni (Fireproof) 
 

Téma Manželství 

Žánr Drama, romantický 

Délka filmu 114 min 

Věk diváků 14+ 

Rok a země 

vydání 

2008, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Hledání víry na pozadí manželské krize 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o romantický film s tématem manželství, hledání Boha a splnění 

výzvy. 

Zpracoval: Eliška Krýsová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Hlavní myšlenkou filmu je hledání a nalézání Boha i v těch nejtěžších životních 

situacích. Jedná se zde o splnění čtyřicetidenní výzvy lásky. 

Stručný popis děje 
Caleb pracuje jako hasič. Ve svém povolání zachraňuje mnoho lidí, ale nedokáže 

už zachraňovat vlastní manželství. Jeho žena Catherine pracuje v nemocnici jako mluvčí. Pár 

se ocitá v situaci před rozvodem, ani jeden z nich není věřící. Calebův otec však stojí 

o záchranu synova manželství a dává mu knihu – Čtyřicetidenní výzvu lásky – a prosí ho, aby 

se řídil pokyny v knize a obětoval ještě 40 dní pro záchranu manželství. Caleb přijímá, ale při 

plnění této výzvy se vyskytnou nejrůznější překážky, a to hlavně v podobě doktora Kellera, 

který se Catherine zalíbí. Caleb zjišťuje, že k tomu, aby mohl výzvu opravdu stoprocentně 

plnit, potřebuje Boží pomoc. Nakonec uvěří a páru se podaří zachránit své manželství. 
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Úvod k filmu 
Podle mého názoru by bylo dobré přečíst si před filmem nebo po zhlédnutí část 

evangelia (nejlépe z Matoušova nebo Lukášova), která se nazývá Pokušení na poušti – je 

dobré si srovnat paralelu filmu (40 výzev lásky) s pokoušením Ježíše od ďábla. 

Myslím si, že není potřeba nic jiného předčítat či uvádět diváky do děje. Film je lehce 

pochopitelný a jasný. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Caleb – hasič. Domnívá se, že když v práci zachraňuje lidské životy, tak doma se už nemusí 

o nic starat, ani o svou ženu. Z toho pramení neshody, které pak vyústí v žádost  

o rozvod ze strany Catherine. Caleb má velmi bouřlivou povahu, je cholerik a svůj vztek si 

vybíjí na své ženě. V profesním životě je však přátelský a obětavý. Má dobrý vztah s otcem, 

ale matky si příliš neváží. Na konci filmu ale zjistí, že jeho matka také zachraňovala své 

manželství, a díky tomu si matky začne vážit. 

Calebova manželka Catherine – velmi obětavá žena, ale když se rozhodla pro rozvod, 

nedalo se její rozhodnutí lehce změnit. Nevšímala si Calebových pokusů udělat jí radost  

a raději trávila více a více času s doktorem Kellerem. I když na konci filmu říká, že zkusí 

Calebovi věřit, tak ji nakonec přesvědčí až to, že Caleb utratil všechny své peníze, které si 

šetřil na loď, za polohovací postel pro Catherininu matku. 

Calebovi rodiče – snaží se Caleba všemožně podporovat a ukazovat mu na různých 

příkladech Ježíšovu lásku. 

Doktor Keller – zpočátku zamilovaný do Catherine, ale na konci filmu zjišťujeme, že je 

vlastně také ženatý a díky Calebovi se nad sebou začne zamýšlet. 

Další postavy 

 Calebovi spolupracovníci 

 Catherininy kamarádky 

 Catherinini rodiče 

Otázky k diskuzi 
1. Jak na vás působí Caleb a Catherine? Koho byste označili za strůjce neshod? 

2. Která z postav (Caleb X Catherine) je vám více sympatická? Proč? 

3. Jaký moment filmu byl pro vás nejzásadnější? 

4. Která ze 40 výzev lásky se vám zdála nejobtížnější nebo se kterou byste měli největší 

problém vy? 
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5. Byl pro vás film příliš „americký“, nebo si myslíte, že se takový příběh může odehrát 

i ve skutečném životě? Vypustili byste některé heart-break scény nebo vám nevadily? 

6. Máte rádi takové typy filmů? Podívali byste se na film s podobnou tematikou znovu? 

7. Proč byste doporučili/nedoporučili film svým nevěřícím přátelům? 

Náměty na další práci s filmem 
Pokuste se také vytvořit v rámci skupiny čtyřicetidenní výzvu – nemusí to být přímo 

výzva pro manžele či páry, ale také pro rodiče a děti, sourozence, přátele. Začněte 

od jednoduchých věcí, maličkostí, které udělají druhému radost, a pokračujte ke složitějším 

a náročnějším. 

Pokuste se některé z těchto výzev zařadit do svého života a do vztahu ke svým 

bližním. 

Metodické poznámky 
Ve filmu můžeme vidět, jak Caleb tráví čas prohlížením si lodí na internetu a dívek na 

seznamce. Pozor na tyto druhy internetových závislostí, zpočátku se mohou zdát neškodné, 

ale čím dál více se jim věnujeme, tím více nás ovlivňují. 

Zajímavý moment filmu nastává, když Caleb říká otci, proč by měl dělat něco 

pro člověka, který si ho neváží a nevšímá si, co pro něj Caleb dělá. Ve chvíli, kdy se otáčí 

na otce, vidí v dálce dřevěný kříž a v tom momentu mu dojde, že je vlastně ve stejné pozici 

jako Ježíš ve vztahu k němu. Ježíš mu také pořád dává a Caleb si toho nevšímá. Nastává zlom 

v Calebově myšlení a začíná věřit v Boha. 
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4. Hořící keř I. 
 

Téma Odpor proti komunismu v ČSSR 

Žánr Drama 

Délka filmu 80 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2013, ČR 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Odpor proti KSČ a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o drama, které je založené na skutečné události. Prostředí ČR  

za dob komunismu. Smutný pohled na upálení Jana Palacha a jeho rodiny.  

Zpracoval: Jan Šnorbert 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Odpor proti KSČ a vstupu vojsk varšavské smlouvy do ČSSR.  

Stručný popis děje 
Na začátku je ukázka, jak se Jan Palach upálil. Následně je vidět převoz popáleného 

do nemocnice (kde mimo jiné umírá i P. Josef Toufar), jeho léčba a následně i smrt. Vedle 

tohoto se odehrávají různé výslechy ohledně případu „Jan Palacha“.   

Úvod k filmu 
Hořící keř je třídílný film o Janu Palachovi a hlavně jeho rodině. Jan Palach – toto 

jméno jste jistě už slyšeli. Byl studentem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V lednu 1969 se upálil na Václavském náměstí (u sochy sv. Václava). Byl členem skupiny, 

která byla proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a proti změnám, které tato situace 

přinesla. Dalším člověkem, který s tímto systémem nesouhlasil, byl student Jan Zajíc. 

Původně se měl také upálit, avšak nestihl škrtnout sirkou. Před tímto činem totiž ještě stihl 

vypít kyselinu, která ho smrtelně poleptala.  
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Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Paní Palachová (Jarmila Pokorná) – maminka Jana Palacha, po smrti svého syna je na tom 

psychicky špatně 

Advokátka JUDr. Dagmar Burešová (Táňa Pauhofová) – nejdříve lhostejná k případu Jana 

Palacha, poté případ bere 

Bratr Jana Palacha (Petr Stach) – po smrti svého syna je na tom psychicky špatně 

StBák (Igor Bareš) – hledá na každém špínu 

Předseda studentského hnutí (Vojtěch Kotek) – ambiciózní, zajímající se o případ Jana 

Palacha 

Vedoucí advokátní kanceláře (Adrian Jastraban) – nejdříve lhostejný k případu Jana 

Palacha, poté podporuje svoji zaměstnankyni 

Pomocník advokátky (Patrik Děrgel) – zamilovaný do advokátky, hodně toho pro ni udělal 

Vyšetřovatel za VB (Ivan Trojan) – vyšetřující, chce mít tento případ vyřešen 

Dcera vedoucího adv. kanceláře (Jenovéfa Boková) – svéhlavá, tvrdohlavá členka 

studentského hnutí 

Ošetřující lékařka (Taťjana Medvecká) – nekompromisní, vynikající lékařka 

Otázky k diskuzi 
1. Co předcházelo upálení Jana Palacha? A proč? 

2. Kdy se to stalo? 

3. Co říkal Jan Palach, když ho nakládali do sanitky? 

4. Co si myslíte o postavách, které ztvárnili Ivan Trojan, Vojtěch Kotek a Taťjana 

Medvecká? 

5. Co si myslíte o chování bratra Jana Palacha, když se dozvěděl, co se stalo bratrovi?  

Co se mu asi honilo hlavou? Co se honilo hlavou, když viděl ruské tanky na přejezdu? 

6. Jaká byla reakce maminky, když se to dozvěděla o svém synovi? Co se jí honilo 

hlavou?  

7. Byl to velký šok, když ho pak viděli? 

8. Co si myslíte o vystoupení v televizi (myšleno Emma Smetana – dívka Jana Palacha)? 

9. Co se honilo hlavou hlavních postav, když Jan Palach zemřel? 

10. Jak se asi cítila maminka, když Jana Palacha pohřbili? 
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Náměty na další práci s filmem 
Situace v nemocnici – rozdělení do několika skupin:  

a. První skupinka má na starosti obhajobu doktorky (ztvárnila Taťjana 

Medvecká). 

b. Druhá skupinka má na starosti obhajobu vyšetřovatele VB (ztvárnil Ivan 

Trojan). 

c. Poslední skupinka má na starosti obhajobu rodiny Jana Palacha. 

 

Práce ve skupinkách: je nutno společenství rozdělit do několika skupin (3 – 4). Dále se 

musí rozdělit úlohy, také říct, ať se nebojí mluvit. Na společnou domluvu mají cca 15 minut. 

Poté musí přednést svoje názory na dané téma.  

 

Metodické poznámky 
1. Začátek filmu – samotné upálení Jana Palacha, je to trochu drsná scéna. 

2. Emotivní scéna, když přítelkyně Jana Palacha ho viděla v nemocnici. 

3. Výstup přítelkyně Jana Palacha v televizi. 
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5. Hořící keř III. 
 

Téma Odpor proti komunismu v ČSSR 

Žánr Drama 

Délka filmu 80 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2013, ČR 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Odpor proti KSČ a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Nesvoboda, 

nespravedlivý soudní proces. 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o drama, které je založené na skutečné události. Prostředí ČR za 

dob komunismu. Smutný pohled na upálení Jana Palacha a jeho rodiny. 

Soudní proces s poslance KSČ. 

Zpracoval: Jan Šnorbert 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Odpor proti KSČ a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Nesvoboda, 

nespravedlivý soudní proces. 

Stručný popis děje   
Poslední díl Hořícího keře se zabývá soudním procesem mezi poslancem KSČ a mezi 

rodinou Jana Palacha. Vedoucí advokátní kanceláře musí škodit svým podřízeným.  

Díl popisuje nespravedlivé poměry v ČSSR.   

Úvod k filmu 
Hořící keř je třídílný film o Janu Palachovi a hlavně jeho rodině. Jan Palach – toto 

jméno jste jistě už slyšeli. Byl to student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V lednu 1969 se upálil na Václavském náměstí (v horní části – u sochy sv. Václava). Byl 

členem skupiny, která byla proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a proti změnám, 

které tato situace přinesla. Dalším člověkem, který s tímto systémem nesouhlasil, byl student 



  

24 

 

Jan Zajíc. Původně se měl také upálit, avšak nestihl škrtnout sirkou, aby se podpálil. Před 

tímto činem totiž ještě stihl vypít kyselinu, která ho smrtelně poleptala.  

V druhém díle sledujeme, jak se taktéž zabil Jan Zajíc. Dozvídáme se, jak se 

advokátka připravuje na soudní proces s poslancem KSČ. Majitel právní kanceláře je vydírán 

StB, kvůli své svobodomyslné dceři a podepisuje spolupráci s tímto komunistickým orgánem. 

Vyšetřovatel VB na konci tohoto dílu emigruje. Toto je nutné zmínit před začátkem filmu. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Paní Palachová (Jarmila Pokorná) – maminka Jana Palacha, po smrti svého syna je na tom 

psychicky špatně 

Advokátka JUDr. Dagmar Burešová (Táňa Pauhofová) – nejdříve lhostejná k případu Jana 

Palacha, poté případ bere 

Bratr Jana Palacha (Petr Stach) – po smrti svého syna je na tom psychicky špatně 

StBák (Igor Bareš) – hledá na každém špínu 

Předseda studentského hnutí (Vojtěch Kotek) – ambiciózní, zajímající se o případ Jana 

Palacha 

Vedoucí advokátní kanceláře (Adrian Jastraban) – nejdříve lhostejný k případu Jana 

Palacha, poté podporuje svoji zaměstnankyni 

Pomocník advokátky (Patrik Děrgel) – zamilovaný do advokátky, hodně toho pro ni udělal 

Vyšetřovatel za VB (Ivan Trojan) – vyšetřující, chce mít tento případ vyřešen 

Dcera vedoucího adv. kanceláře (Jenovéfa Boková) – svéhlavá, tvrdohlavá členka 

studentského hnutí 

Otázky k diskuzi 
1. Proč Jan Palacha „nenapsal“ dopis na rozloučenou? 

2. Co si myslíte o soudním procesu? 

3. Jaký máte názor na intriky kolem soudního procesu? 

4. Myslíte si, že mohla ta nahrávka toho volebního mítinku něco zvrátit v soudním 

procesu? 

5. Co si myslíte o praktikách StB? Měly by být tyto praktiky využívány i dnes? 

6. Jak se asi mohly cítit tyto postavy: právnička a její manžel, soudkyně, Trávníček aj.? 

Můžete popsat jejich charakter? Co si myslíte o obratech v chování soudkyně? 

7. Co si myslíte o rozhodnutí soudu? Bylo to spravedlivé? 

8. Myslíte si, že pana poslance tížilo svědomí? 
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9. Co si myslíte o lidech, kteří spolupracovali s StB (např. vedoucí pracovník advokátní 

kanceláře,…)? 

10. A co si myslíte o exhumaci Jana Palacha? Měli na to právo?  

11. Co si myslíte o osudech rodiny právničky? 

Náměty na další práci s filmem  
Soudní proces – rozdělit se do několika skupinek 

a. Skupina, která bude představovat pana poslance a jeho právníka – obhajoba 

chování 

b. Skupina, která bude představovat rodinu Jana Palacha a jejich právníky – 

obhajoba chování 

c. Skupina, která bude představovat soudkyni a její podřízené – obhajoba chování 

 

Práce ve skupinkách: je nutno společenství rozdělit do několika skupin (3 – 4). Dále se musí 

rozdělit témata, také říct, ať se nebojí mluvit. Na společnou domluvu mají cca 15 minut. Poté 

musí přednést svoje názory na dané téma. 

Metodické poznámky 
1. Scéna, kdy vedoucí pracovník krade materiály k soudnímu procesu 

2. Soudkyně podává adresu a obsílku právničce Palachových 

3. Konec – odposlech StB v soudní síni 
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6. In nomine patris 
 

Téma Hrdinství, odvaha, vytrvalost 

Žánr Drama, životopisné 

Délka filmu 94 min 

Věk diváků 13+ 

Rok a země 

vydání 

2004, ČR 

Znění Český film 

Hlavní 

myšlenka 

Odvaha stát za pravdou, i když vás to ohrožuje (na zdraví, životě,…). 

Stručná 

charakteristika 

Film je inspirovaný příběhem P. Josefa Toufara, kterého ubila StB při 

brutálních výsleších, kdy se z něj snažila vymlátit přiznání, že zinscenoval 

tzv. číhošťský zázrak (existuje protokol podepsaný jménem Toufara, ale 

dodnes se vede diskuze o pravosti podpisu). Film se odehrává v Číhošti, 

dále ve Valdicích/Staré Vsi (věznice) a v Borůvkově sanatoriu (Praha). 

Zpracoval: Petr Jan XXIII. Tesař 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Odvaha stát za pravdou, i když vás to ohrožuje (na zdraví, životě, …).  

Z rozhovoru, který vedl P. Toufar s režisérem filmu Běda tomu, skrze něhož přichází 

pohoršení: 

FREIMANN:  Řeknete mi na kameru, proč jste to udělal? 

TOUFAR:  Věříte v Boha? 

FREIMANN:  Ne. 

TOUFAR:  Pak je zbytečné, abych Vám vysvětloval, že jsem to neudělal. 

FREIMANN:  Proč je to zbytečné? 

TOUFAR:  Protože to nepochopíte. 

FREIMANN:  Tak to zkuste, já se budu snažit. 
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TOUFAR:  Proč nevěříte? 

FREIMANN:  Je pět let po válce. Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil, aby se dělo to, 

co jsem viděl, pane. 

TOUFAR:  A co když Bůh má takové úmysly? 

FREIMANN:  V takového Boha věřit nechci. 

TOUFAR:  A v jakého Boha byste chtěl věřit? 

FREIMANN:  Nevím. Já ani nevím, jestli bych v nějakého Boha věřit chtěl. 

TOUFAR:  Bůh je neskonale dobrotivý. 

FREIMANN:  Jak tohle můžete říct? Vždyť to byl právě ten váš Bůh, co vás přivedl do téhle 

situace. 

TOUFAR:  Pak tedy existuje. … Víte, proč vy nikdy nepokleknete před oltářem? Protože 

věříte jen tomu, co vidíte. Já věřím tomu, co cítím. 

Stručný popis děje 
 Film je chronologickým vyprávěním o osudu P. Josefa Toufara, který byl farářem 

v Číhošti. Zde se 11. prosince 1949 (na 3. neděle adventní) nevysvětlitelně pohnul dřevěný 

kříž na svatostánku při slovech: „mezi vámi stojí ten, kterého neznáte“. Sám P. Toufar pohyb 

neviděl, protože stál zády k presbytáři na kazatelně. Dne 28. ledna 1950 večer byl P. Toufar 

vylákán dvěma pracovníky StB v převlečení za novináře před faru, kde byl následně zatčen 

(ještě se mu povedlo „poslat“ po orgánech StB zprávu své neteři Marii, která se o něj starala, 

aby mu nachystala úryvek z Janova evangelia – kapitola 18, verš 12) a odvezen do Staré Vsi. 

 Zde byl podroben velmi krutým výslechům, které vedl Ladislav Mácha (Věra 

Kantorová-Hlaváčková v r. 1968 vypověděla, že Máchovy metody byly téměř totožné 

s metodami gestapa). Dle záznamů podepsal o. Toufar přiznání až 22. února (v přiznání jsou 

ale formulace, které by použil spíš komunistický politruk než farář). Následující den 23. února 

byl přivezen do Číhoště, kde se měl zúčastnit filmové rekonstrukce „podvodného zázraku“. 

Zde ale při filmování zkolaboval. Byl proto odvezen zpět do Staré Vsi, odkud byl až další den 

převezen v kritickém stavu do Prahy do Borůvkova sanatoria (luxusní a špičkově vybavené 

nemocniční zařízení pro komunistické pohlaváry). O tom, jak byl P. Toufar důležitý pro 

režim, vypovídá plánování přepravy do sanatoria. Komunisté plánovali kvůli rychlosti 

přepravu leteckou ambulancí, ale z důvodu mlhy nebylo možné, aby zde letadlo přistálo. 

Film, který poté vyšel pod názvem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, dokončil v roli  

P. Toufara prokurátor (měl vést obžalobu proti němu) dr. Čížek.  
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 Kolem půl třetí ráno tedy přijel P. Toufar do Borůvkova sanatoria. Po prvotním 

ohledání dr. Mauer konstatoval, že v životě neviděl tak umláceného člověka. Přibližně v sedm 

hodin večer byl P. Toufar operován. Na sále byl přítomen příslušník StB. Operace trvala asi 

hodinu, po ní byl P. Toufar odvezen na pokoj, kde okolo půl deváté večer zemřel. 

 Ráno byly tělesné ostatky P. Toufara převezeny do Ústavu soudního lékařství. Podle 

dobových výpovědí zde panoval větší strach, než když sem v červnu 1950 přivezli tělo  

Dr. Milady Horákové. O. Toufar byl pak pohřben do hromadného hrobu v Ďáblicích. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
P. Josef Toufar – farář v Číhošti. Na svou dobu velmi akční kněz – aktivní v pastoraci nejen 

mládeže. U lidí byl skutečně oblíbený, dali na jeho slovo. 

JUDr. Karel Čížek – náměstek ministra vnitra. Velmi inteligentní a bystrý člověk. Jde pouze 

za cílem, prostředky ho nezajímají. 

Ladislav Mácha – bachař, který ve Staré Vsi vyslýchal o. Toufara, surový, brutální, 

primitivní člověk. Po tom, co ubil Toufara, byl z výslechů převelen do výukové skupiny (učil 

nové bachaře, jak provádět výslechy). 

Strážmistr Golbricht – neustále odmítá podíl viny na zatčení o. Toufara. Permanentně lže 

Marii Pospíšilové (neteř p. Toufara). 

Otázky k diskuzi 
1. Věříte tomu, že se zázrak skutečně stal?  

2. Byli jste se někdy podívat v Číhošti? 

3. Jak byste se chovali, kdybyste byli u podobného zázraku (pohyb kříže nebo postavy  

na obraze; zázračné uzdravení,…)?  

4. Věřili byste tomu, nebo byste to považovali za simulaci? 

5. Připadal vám film schematický (černobílé vnímání faktů), nebo je zde skutečnost 

vykreslena realisticky a uvěřitelně? Kde ano a kde ne? 

6. Snažili byste se vydržet mučení, nebo byste raději podepsali přiznání hned na začátku? 

7. Myslíte si, že je dnes možné, aby se vrátil jakýkoli totalitní režim, který jde proti 

náboženství?  

8. Existuje dnes někde na světě diktatura nebo totalita? 

9. Proč si myslíte, že 3 roky po pádu nacismu se lidé přiklonili ke komunismu? 

10. Byly byste ochotni riskovat vězení a mučení tím, že schováte u sebe doma 

pronásledovaného duchovního?  

11. Zachovali byste se stejně i v situaci, kdybyste měli rodinu, děti? 
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Náměty na další práci s filmem 
P. Toufar není jedinou obětí komunistické perzekuce. Zkuste si lehce prověřit 

historickou znalost období 50. let a odpovězte na otázky: 

I. Co to byla „Akce K“? = násilná akce zaměřená proti mužským řeholím 

v dubnu 1950; následovala „Akce Ř“ proti ženským řeholím 

II. Byla církev pod státním dohledem? Pokud si myslíte, že ano, zkuste říci jméno 

úřadu, který na církev „dohlížel“. = Státní úřad pro věci církevní 

III. Zkuste říci alespoň dva kněze/biskupy, kteří byly ve vězení (státní i domácí). 

= např. kardinál Beran (arcibiskup pražský), Mořic Pícha (biskup 

královehradecký), Vít Tajovský (premonstrát), Anastáz Opasek (benediktin) aj. 

IV. Mohli byste jako kněz sloužit veřejné mše svaté jen tak? = Ne, potřebujete státní 

souhlas. 

Metodické poznámky 
Nahé scény: Ano – jedna slečna vylézající z postele 

Násilné scény: Ano – bití o. Toufara 

Důležité momenty: rozhovor režiséra Freimanna a Josefa (toho zemědělce, který dal 

Hrušínskému v hospodě po ústech) – 1:16:16 a dále 

Technické poznámky 
K lepšímu pochopení filmu lze ještě zhlédnout: 

I. Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení 

 možné jej zhlédnout na Youtube, film má demonstrovat, jak se minulý 

režim choval k naší církvi 

 nutné vysvětlit, že se zde jedná o komunistickou propagandu, která 

účelně ohýbala fakta  

II. Mrtvolu sprovoďte ze světa 

 dokument o exhumaci ostatků P. Toufara, dostupné v archivu ČT 

III. Dále jsou na trhu dvě detailní publikace od Miloše Doležala zabývající se životem 

P. Josefa 
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7. Je to i můj život (My Sister's Keeper) 
 

Téma Právo na život 

Žánr Psychologické drama 

Délka filmu 106 min 

Věk diváků 12+ 

Rok a země 

vydání 

2009, USA  

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Umět přijmout smrt 

Stručná 

charakteristika 

Rodinný film, nemoc dítěte ovlivňuje život a vzájemné vztahy v rodině 

Zpracovala Ludmila Terezie Cinerová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Umění přijmout smrt. Potřeba naslouchání druhým. 

Stručný popis děje 
Anna byla počata ve zkumavce a lékaři vybrali embryo, které bylo pro Kate jako dárce 

geneticky vhodné. Jenže v rodině, kde se všichni soustředí na vážně nemocnou Kate, si Anna 

připadá jenom jako dárce. Nemilovaná, nadbytečná, pouhý stroj, který udržuje sestru 

při životě. A tak se jednoho dne vzepře způsobem, který šokuje všechny okolo, ale i ji 

samotnou. Rozhodne se, že už nebude jenom výrobcem buněk, že má nárok být vnímána jako 

lidská bytost. A když to nepůjde jinak, domůže se práva na vlastní tělo a vlastní život i před 

soudem. 

Úvod k filmu 
Film nás zavede do pětičlenné rodiny, ve které nejstarší dcera bojuje s těžkou nemocí. 

Největší přání nemocného dítěte překvapí diváky, stejně jako členy její rodiny. Za zvoláním: 

„Je to i můj život!“ si ale musí stát každý z nich. 
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Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Anna Fitzgeraldová – nejmladší člen rodiny. Počatá jen kvůli tomu, aby byla dárcem 

pro svou nemocnou sestru. Velmi ji miluje a od malička kvůli ní prodělala řadu chirurgických 

zásahů. Cítí se nemilovaná, nadbytečná. Velmi silná a odvážná. Kate ji přinutila, aby podala 

obžalobu na své rodiče, protože Kate už si přeje v klidu zemřít, ale matka její přání ignoruje. 

Kate Fitzgeraldová – jako dítě onemocněla leukémií. Má moc ráda celou svou rodinu a lituje 

všechny členy rodiny, kteří kvůli její nemoci přišli o veškerou pozornost rodičů, o lásku 

její matky. 

Sára Fitzgeraldová – matka Kate, dříve pracovala jako právník, ale momentálně se stará 

o Kate, je s ní doma, aby na ni mohla dohlížet a pomáhat jí. Stále si myslí, že Kate nějak 

zachrání, věří, že se všechno dá operovat. Nechce se smířit s tím, že Kate umře. 

Brian Fitzgerald – otec Kate. Snaží se držet rodinu pohromadě. Na rozdíl od Sáry chápe 

Annino rozhodnutí, že už se nechce nechat operovat. Má rád svou ženu a všechny děti stejně. 

Jesse Fitzgerald – první dítě Fitzgeraldových. Tiše velmi trpí nemocí Kate. Nikdo z rodiny 

s ním o tom moc nemluví. Ví o Katině přání, aby Anna řekla, že už nechce darovat žádné 

orgány, nechtěla už podstupovat další zákroky a přála si už v klidu zemřít. Nakonec to řekne 

u soudu, aby „vysvobodil“ Annu. 

Advokát Campbell Alexander – rozhodl se podporovat Annu v jejím přání být svéprávná 

v rozhodování především proto, že sám ví, co to znamená nemít kontrolu nad vlastním tělem 

– trpí epilepsií. 

Otázky k diskuzi 
1. Rozeberte si postupně všechny hlavní postavy, situace, v jakých se nacházely, to jak 

reagovaly na těžkost v rodině, co udělaly správně, kdy se mohly chovat jinak, lépe. 

2. Myslíte si, že nápad rodičů „vytvořit“ dítě vhodné pouze pro dárcovství byl moudrý? 

Proč ano/ne? Co si myslíte o pokusech na embryích? 

3. Mohl celý příběh skončit jinak, kdyby Anna nedbala na přání Kate a darovala jí svou 

ledvinu a poté i další potřebné orgány? 

4. Co by mohlo pomoci matce k přijetí skutečnosti, že Kate stejně zemře, i přes veškerou 

její snahu? 

5. Se kterou z postav se dokážete nejvíce ztotožnit? Vysvětlete proč. 
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Náměty na další práci s filmem 
Ve filmu se vyskytují mnohá přání. Přání Kate, aby už mohla zemřít. Přání Anny, aby 

mohla sportovat, být mažoretkou, mít děti. Přání všech členů rodiny, aby Kate pomohli. 

Jsou různá přání, některá si můžeme splnit sami, k některým potřebujeme pomoc druhých 

a k dalším peníze (např. Anna, aby si zajistila advokáta, aby splnila Katino přání). 

1. Cílem první aktivity je prohloubení sebepoznání 

Popis aktivity: Co si lidé přejí? Lásku? Jistotu? Dobrodružství? Smysluplné místo na světě? 

Nebo vyhrát, mít úspěch, dostat dobrou známku apod.? 

Každý sám za sebe napíše co nejdelší seznam všech věcí, událostí, vztahů, činností, zkrátka 

všeho, co může označit za své přání. 

 

Poté ať si každý svá přání rozdělí na: 

1. Přání, která si může splnit sám. 

2. Přání, k jejich splnění potřebuje druhé. 

3. Přání, díky kterým může pomoci druhým 

4. Přání, které mu pomohou splnit peníze. 

 

Můžete se zamyslet nad těmito otázkami:  

Je příjemné zabývat se vlastními přáními? Které přání je největší? Co se stane, 

až se někomu splní jeho velké přání, co se změní? 

Nakonec se můžete podělit o své výsledky, jestli jste přemýšleli spíš nad přáními, která 

udělají radost nám nebo druhým. Můžete se zamyslet nad tím, proč některá splněná přání 

přinášejí spíš zklamání než radost. 

2. Cílem druhé aktivity je rozvoj kooperace ve skupině, utváření postojů, rozvoj 

komunikace 

Vaším úkolem je vymyslet tři hodnoty (rodina, peníze, přátele,…), které si myslíte, že 

jsou pro život nejdůležitější. Nejprve si ty hodnoty napíše každý sám za sebe. Potom utvoříte 

dvojice a dohromady z vašich šesti hodnot vyberete tři. Dále se setkáte s další dvojicí, která 

mezitím učinila totéž, a ze šesti věcí dvou dvojic vyberete tři. Takhle se postupně 

dá dohromady celá vaše skupina a vyberete závěrečné tři hodnoty. 

Během skupinek diskutujte, snažte odůvodňovat váš názor, proč jste vybrali zrovna 

tyto tři hodnoty, proč jsou podle vás nejdůležitější. 
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Metodické poznámky 
Je potřeba, aby ten, kdo povede následnou diskuzi, měl dopředu zodpovězené 

odpovědi na nejrůznější otázky, ke kterým se během diskuze můžete dostat. Např.: Co říká 

církev o pokusech na embryích, o umělém oplodňování; úcta k rodičům X zdraví dítěte apod. 
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8. Maktub 
 

Téma Proměna vztahů v rodině, žít život naplno 

Žánr Drama/komedie 

Délka filmu 116 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2011, Španělsko/Argentina  

Znění Dabing 

Hlavní myšlenka Výzva k žití života naplno, bojovat za lepší vztahy, nebýt pasivní 

Stručná 

charakteristika 

Silně motivační film, většina děje se odehrává o Vánocích, prvky 

komedie 

Zpracoval: Jakub Soukal 

 

Hlavní myšlenka filmu  
Na smrt rakovinou nemocný teenager změní život jednoho muže a celé jeho rodiny. 

Svojí povahou a přístupem zachrání rozpadající se manželství a špatné vztahy v rodině. 

Stručný popis děje 
Příběh zachycuje rodinu Manola a jeho manželky Beatrice. Manolo má po jistém 

úrazu halucinace, proto se rozhodne navštívit lékaře. V nemocnici se seznámí s chlapcem 

Antoniem, který má rakovinu. Záhy ho Antonio vtáhne do svého života, když se 

v nepřítomnosti matky vydává za jeho otce. Setkávají se spolu ještě několikrát a vznikne mezi 

nimi silné přátelské pouto. Manolovo manželství je ale na pokraji rozvodu. Antonio Manola 

vyprovokuje a „nakopne“, aby za svou ženu a své manželství bojoval. Manželské neshody 

ovšem vyvrcholí při rodinné štědrovečerní večeři, za – předem nečekané – přítomnosti 

Antonia, jeho matky, matky Manola a její přítelkyně. Dojde i k hádce, ale ten večer všechny 

pozmění a spojí všechny postavy jako rodinu. Manželé si nakonec přiznají svou chybu a svoje 

manželství začnou prožívat s novým elánem, sourozenci jsou si bližší, dojde i ke zlepšení 

mezisousedských vztahů. Antoniův zdravotní stav se však zhoršuje. Rozloučí se se všemi  

a odletí s matkou za rodinou na Kanárské ostrovy, kde zemře. 
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Úvod k filmu 
Pokud si pokládáte otázku, proč se film jmenuje zrovna tak zvláštně – Maktub, tak se 

vám rozhodně dostane odpovědi. Jde o arabské slovo, jehož význam vám řekne jeden 

z hlavních hrdinů filmu. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Manolo Martinéz – manželství s Beatrice se mu rozpadá; bez chuti do života 

Beatrice – manželka Manola, nerada mění plány, chce se se svým mužem rozvést a vzít si 

jiného milence, nemá v lásce svou tchyni 

Antonio – má rakovinu, mladý teenager, vychutnává si navzdory své nemoci život, nabádá 

Manola, aby neztratil svou ženu 

Elena a Iñaki – děti Manola a Beatrice, Elena ještě dítě, Iñaki teenager jako Antonio, ochotni 

obětí kvůli Antoniovi 

Merche – matka Manola, rázná, nebere si servítky 

Otázky k diskuzi 
1. Dokážete teď vysvětlit, co znamená slovo Maktub? 

2. Charakterizujte Manola na začátku filmu a úplně na konci. V čem se změnil? V čem ho 

změnil Antonio? 

3. Jak se změnila Beatrice?  

(o Vánocích – nečekaní hosté, ovšem později sama zve Raymonda dál na skleničku) 

4. Jakou úlohu sehrála ve filmu ošetřovatelka Lupita Guadalupe? 

5. Kdo a kdy ve filmu musel překonat sám sebe (překonat svoje strachy)?  

(Carlos a motorka; Manolo – ve vztahu k ženě, když přivezl nečekané hosty ke 

štědrovečerní tabuli; Beatrice – ve vztahu k tchýni Merche) 

6. Co Vás zaujalo na Antoniovi? Co si z jeho přístupu můžeme odnést?  

(co jeho přístup k životu, komunikace, otevřenost, moudrost,…) 

Náměty na další práci s filmem 

Setonův hrnec 

Pomůcky: maso, koření, alobal, kameny, žhavý popel (+ dřevo na zátop), kolík, 2 ešusy, voda 

(zhruba kyblík vody), lopata, rýč, návod na Setonův hrnec 

Motivace: Ve filmu jsme viděli, jak krize prověřila mezilidské vztahy. Byla to krize 

manželská, rodinná ale i to, že se spálila večeře – krocan. Nám se stalo něco podobného, 

bohužel se nám spálil připravovaný oběd. Následující aktivita by tedy měla prověřit vaše 
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vztahy, komunikaci. Vaším úkolem bude zajistit si oběd sami pro sebe.  

Jak? Účastníci dostanou návod na Setonův hrnec (viz Příloha č. 1). 

Metodické poznámky 
1:29 – krátká lehce odhalená scéna 

Zdroje 
http://www.csfd.cz/film/290141-maktub/komentare/  

http://kamaraditaboroveohne.wc.cz/setonuvhrnec.htm 

http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/vyzkousejte-si-vareni-na-slunci-a-

setonuv-hrnec/ 

Přílohy 
Přílohy č. 1 

Pozor – kameny nesmí být z řeky nebo potoka, v ohni by pukaly. 

1. V ohništi připravíme dostatek žhnoucích uhlíků, do kterých vložíme několik kamenů 

(nejlépe plochých), přehrneme je popelem a topíme dál, aby se dostatečně rozpálily. 

2. Do jámy k okraji zapíchneme kůl a dno vysypeme žhavým popelem. Předtím ho 

můžeme ještě vystlat vrstvou čerstvé trávy. 

3. Na popel naklademe dostatečně rozžhavené kameny, pokryjeme je vrstvou žhnoucího 

popela, na něj dáme připravené potraviny a překryjeme je další vrstvou žhavého 

popela. 

4. Jámu pak zasypeme vykopanou zeminou, kterou důkladně udusáme. 

5. Počkáme asi 15 minut, poté vytáhneme kolík, do otvoru po něm vlijeme asi 2 litry 

vody a otvor rychle zasypeme zeminou a utěsníme. 

6. Máme asi tak na hodinu a půl až dvě hodiny vystaráno, není třeba nic podlévat, 

obracet, dochucovat – Seton pracuje za nás. Pak zálesáckou lahůdku ze země opatrně 

vyhrabeme a sníme. 

 

 

  

http://kamaraditaboroveohne.wc.cz/setonuvhrnec.htm
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/vyzkousejte-si-vareni-na-slunci-a-setonuv-hrnec/
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/vyzkousejte-si-vareni-na-slunci-a-setonuv-hrnec/
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9. Misie (The Mission) 
 
Téma Misionářství, odvaha 

Žánr Drama 

Délka filmu 120 min 

Věk diváků 13/14+ (záleží na vyspělosti diváků a odvaze vedoucích) 

Rok a země 

vydání 

1986, Velká Británie 

Znění Český dabing 

Hlavní myšlenka 

 

Do jaké hloubky žít víru? Jak jednat v mezních situacích? Čím se nechat 

ovládat (vztek, agrese X láska, milosrdenství)? 

Stručná 

charakteristika 

Film se odehrává v povodí Amazonky u hranic Paraguae, Argentiny  

a Brazílie kolem roku 1750. Obchodníka s otroky, který v souboji o ženu 

zabije svého bratra, se přesouvá do kláštera, kde zdrcenému muži 

nabídne kněz Gabriel, aby se s ním vydal na nebezpečnou misijní cestu. 

Jedná se o dobrodružný film. 

Zpracoval: Petr Jan XXIII. Tesař 

 

Hlavní myšlenka filmu 
„Teď, vaše Svatosti, jsou všichni vaši kněží mrtví a já jsem stále naživu. Ale pravda je 

taková, že já jsem ten mrtvý a oni jsou naživu, jelikož, jak to bývá, vaše Svatosti, duše 

zemřelých přetrvávají v paměti těch, kteří žijí.“ (kardinál Altamirano) 

„The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it.“ (To světlo  

ve tmě svítí a tma je nepohltila.) (Jan 1, 5) 

Stručný popis děje 
Celý film je koncipován jako dopis kardinála Altamirana jeho Svatosti Benediktu 

XIV. Kardinál Altamirano byl poslán do Jižní Ameriky, aby zde zrušil misie jezuitů, kteří 

tímto chránili domorodé obyvatelstvo před otroctvím. Vypráví o prvních misiích na území 

nad vodopády v San Carlu. I když se všemožně snaží o dohodu mezi Španěly a Portugalci, 

nakonec se mu to nepodaří. Výsledkem je zmasakrování lidí v San Carlu. Umírá i P. Gabriel, 
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a to ve chvíli, kdy jde od kostela s Nejsvětější Svátostí. Jeho bratři umírají, když za pomoci 

indiánů brání vesnici. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Rodrigo Mendosa – zpočátku je lovcem otroků. Poté, co zabije vlastního bratra (v souboji, 

proto není postižitelný světskou spravedlností), se v něm pohne svědomí. P. Gabriel ho 

nakonec vezme s sebou na misie v San Carlu. Zde se z něj stane jezuita. Ve chvíli, kdy je 

jasné, že misie jsou vydány mocnostem, se rozhodne a pomůže indiánům pokusit se odrazit 

útok, ale sám při tom umírá 

P. Gabreil – zakladatel misií v San Carlu. Provádí kardinála Altamirana po misiích a přivede 

jej do San Carla. Kardinál mu sdělí informaci, že jezuité musí ukončit misijní činnost, jinak 

budou vyhnáni z mnoha zemí v Evropě. Ve chvíli, kdy nastane útok San Carlos, P. Gabriel 

vystaví Nejsvětější svátost, požehná všem přítomným a pak jde vstříc útočníkům. Během této 

chvíle umírá s Nejsvětější svátostí v rukou 

Kardinál Altamirano – vyslanec papeže. Ačkoli se snaží zabránit převedení misijní činnosti 

pod Španělsko a Portugalsko, nakonec musí souhlasit s radikálním zásahem. Vnitřně se mu 

ale tento krok příčí, dělá to pouze z politických důvodů. 

Don Cabeza – zástupce španělského krále. Osoba, kterou zajímá pouze majetek jezuitů  

a výnos z misií. Jedná se o velmi inteligentního člověka s uhlazeným vystupováním. 

Hontar – zástupce portugalského krále. Osobnost podobná donu Cabezovi, je ale mnohem 

méně uhlazený, působí buransky a primitivně. 

Otázky k diskuzi 
1. Kdo v závěrečné scéně jednal správně? Jak bys jednal ty – jako Rodrigo Mendoza, 

nebo jako o. Gabriel a proč? 

2. Jak byste se zachovali vy na místě kardinála Altamirana? Zrušili byste misie, nebo 

byste riskovali osud jezuitů v Evropě? 

3. Jak na tebe působí kardináů Altamirano? Zkus ho porovnat s papežem Františkem. 

4. Udělal/a jsi někdy krok opravdu do neznáma, nebo se snažíš vše pečlivě naplánovat? 

Dáváš takto prostor Božím plánům? 

5. Vidíš nějaký rozdíl mezi zástupci Španělů a Portugalců (ve filmu) a dnešními 

politiky? 
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Náměty na další práci s filmem 

Priority 

Uvedení do tématu: 

„Představme si, že jsme indiáni žijící kdesi v Amazonii. Může to být krásné  

a romantické, ale je to také extrémně nebezpečná část světa, kde přežijí pouze ti nejsilnější. 

Jaké by byly naše priority pro přežití?“ 

1. individuální verze 

 každý si na list papíru napíše 10 priorit – 5 neživých (předměty, lidské 

povahové vlastnosti, důležité prožité okamžiky,…) a 5 živých (osoby, 

zvířata,…), které jsou pro něj důležité  

 dále s prioritami pracujeme: 

o 1. katastrofa: neúroda = odstraň 1 neživou prioritu ze seznamu 

o 2. katastrofa: přepadení jiným kmenem = minus 1 neživá priorita 

o 3. katastrofa: povodeň = minus 1 živá + 1 neživá priorita 

o 4. katastrofa: neúspěšný lov = minus 1 živá priorita 

o 5. katastrofa: přepadení otrokáři = minus 2 živé priority 

o 6. katastrofa: požár chatrče = minus 1 neživá priorita 

 metodické poznámky – hra lze rozšířit na neomezený počet priorit, ale 

pozor, ať to nepřeženeme. Je důležité, aby si hráči neustále museli 

vybírat; nedávat víc času než je nutné – spíš naopak – tlačit na hráče – 

v reálných situacích se člověk musí rozhodnout během zlomku sekundy. 

2. skupinová verze 

 každý si na list papíru napíše 10 priorit (výběr je libovolný) 

 následně hráči vytvoří dvojice a musí se shodnout na 10 společných 

prioritách 

 takto se pokračuje, dokud nejsou dvě velké skupiny – zde dojde 

pravděpodobně už k ostré diskuzi nad prioritami 

 výsledkem má být žebříček 10 finálních priorit 

 metodické poznámky – doporučuji, aby si hráči směli vybírat pouze 

z hodnot napsaných na papíru – tzn. aby neustále nevymýšleli nové. Hra 

potom může skončit tak, že se z „víry“ a „zdraví“ stane „zdravá víra“. 

Cílem hry je naučit se kompromisu, ale zároveň si dokázat stát za tím, co 

je pro mě důležité. Při hře lze i snižovat počet vybraných priorit. 
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Ve finálním seznamu mohou být priority klidně jen dvě nebo tři. Také 

platí metodické poznámky jako u individuální verze. 

Metodické poznámky 
Nahé scény: Ano – velká část indiánů jsou tak, jak je Pán Bůh stvořil 

Násilné scény: Ano – závěrečný boj indiánů s vojáky + masakr v San Carlu 

Důležité momenty:  

I. Setkání o. Gabriela a Rodirga ve vězení – Rodrigo si zde uvědomí, že potřebuje 

odpuštění od všech, kterým kdy ublížil => hlavně od domorodých obytel 

II. Rodrigovo tažení sítě s brněním 

III. Scéna, kdy spolu o. Gabriel a kardinál Altamirano rozmlouvají v San Carlu. 

Altamirano zde oznámí, že musí San Carlo vydat, aby jezuité nebyli vyhnáni  

ze Španělska a Portugalska, což by poté způsobilo řetězovou reakci v ostatních 

evropských státech. 
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10. Most 
 

Téma Film o síle lásky a oběti 

Žánr Drama 

Délka filmu 29 min 

Věk diváků 15+  

Rok a země 

vydání 

2003, USA a ČR 

Znění České (ve filmu některé věty v angličtině bez titulků) 

Hlavní 

myšlenka 

Utrpení otce při ztrátě svého syna 

Stručná 

charakteristika 

Drama odehrávající se v zimě přibližně v 2. polovině 20. století. 

K zamyšlení nad hodnotami života. V roce 2004 byl film nominován na 

Oscara v kategorii Krátkometrážní hraný film.  

Zpracoval: Alžběta Nováková 

 

Hlavní myšlenka filmu  
Film Most je založen na tématu výběru. Otec si má vybrat mezi životem svého syna  

a životem lidí v jedoucím vlaku. Zažívá nepředstavitelné dilema, nakonec se však rozhoduje 

pro obětování syna a záchranu lidí na mostě. Most, který má pouze necelých 30 minut, v sobě 

zahrnuje různá poselství. Křesťané v něm na první pohled jistě poznají téma utrpení  

a smrti Ježíše Krista. Při sledování bolesti otce ve filmu můžeme alespoň částečně pochopit, 

kolik toho obětoval Bůh, když na smrt poslal svého Syna pro spásu nás všech. 

Stručný popis děje  
Otec žije sám se svým osmiletým synem. Mají spolu krásný vztah, často si povídají, 

dívají se spolu na hvězdy, otec synka vyprovází ze školy, uspává, nosí ho v náručí. Syn Láďa 

svého otce jednoho dne přemluví, aby ho vzal s sebou do práce na most. Otec totiž pracuje 

u železničního mostu – stahuje ho, když má jet vlak a vytahuje ho, když pod ním musí projet 

loď. Otec se nejdříve vymlouvá, tvrdí, že na mostě je zima, ale nakonec povolí. Mezitím 

sledujeme pouliční život jedné mladé ženy, která sice vypadá velmi optimisticky  

a spokojeně, ale zároveň kouří, bere drogy a nereaguje na opakované výzvy své sestry, ať s ní 
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odejde. Druhý den tedy otec s Láďou zamíří do práce, kde je radostně vítá otcův 

spolupracovník. Otec Láďu upozorní, že za hodinu pojede vlak a společně stáhnou most. Syn 

do té doby hodlá chytat ryby a jsou společně domluveni, že se do půl hodiny musí vrátit. Dále 

můžeme vidět, jak otec zdvihá most pro projíždějící loď a nechává ho nahoře. Vlak, který měl 

přijet až za hodinu, však projel na červenou a nyní se nic netuše nezadržitelně míří 

ke zdviženému mostu. Láďa si přijíždějícího vlaku brzy všimne, volá na otce, aby ho na něj 

upozornil, ale ten ho neslyší. Synek se tedy sám vydá stáhnout most mechanicky přímo 

v samotné konstrukci mostu. Do ní však spadne a právě v té chvíli si ho všimne otec. Pro něj 

teď nastává ona nejděsivější chvíle. Podle pokynů musí zatáhnout za páku, most spustit  

a hlavně tak zachránit všechny cestující ve vlaku. Když však za páku zatáhne, jeho syn, který 

je zapadlý v místě, kam by most dosedl, zemře. Po vypjaté chvíli, kdy otec hystericky křičí 

z okna na syna, kterému by stejně nestihl pomoci, se nakonec rozhoduje a most spouští. Ten 

zapadne na své místo a vlak bez úhony přejíždí. Otec vyběhne ven a křičí, pláče. V onom 

projíždějícím vlaku můžeme vidět onu mladou ženu, která si právě připravuje další dávku 

drogy. Vtom však zahlédne zkřivený obličej tolik zlomeného otce vedle trati. Okamžitě 

můžeme poznat, jak ji ten pohled proměnil. Dívka odhazuje drogu. Celý film končí 

optimisticky. Otec se po nějaké době se smutným výrazem prochází městem a potkává 

mladou dívku z vlaku, která nese své dítě – asi ročního chlapečka. Je čistá, celá vyměněná  

a veselá a otec Ládi, když ji vidí, usměje se a vztáhne ruce k nebi. 

Úvod k filmu  
Text, který je vhodné říci před samotným programem:  

„Film, který právě uvidíte, se jmenuje Most. Je to velmi krátký, zato však intenzivní 

film. Získal mnoho cen a všeobecně se soudí, že je velmi kvalitní. Mnoho lidí má po jeho 

zhlédnutí silný emotivní zážitek, někteří jsou poměrně otřeseni, někteří jsou pouze mírně 

zaraženi, avšak ještě jsem nezažila nikoho, na kterého by tento snímek nijak nezapůsobil či jej 

dokonce nudil. Mnohokrát už jsem slyšela názor, že Most by měli vidět mladí až minimálně od 

patnácti let. Myslím si, že v něm rozhodně není žádný drastický záběr, nic, z čeho byste měli 

hrůzostrašné sny. Jediné, o čem by se vám mohlo zdát, je jedna vypjatá chvíle ve vztahu otce a 

jeho syna. Avšak všechno uvidíte a o všem bude se po zhlédnutí bavit. Všímejte si prosím 

všech detailů příběhu, aby byla následná diskuze plodná.“ 
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Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Syn Láďa – osmiletý, milý a hodný chlapec, který má moc rád svého tatínka 

Otec Ládi – ve středním věku, optimistický, má radost ze života a všímá si krásných 

maličkostí kolem sebe, je šťastný, dokud mu nezemře jeho syn, kterého měl moc rád 

Mladá žena – bere drogy, je veselá, ale zkažená, potom ji napraví zážitek s otcem Ládi, 

kterého vidí z okna vlaku 

Otázky k diskuzi  
1. Představte si, že byste byli v roli otce Ládi, zkuste se do něj vžít a odpovědět, jak 

byste se v jeho situaci zachovali vy. Myslíte si, že je otec vinen?  

2. Co bylo podle vás spravedlivější a správnější udělat (spustit či nespustit most)?  

3. Dalo by se případně nějak ospravedlnit, kdyby otec most nespustil a zabil by tak  

o mnoho lidí víc? Jaké by byly argumenty k ospravedlnění?  

4. Jak na vás působila ta část filmu, kdy jste ve vlaku viděli lhostejné a znuděné cestující, 

v kontrastu se zničeným mužem, kolem kterého projížděli?  

5. Co vám celý děj filmu tematicky připomíná?  

6. Jakých dalších detailů jste si v této věci na Mostu všimli? Například ona napravená 

mladá žena z vlaku má později (díky tomu, že syn byl obětován a ona viděla bolest 

otce) své malé miminko – symbol nové naděje a lásky.  

7. V závěru můžeme také vidět scénu, kdy je Láďa (v té době již víme, že zemřel) 

v náručí svého otce a najednou otevře oči. Jak to na vás působí? Na co tato scéna 

může odkazovat? 

8. Považujete film spíše za negativní nebo pozitivní? 

Náměty na další práci s filmem 
Každý účastník dostane 5 čistých lístečků a tužku. Na tyto lístečky si napíše 5 hodnot, 

které pro něj v životě nejvíc znamenají. Může to být rodina, peníze, víra, láska, zdraví, pocit 

bezpečí, cokoliv. Jako další krok mají účastníci akce za úkol odstranit jeden papírek 

s napsanou hodnotou a brát to tak, jako kdyby přestala existovat. Kdyby se zkrátka jedné 

hodnoty v životě museli vzdát. Když lísteček odstraní, projede se „kolečko“ a všichni mohou 

postupně říci, proč odstranili zrovna tuto hodnotu. Lístečky se postupně odstraní všechny, až 

zbyde pouze jeden. V průběhu odstraňování stále probíhá diskuze a debata o závažnosti 

jednotlivých hodnot. V nejlepším případě se z diskuze postupně stává volné povídání o životě 

s Bohem a o síle a vůli k lepšímu bytí. 
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Na závěr povídání se všem rozdají dopisní papíry a obálky. Účastníci nyní mají  

za úkol představit si, že by všem svým blízkým (co jsou např. na spolču s nimi v místnosti), 

psali úplně poslední dopis v životě, že by je už třeba nikdy neviděli a nikdy s nimi nemluvili.  

Na dopisní papír můžou ostatním napsat, co se jim na nich líbí, proč je mají rádi a co skvělého 

s nimi zažili. Každý podle své fantazie a inspirace. V průběhu psaní si účastníci mohou najít 

příjemné místo napsaní a k lepšímu přemýšlení a dodání soukromí jim můžeme pustit třeba 

nějakou jemnou hudbu, nejlépe pouze instrumentální. Je dobré, aby se organizátor k ostatním 

v aktivitě přidal.  

Po rozdání dopisů se kolektivně domluví, kdy si jejich obsah přečtou. Může to být 

příští den, ale také další měsíc či rok. Organizátor může navrhnout hlasování. Po dohodě 

termínu přečtení si datum napíší na obálku. 

Metodické poznámky 
Film Most je poměrně emotivní a náročný. Je nutné správně vybrat účastníky, kteří se 

na film budou dívat. Není striktně dáno, od kterého věku by se na tento film měli lidé dívat, 

musí to rozpoznat a správně určit organizátor. Je velmi důležité poukázat  

na optimistické vyznění závěru a společně se pobavit i o křesťanském podtextu tohoto filmu. 
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11. Nebe existuje (Heaven Is for Real) 
 

Téma Nebe, pochybnost, pastorace, rodina, nedůvěra 

Žánr Drama 

Délka filmu 100 min 

Věk diváků 16+  

Rok a země 

vydání 

2014, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Čtyřletý chlapec, syn kazatele, se na pokraji smrti podívá do nebe, otec 

začíná mít pochybnosti ve víře. 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o drama z prostředí nemocnice, kostela, rodiny; dojemný film 

podle skutečné události 

Zpracoval: Lucie Šitlerová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Čtyřletý chlapec, syn kazatele, se na pokraji smrti podívá do nebe, otec začíná mít 

pochybnosti ve víře. 

Stručný popis děje 
Film vypráví skutečný příběh otce (pastora) z malého města, jenž musí nalézt odvahu  

a víru, aby se světem podělil o synův výjimečný zážitek, který jim změnil život. Chlapec totiž 

tvrdí, že ve chvíli, kdy se ocitl na pokraji smrti, navštívil nebe. Popisuje podrobnosti ze své 

neskutečné cesty, vypráví o věcech, které se staly před jeho narozením. O věcech, které 

nemohl vědět. Otec řeší otázku víry – věřit svému synovi, nebo lidem z farnosti, kteří mu 

nevěří. 

Úvod k filmu 
 Je to film natočený podle skutečné události. Neuvěřitelný příběh čtyřletého chlapce 

Coltona Burpa, který při pobytu v nemocnici zažije blízkost smrti a na malou chvíli se 

dostane do nebe. Události před i po této zkušenosti změní v rodině mnoho věcí. Otec, 
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reverend, prochází těžkostmi – od financí, zdraví až po útoky ve vlastním sboru. Byl chlapec 

skutečně v nebi, existuje nebe, viděl Ježíš?  

 

Před spuštěním filmu si můžete pustit video: Akiane Kramarik - Spiritual Young Artist 

(https://www.youtube.com/watch?v=49wut32Cguw) 

Nyní se podíváme na film, který má mnoho společného s tímto videem.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika  
Colton Burpo – zvídavý, vnímavý, empatický, pozorný 

Tood Burpo – starostlivý, laskavý, ohleduplný, ochotný pomoci, vytrvalý, teista, 

milující otec 

Sonja Burpová – trpělivá, tolerantní, obětavá matka, snaží se podporovat svoji rodinu, občas 

nedůvěřivá, realistická 

Jay Wilkins – chladný, starostlivý, vtipný, snaží se pomoct Toodovi, snaží si udržet 

chladnou hlavu 

Nancy Rawlingová – konzervativní, rozvážná, zodpovědná, zklamaná, hledající Boha, cítí 

nespravedlnost 

Otázky k diskusi 
1. Jak byste se zachovali, kdyby vám dítě řeklo, že vidělo Boha?  

2. Zachovali byste se jako Coltonovi rodiče? Ano, ne, proč? 

3. Myslíte si, že se Tood zachoval správně, když věřil svému synovi i přes to, že lidem 

v církvi se to nelíbilo?   

4.  Souhlasíte s výrokem: „Osobní pojetí Boha vychází z našich citů k vlastnímu otci?“ 

Proč ano? Proč ne?   

5. Máte také někdy pochybnosti ve víře?  

6. Co si myslíte o Sonje? Líbí se vám její přístup? Udělali byste totéž? Myslíte si, že 

v něčem dělá chybu?  

7. Byli jste někdy naštvaní na Boha? Měli jste někdy pocit, že Bůh miluje někoho jiného 

víc než vás samotné?   
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Náměty na další práci s filmem  

1. aktivita 

 společná modlitba – podle počtu členů se rozdělíme do dvojic, každá skupina vymyslí 

jeden dík Bohu a jednu prosbu. Až skupiny budou hotové, společně se pomodlíme. 

 pomůcky – tužka (podle počtu dvojic), papíry 

 průběh  

o na začátku se přečte tento text:   

Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš. Ať jsme 

kdekoli, stále nás očekáváš. A říkáš nám: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte 

a jste obtíženi břemeny, a naleznete odpočinutí." (Mt 11,28). Ježíši Kriste, když si 

myslíme, že jsme sami, ty jsi zde. 

Když je v nás pochybnost, Tvá láska k nám není o nic menší. Chtěli bychom se 

odvážit riskovat kvůli Tobě, Kriste. A slyšíme Tvoje slovo: "Kdo dá život z lásky 

ke mně, nalezne jej."  

Ty jsi, Kriste, spojen s každou lidskou bytostí bez výjimky. A ještě víc, ty, vzkříšený, 

přicházíš uzdravit skryté zranění duše. A pro každého se otevírají brány nekonečné 

dobroty srdce. Takovou láskou se naše životy pomaloučku mění. Bože živý, naši 

minulost ukrýváš do Kristova srdce a o naši budoucnost se postaráš.  

o naše díky a prosby.  

o zakončíme modlitbou Otče náš 

 aktivita má posílit naši víru – snažme se vyvarovat stavům, kdy jsme naštvaní na 

Boha, ale buďme otevření a vnímaví vůči tomu, co vše od Boha máme a co 

dostáváme.   

2. Aktivita – „Věříš mi?“ 

 uvedení do hry – jako je důležité důvěřovat Bohu, tak je také důležité mít důvěru 

v sebe samého a důvěřovat svému bližnímu. Sonja Burpová také musela důvěřovat 

svému muži Tood Burpovi, že dělá správnou věc. Zkusíme se vžít do Sonji, abychom 

ji lépe mohli pochopit.  

 pomůcky – šátky na oči, větší prostor nejlépe venku 

 průběh – vytyčíme si území, na kterém bude hra probíhat. Nejlépe je označit si území 

např. klacíky, fáborky. Poté se hráči rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice si zaváže oči. 

Druhý, bez indispozice, se snaží navigovat slepého bez fyzického kontaktu, pouze 
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slovně. Následně se určí, která dvojice bude začínat. Cílem je aby, slepý chytil 

některého člena z ostatní dvojice. Tato hra se podobá hře „na babu“. 

Zdroje 
Část kapitoly z knihy Modlitba s Rogerem 

Zajímavosti 
Film je natočen podle skutečné události. Existuje i kniha Nebe opravdu je od autorů Lynna 

Vinceta a Tooda Burpo. 
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12. Nevinné lži: Druhý dech 
 

Téma Bohatství, peníze, ztráta zaměstnání 

Žánr Drama 

Délka filmu 74 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2014, ČR 

Znění České 

Hlavní 

myšlenka 

Není všechno zlato, co se třpytí. Restrukturalizace hodnotového žebříčku  

Stručná 

charakteristika 

Rodinné drama o ztrátě zaměstnání a hledání ztracené rovnováhy. Rodina 

žije ve světě vyšší společnosti, kterou musí opustit. Otec je ješita, který si 

zvykl na zhýčkaný život a nedovede se uskromnit. To vede k bolestivému 

pádu, se kterým se rodina musí nějakým způsobem vypořádat. 

Zpracoval Jiří Kletečka 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Jak je důležité být k sobě upřímný a nemyslet si, že když budu bohatý, tak budu 

šťastný. Zároveň být pravdivý i k lidem, protože pravda si najde cestu, jak se projevit, 

a v konečném důsledku to způsobí více bolesti. Dále je zde patrná myšlenka odpuštění 

(ze strany účetního), který v kritické chvíli hlavnímu hrdinovi pomáhá. 

Stručný popis děje 
Martin je úspěšným manažerem nadnárodní společnosti. Ta se chystá v dohledné době 

expandovat do Mexika a on je určen, aby tamní pobočku pomohl vybudovat. Těsně 

před odletem ještě stihne vyhodit účetního Vávru. Na závěr svého působení prezentuje 

výsledky firmy před výkonnou radou. Po odprezentování se dozví, že vybudování pobočky se 

odkládá a protože už rozvázal pracovní poměr a nový ještě nepodepsal, je rázem bez práce. 

Mezitím pošle manželku a děti k moři a sám si hledá práci. Po návratu blízkých musí přiznat, 

že se mu nedaří. Manželka Lenka se nabízí, že by začala pracovat (má nápad na firmu 

„Marmeládový sen“, která by vyráběla marmelády), ale manžel to odmítá s tím, že by jim to 
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stejně výrazně nepomohlo a ať se radši stará o děti. Účty se hromadí a Martinovi se stále 

nedaří narazit na práci. Zajde to až tak daleko, že předstírá přijetí do práce. Nakonec se na to 

přijde, když jim odpojí elektřinu a Lenka se i s dětmi přestěhuje k sestře. Zabaví jim dům, 

a tak se Martin nazdařbůh vydává na cestu. Když už neví jak dál, sedne si doprostřed silnice 

a na koho nenarazí? Bývalý účetní ho na čas ubytuje u sebe a pomůže mu postavit se na nohy. 

Rozvinou nápad manželky na „Marmeládový sen“ (časem se k nim připojí Lenka) a přidají 

do výroby i svačiny. V posledním obrazu dojde ke konfrontaci se starou firmou, když mu 

nabízí, že by ho vzali zpět. To on odmítá, protože už ví, že život je někde jinde. 

Úvod k filmu 
Film, který za malou chvíli uvidíte, je o „nevinných lžích“, které přivedou manžela, 

otce dvou dětí, Martina k tvrdému pádu. Dříve úspěšný manažer zvyklý žít v luxusu přichází 

o práci. Neschopností přiznat, že se mu novou práci najít nedaří, klame všechny kolem sebe 

a sám přichází o všechno – o rodinu, dům i kamarády. Povede se mu najít ztracenou 

rovnováhu?  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Martin – hlavní postava, silně egocentrický, impulsivní, když se mu přestává dařit. Později 

poznává, že bohatství není všechno, a nachází radost i v obyčejných (ne snobských) věcech. 

Lenka – Martinova manželka. Snaží se ho všemožně podporovat. Kladná postava, nabízí 

pomoc, ale je odmítána. 

Bibi, Hela – jejich dcery, aktivně se do příběhu moc nezapojují. Později tatínkovi pomáhají 

v jejich rodinném podniku na výrobu svačin.  

Vávra – důležitá postava, i když ze začátku by se tak nemuselo zdát. V kritické chvíli 

pomáhá svému bývalému nadřízenému, který ho propustil z práce, a to bez nároku na 

jakoukoliv odměnu. 

Otázky k diskuzi 
1. Co mohl Martin udělat jinak? Co bych v podobné situaci udělal já? 

2. Je potřeba být bohatý, abych mohl být šťastný? Proč ano, proč ne? 

3. Co všechno vlastně člověk k životu potřebuje? 

4. Která postava vám byla nejméně/nejvíce sympatická a proč? 

5. Jaký mám žebříček hodnot? Co ve svém životě považuji za nejdůležitější? 

6. Pomohl bych člověku v nesnázích? Jak by v podobném případě mohli pomoci 

mladí lidé?  
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7. Jak hluboko musí člověk spadnout, aby si dokázal vážit obyčejných věcí? A musí 

vůbec? 

Aktivita 
 

Žebříček hodnot – diváci mají za úkol sestavit svůj žebříček hodnot. Nejdříve ho má každý 

za úkol dát dohromady samostatně. Poté ho představí ostatním a nakonec může proběhnout 

skupinová diskuze, kde se všichni pokusí sestavit společný žebříček hodnot pro celou 

skupinu. 

Metodické poznámky 
Přibližně v 31:45 je lehký náznak erotické scény. 
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13. Noc s králem (One Night with the King) 
 

Téma Záchrana židovského národa před vyhlazením 

Žánr Historické drama 

Délka filmu 118 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2006, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní myšlenka Příběh o odvaze a pevné víře královny Ester 

Stručná 

charakteristika 

Příběh z Persie z 5. století př. n. l., drama o židovské dívce 

Zpracoval: Alžběta Nováková 

 

Hlavní myšlenka filmu  
Noc s králem vypráví příběh židovské dívky Hadassy, která díky své veliké víře, kráse 

a moudrosti dokázala zachránit židovský národ z jisté záhuby.  

Stručný popis děje  
Noc s králem je příběh o odvaze a víře židovské dívky Hadassy čili biblické hrdinky 

Ester. Král Xerxes zapudil svou manželku Vašti, která neuposlechla jeho příkazu a nepřišla  

na slavnost, kam ji král zval. Král však potřeboval královnu, a proto dal poslat posly do všech 

krajin v Persii a přivézt všechny krásné panny. Mezi těmito dívkami byla vybrána také krásná 

Hadassa. Na radu svého strýce Mordechaje si změnila jméno na Ester  

a nehlásila se k tomu, že je židovka. A byla to právě Ester, která si během jedné noci získala 

lásku krále, a tak byla zvolena za novou královnu.  

Králův první ministr Haman zosnoval proti Židům plán na jejich vyhlazení. Nenáviděl 

Mordechaje za to, že se mu nechtěl klanět. Královna Ester se v této hrozné situaci přes 

všechna nařízení dostala ke králi se svou prosbou, aby šel s ní a s Hamanem na hostinu. Král 

nakonec souhlasil a při večeři ho Ester před Hamanem prosila, aby ušetřil židovský národ, 

protože ona je také židovka. Haman se jí začal posmívat a dokonce ji napadl, avšak král 
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zasáhl, dal Hamana oběsit a Ester vyhověl v její prosbě. Ester se tak stala zachránkyní celého 

národa židů před vyhlazením a jistou smrtí. 

Úvod k filmu  
Text, který je vhodné říci před filmem:  

„Noc s králem je film, který popisuje známou událost ze Starého zákona. Jedná se o příběh 

Ester. Tato dívka byla nejen neobyčejně krásná, ale hlavně moudrá a statečná. Byla židovkou 

a právě to jí nesmírně pomohlo. Když prokázala svou velikou víru, důvěru a lásku, Hospodin 

jí pomohl. Její příběh nám může být ponaučením, že i když to vypadá, že je vše ztraceno, vždy 

když se opravdu upřímně obrátíme na Pána, se nemáme čeho bát.“ 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Ester – židovská dívka pravým jménem Hadassa, velmi krásná a odvážná, stane se perskou 

královnou 

Král Xerxes – mocný a přísný, zapudí svou původní ženu Vašti a vezme si Ester 

Mordechaj – královský písař a Esteřin strýc, moudrý a vážený muž 

Haman – první králův ministr, podlý a pomstychtivý člověk, plánuje pomstu Židům 

Otázky k diskuzi 
1. Všimli jste si nějakého rozdílu mezi biblickým příběhem Ester a tímto filmem?  

2. Liší se v něčem? (např. nová postava – Jozue, hostina s králem a Mordechajem pouze 

jednou, Ester se s králem seznámí již při čtení v jeho ložnici, nový prvek – přívěsek 

s židovskými hvězdami atd.)  

3. Považujete Ester za odvážnou? Proč? 

4. Dokázali byste vy předstoupit před krále nepozvaní a v tak závažné situaci?  

5. Viděli jste už i nějaké jiné zpracování tohoto příběhu a jak se vám případně líbilo? 

6. Nepřijde vám Noc s králem až moc romantická?  

7. V čem myslíte, že mohlo být pro Ester náročné zapírat, že se jmenuje jinak a je 

z jiného národa?  

8. Bylo to podle vás jediné možné východisko z její situace?  

9. Mohl by ji král pochopit už od začátku, kdyby mu řekla pravdu? 
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Náměty na další práci s filmem 
1. aktivita - křížovka (viz Příloha č. 1) 

 sestavená z židovských pojmů a z příběhu o Ester: 

 tajenka: KNIHA ESTER 

 jednotlivá slova: 

1. Jarmulka – židovská pokrývka hlavy (tzv. kipa)  

2. Synagoga – židovská modlitebna 

3. Judaismus – židovské náboženství 

4. Jahve – židovské označení Hospodina 

5. Davidova hvězda – symbol Židů 

6. Mordechaj – strýček Ester 

7. Hadassa – židovské jméno Ester 

8. Tóra – 5 knih Mojžíšových (nebo Pentateuch)  

9. Vepřové – jaké maso nejedí Židé 

10.  Persie – země, ve které se příběh odehrává 

2. aktivita – „Počty v Bibli“ 

Tato hra je zaměřená na Bibli, protože i celý film je o biblickém tématu. Na této hře  

si její účastníci prověří své znalosti o této knize. Bude se konkrétně jednat o „počty v Bibli“. 

Účastníci hry budou mít za úkol přiřadit správné číslo k správnému pojmu. Vytvoří se 

dva týmy. Na lístečky se napíší jednotlivé pojmy. Lístečky se rozhází na zem či stůl 

v místnosti.  

Od určeného místa budou vybíhat vždy 2 zástupci z obou družstev a rychle vezmou 

dva lístečky, na nichž jsou podle nich propojené pojmy. Například: „14“ a „listů svatého 

Pavla“. Sestaví-li správnou dvojici, tým má bod. Pokud pojmy k sobě lícovat nebudou, 

družstvo si bod nepřičte, ale lístečky se už nazpět nevrací. Družstvo, má nejvíce správně 

poskládaných lístečků, vyhrává. 

 

Pojmy pro tuto aktivitu: 12 apoštolů, 5 knih Mojžíšových, 150 Žalmů, 4 evangelisté, 40 dní 

na poušti, 46 knih Starého zákona, 14 listů svatého Pavla, 27 knih Nového zákona, 969 let 

starý Metuzalém, 12 izraelských kmenů 
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Metodické poznámky 
Film Noc s králem je docela jednoduchý a ne nijak věkově omezený. Pouze by se měl 

klást důraz na to, aby účastníci správně pochopili všechny židovské pojmy, které se  

ve filmu objevují. Věk zúčastněných není nijak striktně omezen, ale měl by to být věk, kdy už 

mohou vše pochopit a správně zařadit do biblické doby. 

 

Přílohy 
Příloha č. 1 

 
1.                 

      

     
2.                   

 

   
3.                   

   

     
4.           

     

5.                               

   
6.                 

    

   
7.               

     

       
8.         

    

      
9.                 

 

     
10.             

    
 

1. židovská pokrývka hlavy (tzv. kipa)  

2. židovská modlitebna 

3. židovské náboženství 

4. židovské označení Hospodina 

5. symbol Židů 

6. strýček Ester 

7. židovské jméno Ester 

8. 5 knih Mojžíšových (nebo Pentateuch)  

9. jaké maso nejedí Židé 

10.  země, ve které se příběh odehrává 
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14. October baby 
 

Téma Odpuštění, sebe přijetí, potrat 

Žánr Drama 

Délka filmu 108 min 

Věk diváků 12+  

Rok a země 

vydání 

2011, USA 

Znění České titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Cesta za přijetím sebe sama jako milované bytosti 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o rodinné drama s křesťanskými motivy. Hlavní dějová linka se 

odehrává během jarních prázdnin v USA. Objevují se zde i komediální  

a romantické prvky. 

Zpracoval Jiří Šplíchal 

 

Hlavní myšlenka 
 Je možné plnohodnotně žít a odpustit, když jsem měl být zabit v těhotenství? 

Stručný popis děje 
 Devatenáctiletá Hannah má zdravotní problémy, které jsou podle doktorů způsobené 

jejím komplikovaným porodem. V souvislosti s tím ji rodiče přiznávají, že je adoptovaná. 

Přežila potrat. Tato informace s ní velmi otřese. Aby se s ní vyrovnala, na pozvání svého 

blízkého přítele Jasona odjíždí s partou jeho kamarádů během jarních prázdnin na cestu po 

Americe. Cestou se mají stavit i v městečku Mobile, kde se Hannah narodila. Chtěla zde 

potkat svou biologickou matku. Nicméně hned první noc ji z hotelu vyštve Jasonova 

přítelkyně, takže se uprostřed noci vydává sama na cestu.  Ráno ji Jason vyhledá, aby spolu 

jeli najít její matku.  

 Nemocnice je již léta zavřená, takže se do ní vloupají a najdou dokument o Hannah. 

Chytí je přitom policie. Nakonec jim však policista pomůže najít sestru, která asistovala 

u potratu i porodu. Od té se dozví, že měla ještě dvojče, které, jak se později dozví, se 

jmenovalo Jonathan. Narodil se kvůli potratu bez rukou. Zemřel v 5 měsících. Dostává 
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kontakt na svou matku, která ji však nepřijme. Nakonec však díky setkání v katedrále 

s knězem dokáže matce odpustit a urovnat vztahy s nevlastními rodiči i svojí biologickou 

matkou a začne chodit s Jasonem. Film byl inspirován skutečným příběhem Gianny Jessen. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Hannah – devatenáctiletá slečna, která trpí záhadnou nemocí v důsledku komplikovaného 

porodu, spolu s Jasonovými kamarády se vydává hledat svoji biologickou matku  

Jason – nejlepší přítel Hannah z dětství, pomáhá jí hledat její vlastní matku 

Hannini rodiče – strachují se o svoji dceru, neřekli jí, že je adoptovaná, dokud nepřišly 

problémy 

Otázky k diskuzi 

 Je v některých případech potrat odůvodnitelný? 

 Jak se asi cítila Hannah, když se dozvěděla o svém bratrovi? 

 Bylo od rodičů Hannah moudré, že jí nesdělili pravdu? 

 Odkdy je člověk člověkem? 

 Má žena právo rozhodovat o svém nenarozeném dítěti?  

 Není potrat pro postižené dítě lepší než strastiplný život? 

  Co byste řekli ženě, která by se vám svěřila s úmyslem podstoupit potrat (např. kvůli 

nátlaku otce dítěte)? 

Náměty na další práci s filmem 

1. aktivita 

Přítomní se rozdělí do 4 skupinek, každá dostane kartičku (Příloha č. 1) s příběhem 

podle reálných událostí. Mají přibližně 10 minut čas, aby prodiskutovali, co takové ženě říci, 

případně jak ji pomoci. Každá skupinka pak své závěry představí. Nakonec, pokud bude mít 

někdo zájem, může říct svoji zkušenost. 

2. aktivita 

Zúčastnění by mohli po příchodu domů poděkovat svým rodičům, že žijí. 

Metodické poznámky 
Násilné scény: Ne 

Akční scény: Ne 

Zdroje 
www.nebojtesa.tv 

http://www.nebojtesa.tv/
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 

34letá blondýnka Nikol, pracující jako prodavačka v Tescu, se svým manželem 

potřetí otěhotněla. Jelikož její manžel pracuje jako popelář, peněz na potřeby nejen 

4letého Kubíka a 8leté Šarloty příliš nezbývá. Manžel ji proto vyhrožuje, že pokud 

nepodstoupí interrupci, opustí ji. Nikol podlehla a už má domluvený termín. Přesto 

v ní však hlodají pochybnosti.  

29letá Kateřina, krásná brunetka s velkýma očima, krátce po velké manželské krizi, 

která málem skončila rozvodem, potřetí otěhotněla po selhání nitroděložního tělíska. 

Protože se kolem jejích nohou neustále motají dvě roztomilé holčičky ve věku 1,5 

a 3,5 let a protože se obává, že by situaci neunesli finančně, rozhodla se podstoupit 

potrat. Někdy se však jen tak zastaví, pohladí si bříško a znejistí. 

17letá Julie je typ holky, která se líbí většině kluků. Taky už jich za svou kariéru pár 

vystřídala. Protože ví, že antikoncepce škodí tělu, zásadně ji odmítá. Aby 

neotěhotněla, hlídá si menstruační cyklus. Při sexu s partnerem navíc občas používají 

kondom. Jednou sychravého podzimního večera se vracela domů od svého přítele 

okrajovou částí města, kde málokdy někoho potkala. Ani tehdy tomu nebylo jinak. 

Najednou uviděla, že za ní běží velký chlap s dlouhými vousy. Rozeběhla se, avšak 

muž ji brzy dostihl. Srazil ji na zem, serval z ní oblečení a znásilnil ji. Julie se za to 

styděla, a tak to nenahlásila policii. Příští měsíc však zjistila, že nedostala menstruaci 

a je těhotná. Jelikož v době znásilnění mohla otěhotnět, hned věděla, kdo je otcem. 

Rozhodla se, že takové dítě si rozhodně nenechá. 

27letá blondýnka se šibalskýma očima Sabina po zjištění těhotenství nemohla zadržet 

radost a musela obvolat polovinu známých. Bylo to první vytouženě dítě, na které se 

s manželem velmi těšili. Jejich radost opadla, když se měsíc nato dozvěděli, že dítě 

bude mít pravděpodobně Downův syndrom. Protože oba mají dobře našlápnutou 

kariéru, rozhodli se, že o dítě s postižením se starat nebudou. Přesto oba cítí, že to asi 

není správné řešení. 
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15. Pošli to dál (Pay It Forward) 
 

Téma Předávání dobrého skutku 

Žánr Drama, romantický 

Délka filmu 123 min 

Věk diváků 16+ 

Rok a země 

vydání 

2000, USA  

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Co zmůže jeden dobrý skutek? Dokáže se člověk změnit? 

Stručná 

charakteristika 

Sedmáci dostanou za úkol navrhnout způsob, jak změnit svět okolo sebe. 

Trevor (hlavní postava filmu) se rozhodne vykonat tři náročné dobré 

skutky pro jiné lidi. Když se mu chtějí odvděčit, tak je Trevor požádá, 

aby to poslali dál a vykonali 3 dobré skutky dalším lidem. Z počátku to 

vypadá, že neuspěl. Mezitím se snaží, aby se jeho mamka a jeho učitel do 

sebe zamilovali, protože v něm vidí někoho, v kom chce mít otce. Vše se 

ještě zkomplikuje, ale jeho „návrh na zlepšení světa“ se vydaří a bude 

putovat dál 

Zpracoval: Václav Šimon 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Film pojednává o tématu dobrých skutků, zda jsme připraveni je konat a jestli v sobě 

dokážeme pro ně najít odvahu. Říká nám, že dobré skutky vždy stojí nějakou oběť. Také nás 

nabádá v každém člověku okolo vidět Krista a dávat jim stále nové šance, jako dává Kristus 

nám. 

Stručný popis děje 
Děj se odehrává v americkém městě. Vypráví příběh žáka 7. třídy žijícího jen 

s matkou, který dostane ve škole za úkol vymyslet způsob, jak zlepšit svět. Chce vykonat 

dobrý skutek, něco opravdu velkého pro jednoho člověka a na oplátku jen chce, aby pomohl 

dalším třem lidem. Ubytuje doma bezdomovce a dá mu svoje úspory, aby mohl začít žít. Jeho 
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matku to rozzlobí, jde si stěžovat do školy k učiteli Simonetovi, který úkol zadal.  

Zezačátku k němu cítí odpor, brzy si však začnou rozumět, ale to se také vrátí domů Trevorův 

pravý otec a slibuje, že všechno vrátí do pořádku. Učitel to chce Trevorově matce rozmluvit, 

protože ho jeho otec zohavil, když chránil svoji matku jako malý. Ona mu dá ale ještě šanci. 

Když ji však po krátké době napadne, tak ho vyhodí. 

Celý děj je provázen příběhem novináře, kterému jeden člověk daruje nové a drahé 

auto úplně z ničeho nic. Chce zjistit, proč to ten člověk udělal, a tak se dostává na stopu 

dobrým skutkům, až se dostane k Trevorovi a natočí s ním rozhovor. Když jede Trevor domů, 

tak se rozhodne pomoct jednomu šikanovanému spolužákovi, ale v nešťastné chvíli ho 

bodnou. V nemocnici na následky zemře. 

Večer je v televizi odvysílána reportáž o Trevorově dobrém skutku, jak koluje celou 

Ameriku. V reportáži také oznámeno, že toho dne Trevor zemřel, když chránil svého 

kamaráda. Film končí, když Trevorova matka zlomené ztrátou svého syna vybíhá před dům 

a uvidí zástupy lidí, kteří se shromáždí, aby uctili jejího syna. 

Úvod k filmu 
Myšlenka filmu je krásná, ale jak film ukazuje, dost obtížná a problematická. Ukazuje 

na každého z nás. Je to americký film, takže se musíme připravit na emoční a trochu  

i kýčovité ztvárnění, ale nesmíme si tím nechat zastřít myšlenku. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Trevor Mckay – kluk, který má hodně rád svoji matku a chce pomáhat lidem okolo sebe. Je 

svérázný a horlivý, má dobré srdce. 

Paní Mckayová (Trevorova matka) – alkoholička, osamělá matka, která má nadevše ráda 

svého syna. Tvrdě pracuje, aby se uživili, nedokáže si najít muže, se kterým jim vztah 

vydržel. 

Pan Simonet – učitel, který byl svým krutým otcem zohaven a žije ve své rutině, ve kterém 

se skrývá. Je pečlivý a řádný, ale nedokázal nikdy navázat vážný vztah. 

Otázky k diskuzi 
1. Jaký náročný dobrý skutek byste poslali dál? 

2. Proč jste ho zatím neudělali? 

3. Je to důvod, proč ho neudělat? 

4. Jaký dobrý skutek by vám pomohl/udělal radost? 

5. Co vše je potřeba k vykonání velkých věcí? Proč byl zrovna Trevor hlavní postavou? 
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6. Byla ve filmu situace, se kterou jste nesouhlasili? (narážka na přijetí Trevorova otce 

zpátky) 

7. Jak byste vy změnili svět? Co je potřeba, aby byl svět změněn? 

Náměty na další práci s filmem 

 Tomuto filmu předchází hra „Samaritán“ – každý si vylosuje jméno některého 

z účastníků a snaží se mu nenápadně celý den dělat krásnějším (hodí se spíše na menší 

vícedenní akce, kde se lidi znají). 

 Každý si sám pro sebe napíše přibližně 5 skutků, které by „poslal dál“. Vybere si jeden 

z nich, který se pokusí vykonat, až přijede zpátky domů. 

Metodické poznámky 
V čase 1:16:38 začíná scéna, kdy se spolu dvě hlavní postavy vyspí, scéna je ale cudně 

zpracovaná.  
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16. Sarah´s choice 
 

Téma Rodina, potrat, vnitřní boj, víra, důležité rozhodnutí 

Žánr Drama 

Délka filmu 84 min  

Věk diváků 15+  

Rok a země 

vydání 

2009, USA 

Znění Anglicky, CZ titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Mladá Sára otěhotní, musí se rozhodnout, zda jít na potrat nebo si dítě 

ponechat 

Stručná 

charakteristika 

Mladý pár, práce, byznys, prostředí kostela, práce, v rodině; dojemný 

Zpracoval: Lucie Šitlerová 

 

Hlavní myšlenka filmu  
Mladá Sára otěhotní, musí se rozhodnout, zda jít na potrat nebo si dítě ponechat. 

Stručný popis děje:  
Sára má naplánovaný život se svým přítelem, oba jsou kariéristi, nevěří v Boha, dítě 

chtějí, až budou pořádně zabezpečeni. Sára zjistí, že je těhotná. Musí se rozhodnout mezi 

dítětem a svou kariérou. Je naštvaná na Boha kvůli svému otci, který jí umřel. 

Úvod k filmu  

Příběh – Životní rozhodnutí 

Jednoho krásného jarního dne směřovala k vesnici tři vojenská nákladní auta 

i s vojáky.  

            Z jednoho z nich vystoupil důstojník, který si zavolal starostu obce. Pak si nechal 

shromáždit všechny obyvatele a řekl jim: „Ti z vás, kteří se chtějí i nadále držet své víry, ať se 

shromáždí zde u těchto aut. Ti z vás, kteří jsou ochotni se své víry vzdát, ať se shromáždí 

tamhle u modlitebny. Dávám vám dvě hodiny času.“ Najednou se vše zastavilo, ve vzduchu 

viselo obrovské napětí. Dosavadní poklid této vesničky se rychle vytratil. Důstojník odešel se 
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starostou na obhlídku vesnice, ostatní se rozhodovali, jak se zachovají. Upřednostní víru  

v Boha, nehledě na následky, nebo se nechají zlákat vidinou relativně pohodlného života? 

Přišla zkouška, kdy bylo zřejmé, že lidé rozhodují o své budoucnosti. 

Společně se nyní podíváme na film, kde hlavní hrdinka také musí rozhodovat o své 

budoucnosti.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika  
Sára Collinsová – mladá, cílevědomá dívka, která zavrhla Boha, jelikož jí vzal otce, zprvu 

dává přednost kariérnímu životu; stesk po otci  

Megan – kamarádka Sáry, na povrchu se zdá být kariéristkou, zastává názor, že dítě zničí 

život, ale uvnitř je zklamaná, naštvaná sama na sebe 

Denisa – sestra Sáry, ochotná, snaží se pomáhat, nabízí řešení, starostlivá 

Matt – partner Sáry, vychytralý, z počátku touží po penězích a kariéře, odvrhuje Boha, 

sebestředný, poté se změní, Sáru podporuje 

Paní Collinsová – matka Sáry, zodpovědná, věřící, má starost o svou rodinu 

Strýc Matta – snaží se podporovat Matta  

Otázky k diskuzi 
1. Jak byste se zachovali být Sárou? Nechali byste si miminko?  

2. Vciťme se do paní Collinsové. Co bychom dělali, jak bychom pomohli Sáře?  

3. Mysleli jste si někdy, že Bůh neslyší vaše modlitby, ale někoho druhého ano?  

4. Přemýšleli jste o tom, že byste založili rodinu? Co si myslíte o kariérismu?  

5. Měli jste již někdy problém s odpuštěním sami sobě?  

6. Co děláte, když musíte udělat rozhodnutí? Jak postupujete?  

Náměty na další práci s filmem 

1. aktivita: Rozvíjení našich schopností  

 uvedení do hry – v životě je velmi důležité podívat se na věc z více úhlů. Neodsoudit 

člověka kvůli něčemu, co udělal, kvůli nějakému rozhodnutí, když nevíme celou 

skutečnost. Zkusme si to nyní na obyčejných věcech.  

 pomůcky – tužka, papír, drobné předměty např. klíče, svíčka, zmuchlaný list papíru, 

šátek, růženec, jízdenku apod.  

 průběh – pro hru připravíme co nejvíce drobných předmětů. Každý si pak vybere ten, 

který ho nějakým způsobem zaujal, a snaží se vymyslet jeho osud nebo příběh až do 

chvíle, kdy ho někdo někde nechal. Poté můžeme společně diskutovat. 
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2. aktivita: Život 

 uvedení do hry – Sára si musela projít velmi těžkým obdobím, kdy se rozhodovala, 

jakým směrem její životní cesta povede dál. Jakým směrem se vydá. Zkusme se nyní 

Sáře více přiblížit a vžít se do té situace, kdy se musíme rozhodnout.  

 pomůcky – přichystané kartičky (viz Příloha č. 1) 

 průběh  

o před hrou vedoucí rozmístí kartičky (stanoviště) událostí v životě a seznam 

stanovišť a jejich umístění 

o kartičky na stanovištích mají několik funkcí: 

 posílají na různá další stanoviště 

 ideálně je to udělat tak, že když hráč zvolí odpověď A, půjde nalevo, 

vybere-li odpověď B, půjde rovně, při odpovědi C půjde vpravo 

20 kroků od místa se stanovištěm a najde příslušnou zprávu (viz 

Příloha č. 1), co se mu v životě stalo.  

 některá stanoviště mohou kontrolovat přímo vedoucí a předčítat je 

 každý začne narozením a přijde od jeslí (1. stanoviště), následně volí 

jednu z možností  

 cíl: dostat se do nebe 

Metodické poznámky 
Je vhodné otevřít po filmu diskusi nad otázkami a poté vybrat jednu z aktivit. 

Nedávala bych obě dvě, myslím si, že by to mohlo být náročné. Film neobsahuje žádné 

násilné ani nahé scény. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – jednotlivá stanoviště 

Jesle  

A: Jsi velice malé a roztomilé miminko a tudíž jsi vybrán(a) za postavu Ježíška do Betléma 

(Vyhledej pole Vánoční besídka)  

B: Jsi velice šikovné dítko a hlavně moc pěkně maluješ. Můžeš tedy nastoupit do 1. třídy. 

(Vyhledej pole Škola)  

C: Nejsi sice moc bystré dítě, ale máš už moc velkou hlavu. Musíš nastoupit do 1. třídy :-( 

(Vyhledej pole Škola) 

 

Škola  

A: Velmi toužíš hrát na školní besídce v živém Betlému. Bohužel už zbyla jen role vola. 

Bereš ji... (Vyhledej pole Vánoční besídka) 

B: Tak první třída ti teda moc nevyšla. Sice umíš pěkně malovat, ale to je tak asi všechno. 

(Vrať se do Jeslí) 

C: Jsi vzorný žák (žačka) a idol třídy. (Vyhledej pole Rande) 

 

Vánoční besídka  

A: Tvůj herecký výkon by se dal klasifikovat jedním slovem: „Katastrofa!“ Nauč se raději 

číst, psát a počítat. (Vyhledej pole Škola) 

B: Sorry, ale jsi fakt prkno. Brad Pitt ani Pamela Anderson z tebe nebude. (Vyhledej pole 

Škola) 

C: Tvůj výkon byl k zulíbání. (Vyhledej pole Rande) 

 

Rande 

A: Rande bylo sice super, ale maminka se vyjádřila, že na vážnou známost máš ještě dost 

času. Běž raději makat! (Vyhledej pole Zaměstnání) 

B: Rande bylo super, zdá se, že jsi našel (našla) lásku na celý život. (Vyhledej pole Svatba)  

C: Rande dopadlo tak strašně, že sis podřezal(a) žíly! (Vyhledej pole Nemocnice) 
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Svatba  

A: Mohl(a)s mít obyčejnou svatbu, ale já – Lucka (autor hry), řekla: „NE!“. Budeš mít 

svatbu na táboře! (Vyhledej pole Tábor)  

B: A byla svatba. Já na ní také byla, jedla, víno pila...  (Vyhledej pole Zaměstnání)  

C: Pro nepřekonatelný odpor k nevěstě se svatba odkládá na neurčito...  Nevadí, život jde dál. 

Třeba budeš mít příště větší štěstí. (Vyhledej pole Rande)  

 

Zaměstnání  

A: Koná se zaměstnanecká letní party ve Chřibech. V rámci utužení kolektivu se zúčastníš. 

(Vyhledej pole Tábor)  

B: Jsi zaměstnanec už měsíc!  Samou radostí sis povyskočil a...  (Vyhledej pole Nemocnice)  

C: Tvé výkony v práci jsou katastrofální. Vrať se do školy! (Vyhledej pole Škola)  

 

Tábor  

A: Nemachruj! Hlavně když neumíš plavat...  (Vyhledej pole Nemocnice) 

B: Tábor se povedl, jsi hvězda podniku, běž makat! (Vyhledej pole Zaměstnání)  

C: Stala se nehoda. Chtěl(a) sis užívat, ale takhle to dopadá… (Vyhledej pole Pohřeb)  

 

Nemocnice  

A: Ošetřuje tě krásná sestřička/lékař a máš jasno...  (Vyhledej pole Svatba)  

B: Už nesimuluj a jdi makat! (Vyhledej pole Zaměstnání) 

C: Jsi zdravý a můžeš odjet pařit na tábor. (Vyhledej pole Tábor)  

 

Pohřeb  

A: Zdá se, že ti ještě není souzeno zemřít. Během pohřbu si pozůstalí všimli malého zázraku – 

pohybu tvojí paže! Jsi na tom ale pořád velmi bledě. (Vyhledej pole Nemocnice) 

B: Zdá se, že ti ještě není souzeno zemřít. Během pohřbu si pozůstalí všimli malého pohybu 

tvojí paže. Nedlouho po této události však umírá tvůj životní partner(ka) a ty se zamiluješ 

a znovu se oženíš (vdáš). (Vyhledej pole Svatba)  

C: Je mi líto, ale tvoje životní pouť je u konce. Mnoho přátel se za tebe modlilo, a tak 

nakonec úspěšně spočíváš v zemi a koukáš se na svět shůry. (Jsi v Nebi :-) = vyhledej 

vedoucího hry ;-)) 
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17. Motýlí cirkus (The Butterfly Circus) 
 

Téma Odvaha, odhodlání, naděje, inspirace 

Žánr Drama 

Délka filmu 20 min 

Věk diváků 14+ 

Rok a země 

vydání 

2009, USA 

Znění České titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Každý dokáže cokoliv, bez ohledu na jeho charakter, hendikep, povahu.  

Všichni se můžeme stát „motýlem“ bez ohledu, z jakého prostředí jsme. 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o krátký motivační film, který se odehrává v cirkusovém 

prostředí. Pojednává o odvaze a hledání životní cesty. 

Zpracovala: Miroslava Drašnarová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Každý dokáže cokoliv, bez ohledu na jeho charakter, hendikep, povahu. Všichni se 

můžeme stát „motýlem“ bez ohledu, z jakého prostředí jsme. 

Stručný popis děje 
Hlavní hrdina filmu Will pracuje jako atrakce v sideshow v jednom cirkuse. Je brán 

jako omyl přírody, protože se narodil bez končetin. Jednou se na něj přijdou podívat dva muži 

z Motýlího cirkusu. Jeden z nich, Mendez, mu řekne, že je velkolepý. Willovi se zalíbí,  

a proto se rozhodne utéct k němu do cirkusu. Díky lidem z Motýlího cirkusu zjistí, co je to 

přátelství, a získá naději na lepší život.  

Úvod k filmu 
Každý z nás si určitě někdy ve svém životě sáhl na dno. Každý z nás měl někdy pocit, 

že je sám, že nic nedokáže, že je zbytečný, že pro společnost, ve které žije, nic neznamená. 

Všichni toužíme po někom, kdo nám pomůže se opět odrazit ode dna, protože ve skrytu duše 

víme, že to sami nezvládneme. Potřebujeme někým „nakopnout“, abychom mohli jít dál. 
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Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Will (Nick Vujicic) – člověk bez končetin, kterému Mendez ukázal nový pohled na sebe a na 

svět. Předtím byl pouze „figurkou“ konzumní společnosti. Nakonec i on sám mohl ukazovat 

ostatním lidem, že i s nějakým hendikepem má cenu žít.    

Mendez (Eduardo Verástegui) – člověk, který dává naději ostatním lidem být lepšími. 

Pomáhá jim nalézt jejich životní cestu. Dá se říct, že určitým způsobem symbolizuje absolutní 

dobro.  

Otto (Douge Jones) – jakýsi ochránce Mendeze  

Anna (Lexi Pearl) – Žena, která se živila prostitucí a díky tomu, že otěhotněla, byla vyhnána. 

Byla na okraji společnosti a tímto byla ještě více ponížená. V motýlím cirkuse vystupovala 

jako „vzdušná královna“.  

Poopy (Bob Yerkes) – muž, který dříve působil v jiném cirkuse jako mistr vzduchu, ale pro 

svůj věk byl vyhozen a živil se na ulici hraním na tahací harmoniku. Díky Mendezovi se 

dostal do Motýlího cirkusu a opět vystupoval na vysuté hrazdě.  

George (Matt Allmen) – postava nejsilnějšího muže na planetě. Byl to rváč a Mendez mu 

ukázal cestu, jak jinak může svou sílu využít.  

Sammy (Connor Rosen) – syn Anny. Byl nepoznamenaný krutostí světa a byl vychováván 

v tom, že každý má svou cenu.  

Otázky k diskuzi 
1. Co podle vás symbolizuje postava Mendeze? Jak na vás působila? 

2. Máte někoho, kdo vám někdy pomohl najít pohled sám na sebe? (Mendez řekl 

Willovi, že je výjimečný)  

3. Co říkáte na situaci, kdy Mendez nepomohl Willovi vstát a řekl mu, že to zvládne 

sám? 

4. Myslíte si, že kdyby Will nepotkal Mendeze a upadl by např. v předchozím cirkuse, 

našel by svůj dar? Věděl by, jak velkolepý je?  

5. Co podle vás symbolizuje ve filmu motýl?  

6. Jak na vás působili ostatní členové cirkusů? Ostatní lidé ze sideshow a Motýlího 

cirkusu? 
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Náměty na další práci s filmem 

1. varianta 

 každý si vezme vystřiženého motýla a napíše si na jeho tělo své jméno. Motýli pak 

budou kolovat a každý na něj napíše, čím je ten dotyčný výjimečný, velkolepý. Motýli 

pak symbolizují to, co může člověka „nakopnout“, když mu přijde, že je na světě sám, 

a že je na dně. 

 pomůcky – vystřižený motýl z papíru, psací potřeby 

2. varianta  

 každý si na papír namaluje nebo napíše stádia vývoje motýla (housenka, kukla, motýl) 

a zamýšlí se nad tím, v jakém stádiu vývoje se momentálně nachází. Poté každý 

dobrovolně může o tom svém stadiu něco říct.   

 pomůcky – papír, psací potřeby 

Metodické poznámky 
Důležité body ve filmu, na které se lze zaměřit: 

 První setkání Willa a Mendeze 

 Scéna, kdy Mendez popisuje Willovi, jak se k němu dostali členové jeho cirkusu 

 Symbol vypuštění motýla  
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18. Setkání (The Encounter) 
 

Téma Životní zkušenost, rozhodnutí se pro víru, odevzdanost Bohu, maximální 

odevzdání se do Božích rukou a nechání se vést 

Žánr Drama 

Délka filmu 90 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2010, USA 

Znění SK titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Důležité je nebát se a nebýt neustále zajetý ve svých kolejích, ale plně 

důvěřovat Bohu a jeho plánům. Ač se nám může někdy zdát, že Bůh snad 

nemá něco nedomyšleného, není tomu tak. Každého z nás nesmírně miluje 

a ví, co jsme prožívali, co prožíváme i co prožívat budeme, ať už se 

vydáme po jakékoli cestě. S každým má svůj plán. 

Stručná 

charakteristika 

Uprostřed noční bouřky nachází pět cizinců útočiště v opuštěné restauraci – 

arogantní podnikatel, osamělá svobodná žena, pár na pokraji rozvodu  

a mladá uprchlice. Majitel jim však slouží nejen chlebem. Tento hostitel 

říká, že se jmenuje Ježíš a zná všechna jejich tajemství a má odpovědi  

na všechny problémy – stačí mu věřit. 

Zpracoval: Pavel Pudil 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Důležité je nebát se a nebýt neustále zajetý ve svých kolejích, ale plně důvěřovat Bohu 

a jeho plánům. Ač se nám může někdy zdát, že Bůh snad nemá něco nedomyšleného, není 

tomu tak. Každého z nás nesmírně miluje a ví, co jsme prožívali, co prožíváme i co prožívat 

budeme, ať už se vydáme po jakékoli cestě. 

Stručný popis děje 
Uprostřed noční bouřky nachází pět cizinců útočiště v opuštěné restauraci – arogantní 

podnikatel, osamělá svobodná žena, pár na pokraji rozvodu a mladá uprchlice. Majitel jim 

však slouží nejen chlebem. Tento hostitel říká, že se jmenuje Ježíš a zná všechna jejich 

tajemství a má odpovědi na všechny problémy – stačí mu věřit. 
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Úvod k filmu 
Jistě jsme si někdy říkali, že máme v životě svoje cíle, že máme něco přesně 

vymyšlené a že to bude legendární. Ovšem je také důležité, abychom nechali promluvit Boha. 

Jak to vidí On? Má stejné plány? Pokud má jiný plán, rozhodně to bude to nejlepší, co nám 

může dát. Vždyť On sám ví, co je pro nás nejlepší. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Ježíš – hlásal příchod Božího království, vyzýval k obrácení, pokání. 

Henk a Catherina – manželé, kteří jsou na pokraji rozvodu. Catharina neustále Henka 

kontroluje a omezuje. Henk se však velmi snaží, aby se jejich manželské nerozpadlo. 

Melissa – mladá osamělá žena, která jede velmi daleko za svým přítelem. 

Nick – podnikatel, který se pořád honí jen za penězi. Ostatní ho nezajímá. Dokonce opovrhuje 

i Ježíšem. 

Kayla – mladá dívka, která utekla z domova. 

Otázky k diskuzi 
1. Co si myslíte o chování Nicka? 

2. Co byste dělali na Henkově místě? 

3. Stalo se vám někdy, že jste měli něco naplánovaného a Boží plány byly jiné? 

a. Jak jste se s tím vypořádali? 

b. Vidíte s odstupem času, že to bylo pro vás opravdu lepší, ač jste to před tím 

vidět nemuseli? 

4. Dokážete si představit, jak obrovskou nenávist musel mít v sobě Nick? 

5. Co si myslíte o Kayle? 

6. Jak si představujete Ježíše? 

7. Setkali jste se někdy s Bohem (třeba pomocí nějakého zázraku)? 
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Námět na další práci s filmem 
Ideálním místem pro tuto aktivitu je kaple nebo místo, kde je klid a každý si může 

někam zalézt. Každý dostane jeden papírek a tužku. Následně půjde to kaple (nebo na jiné 

klidné místo, nejlépe ve tmě, jen při svíčkách) a bude v klidu přemýšlet nad událostmi, kdy se 

setkal s Bohem. Co mu to přineslo, jak ho to obohatilo, jaké to bylo. Na papírek si pro sebe 

může napsat pár poznámek a až bude člověku těžko nebo by měl pochybnosti, zda jde vůbec 

po správné cestě, může se na tyto své poznámky podívat. 

 

Pomůcky potřebné k aktivitám:  

 papírky 

 psací potřeby 

 klid 

 případně svíčky + kaple 
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Komedie 

19. Druhá šance (Hope Springs) 
 

Téma Lze změnit manželství?  

Žánr Komedie/drama/romantický 

Délka filmu 100 min 

Věk diváků 16+ 

Rok a země 

vydání 

2012, USA  

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Má cenu za vše bojovat. Na každém vztahu se musí pracovat.  

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o americkou komedii s romantickými prvky, která pojednává  

o problémech manželství středního věku. Odehrává se v typickém 

americkém prostředí.  

Zpracovala: Miroslava Drašnarová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Má cenu za vše bojovat. Na každém vztahu se musí pracovat. 

Stručný popis děje 
Děj filmu pojednává o manželích Kay a Arnoldovi, kteří spolu žijí již 31 let. Jejich 

manželství se postupem času stalo stereotypem. Kay každé ráno vaří stejnou snídani (slaninu 

a volská oka) a Arnold každý večer usíná u TV, kde sleduje golf. Určitou dobu spolu ani 

nesdílí ložnici. Každý má svůj pokoj. Arnoldovi jejich způsob žití vyhovuje, ale Kay začala 

být nešťastná. Chtěla by, aby jejich manželství bylo zase jako dřív. Jednou Kay narazí  

na knihu manželského poradce Felda. Jeho poradna se nachází v městečku Hope Springs  

a Kay se rozhodne ho navštívit. Oznámí Arnoldovi, že ho bude čekat na letišti. Arnold ze 

začátku odmítá, ale nakonec do letadla usedne. Každý den potom navštěvují doktora, který 
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jim radí, aby zkoušeli různé věci, díky kterým se má jejich manželství navrátit do správných 

kolejí. Nakonec se vše podaří. Kay a Arnold obnoví na pláži manželské sliby.  

Úvod k filmu  
Manželství, partnerství, svazek…. Co to je? Opravdu postupem času přechází  

do stereotypních kolejí? Opravdu se po dlouholetém vztahu vytrácí ta jiskra, zamilovanost? 

Opravdu to spěje vždy ke stejnému konci nebo se tomu dá nějakým způsobem předcházet, 

aby se pomyslná jiskra nevytratila? 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Kay (Maryl Streep) – žena, která je odhodlaná za každou cenu zachránit své manželství.  

Arnold (Tommy Lee Jones) – muž, kterému stereotypní manželství vyhovuje a nechce se mu 

na tom nic měnit.  

Doktor Feld (Steave Carell) – člověk, která pomáhá Kay a Arnoldovi najít cestu zpět k sobě. 

Působí tam jen jako zprostředkovatel a nabízí nový náhled na situaci. 

Otázky k diskuzi 
1. Co si myslíte o jednání Arnolda (jak „odpálkovával“ Kay)?  

2. Jaký máte názor na terapeuta?  

3. Co říkáte na metody, které terapeut doporučoval ke zlepšení vztahu Kay a Arnolda? 

4. Myslíte si, že je to v dnešní době běžná situace nebo jestli je to pouze filmová 

záležitost?  

5. Jaké si myslíte, že by mohly být další alternativy na řešení jejich situace, kromě 

návštěvy terapeuta?  

6. Co si myslíte, že byl jejich největší problém, kvůli kterému spolu přestali žít jako 

manželé?  

7. Co může být největším problémem rozvratu manželství celkově (v reálném životě)?  

Náměty na další práci s filmem 
Diváci se rozdělí na kluky a holky. Každá skupina dostane kus balicího papíru,  

na který namaluje postavu. (Holky siluetu ženy a kluci siluetu muže) Každá skupina bude 

v jiné místnosti. Dostanou za úkol, aby do siluety napsali: 

 Hlava – na co myslí 

 Oči – na co se rádi dívají 

 Nos – jaké vůně rádi vnímají 

 Ústa – co rádi říkají 
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 Uši – co rádi slyší, poslouchají 

 Ruce – co rádi dělají, čeho se rádi dotýkají 

 Srdce – co nosí v srdci 

 Břicho – co rádi jedí 

 Nohy – kam rádi chodí, co rádi hrají 

Poté se obě skupiny opět sejdou a debatují nad rozdíly mezi muži a ženami. 

 

Pomůcky potřebné k aktivitě: 

 balicí papír 

 psací potřeby 

Metodické poznámky: 
Ve filmu je spousta scén, ve kterých se baví o sexu a sexuálních praktikách. Některé 

praktiky tam jsou ne zcela přímo ukázány.  

Před aktivitou k filmu je dobré pustit video Mužský versus ženský mozek. Jedná se 

o přednášku amerického pastora Marka Gungora, který popisuje jednoduchým a vtipným 

způsobem rozdíly mezi myšlením muže a ženy. 
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20. Bůh není mrtvý (God´s Not Dead) 
  

Téma Je Bůh živý nebo mrtvý?   

Žánr Komedie/Drama/Rodinný 

Délka filmu 113 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2014, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Někdy je velmi těžké postavit se za svou víru. Zvláště poté, co vás začne 

učitel pro víru „pronásledovat“.  

Stručná 

charakteristika 

Profesor Radisson, který je učí na vysoké škole, chce, aby všichni jeho 

žáci napsali větu „Bůh je mrtvý“ na papír a odevzdali. S tím se nemůže 

smířit Josh, který věří v Boha, proto papír nepodepíše. Radisson si  

na něj tedy zasedne a Josh musí každou přednášku obhajovat svoji víru. 

Zpracoval: Pavel Pudil 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Někdy je velmi těžké postavit se za svou víru. Zvláště poté, co vás začne učitel pro 

víru „pronásledovat“.  

Stručný popis děje  
Profesor Radisson, který je učí na vysoké škole, chce, aby všichni jeho žáci napsali 

větu „Bůh je mrtvý“ na papír a odevzdali. S tím se nemůže smířit Josh, který věří v Boha, 

proto papír nepodepíše. Radisson si na něj tedy zasedne a Josh musí každou přednášku 

obhajovat svoji víru.  

Josh velmi studuje, aby víru dokázal lépe obhájit. Časem se ukáže, že profesor 

Radisson Boha nemá rád, protože v jeho 12 letech mu umřela maminka, která byla věřící. 

Modlil se, aby přežila, ale Bůh tuto prosbu nevyslyšel.  

Josh studuje tolik, že se s ním rozejde jeho přítelkyně. Ani to ho ale nezastaví. Rozvíjí 

se zde příběhy více lidí, kteří poznávají, že Bůh v jejich životě působí.  

Na samém konci však Josh vyhraje a celá třída řekne větu: „God’s not dead!“  
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Úvod k filmu 
Jak obhajujeme víru my? Stojíme si za ní? A je to na nás poznat, že jsme určitým 

způsobem jiní než ostatní?  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Professor Raddison – zatvrzelý chlap, který je plný nenávisti vůči všem lidem. Snaží se 

všechny přesvědčit o svém názoru.  

Josh – vytrvalý kluk, který se nezalekne profesorova přístupu a chování. Nebojí se hlásat víru 

a stát si za ní, ač to není vůbec jednoduché a stojí to hodně úsilí.  

Otázky k diskuzi 
1. Myslíte si, že Josh udělal dobře, že papír nepodepsal? 

2. Proč si myslíte, že Radisson chtěl, aby nikdo v Boha nevěřil? 

3. Co si myslíte o farářově podpoře Joshe? 

4. Jak hodně asi změnily Joshovy přednášky Martina? 

5. Co říkáte na překvapivé obrácení profesora?  

6. Obhajovali jste někdy víru? 

7. Jak se na vás dívají spolužáci? 

Náměty na další práci s filmem  

Pošlete sms  

 Každý ať si vezme mobil a do SMS zprávy napíše text: „God’s not dead. Pass it on.“  

Tento text pak pošlete 10 lidem. Nemusí to být jen věřící kamarádi, kteří jsou okolo vás.  

Obhajoba víry  

 Rozdělte se na dvě skupiny. Jedna skupina bude víru obhajovat, budou to takoví 

právníci Joshe. Druhá skupina bude proti víře – právníci profesora Radissona. Během 

10 minut bude každá ze skupin vymýšlet různé námitky a bude se snažit 

přeargumentovat druhou skupinu. Po uplynutí času, ve kterém se budou připravovat 

otázky, začne skupina Radisonna klást otázky proti víře a druhá skupina se bude snažit 

dobře a správně argumentovat. Potom bude otázky klást skupina Joshe.  

Pokud si nebudete odpovědí jistí, použijte Katechismus katolické církve nebo Bibli.  

 Pomůcky potřebné k aktivitě – papíry, tužky, Katechismus, Bible  
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21. Klik – život na dálkové ovládání (Click) 
 

Téma Čas, workoholismus, život tady a teď 

Žánr Na první pohled povrchní komedie, ale nese hlubokou myšlenku 

Délka filmu 107 min 

Věk diváků 15+, pro diskuzi a zamyšlení je ale lepší věk vyšší (cca 18+) 

Rok a země 

vydání 

2006, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Žijme přítomností! 

Stručná 

charakteristika 

Trochu šílená americká komedie, příběh jednoho workoholika 

s neobyčejnými možnostmi. Je zde zobrazena také přeměna jeho rodiny 

v průběhu let. A není to jen zábavný film – když se člověk povznese nad 

neustálé dvojsmysly a zamyslí se nad hlubším významem, z výsledku běhá 

mráz po zádech. „Hlavní hrdina Michael Newman? Vždyť to jsem já!“ 

Zpracoval: Klára Kalinová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Žijme přítomností! Chtít být jindy a jinde než teď a tady se nevyplatí. I když bychom 

si to možná někdy přáli. 

Stručný popis děje 
Michael Newman je věčně ustaraný workoholik. Nemá téměř žádný čas na svou ženu  

a děti, zvlášť když musí neustále usilovat o přízeň svého nevděčného šéfa a bojovat  

o zasloužené povýšení.  Potrhlý prodavač Morty mu nabídne klíč ke splnění všech jeho přání 

– magické dálkové ovládání, díky kterému se může vyhnout všem životním nepříjemnostem 

a přeskočit je. Michael své nové schopnosti před okolím tají, zrychleně přeskakuje jemu 

nemilé události své rodiny i přátel a vůbec si neuvědomuje, že dálkové ovládání postupně 

přebírá kontrolu nad jeho životem. 

Klik je zábavná i hořká komedie o dobrodružství, které se poněkud vymklo kontrole. 

Závěr filmu je překvapivý. 
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Úvod k filmu 
Chystáte se zhlédnout zábavně hořkou komedii z pracovního i rodinného života 

běžného člověka, který chce něco dokázat sám sobě i pomoci druhým k jejich lepšímu životu. 

Dostává se tím však do zmateného nekonečného kolotoče, ze kterého lze jen těžko vystoupit. 

Setkáváme se zde s prvky sci-fi i reálného světa, přehnaného humoru i temnoty, fantazie 

a tvrdé skutečnosti. Záleží jen na divákovi, co si z filmu odnese. Přeji příjemnou zábavu. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Michael Newman – architekt, workoholik, snaží se rodině poskytnout dobré materiální 

zázemí, které on nikdy neměl, to všechno dělá z dobré vůle. 

Donna Newman – Michaelova manželka, miluje jeho a rodinu. Nejdřív se snaží vše zvládat, 

ale po několika letech Michaelovy neustálé nepřítomnosti to už nezvládne, následně se 

podruhé vdá, je citlivá, milující, ale nenechá si všechno líbit. 

John Ammer – šéf společnosti, kde Michael pracuje. Nevděčný za práci ostatních, arogantní. 

Otázky k diskuzi 
1. Máte někdy pocit, že byste rádi přeskočili nějakou část vašeho života? 

2. Udělali byste to, kdybyste měli možnost?  

3. Když vztáhnete film na sebe, na svoji situaci – kým se cítíte víc být? Michaelem, který 

pracuje až moc, Donnou, která trpí tím, že její nejbližší je workoholik, nebo s tímto 

nemáte žádnou zkušenost? 

4. Myslíte si, že jsou události, které bychom nejraději přeskočili, v životě důležité?  

5. Co se vám na filmu líbilo? Zaujalo vás toto téma? Je něco, co byste ve filmu změnili? 

6. Jaký konec filmu jste očekávali? Měnila se tato vaše očekávání v různých okamžicích 

filmu? 

7. Myslíte si, že rozhodnutí, které učinil Michael na konci filmu – věnovat se rodině víc 

než práci – mu vydrží, nebo to bylo jen dočasné ovlivnění silným hrozným prožitkem? 

Náměty na další práci s filmem 
Účastníci si udělají skupinky po třech a společně si připraví scénky běžných situací, 

které by ve svém životě nejraději přeskočili. Následuje představení scének, možnost diskuze. 
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Metodické poznámky 
Film je pojatý, dle mého názoru, jako typická americká komedie, která působí 

povrchně, ale zpřístupňuje vážné téma všem vrstvám společnosti – i těm, kteří by se jinak  

na žádný film s náročným tématem nepodívali. Dvojsmyslné narážky i postelové scény 

(ne nahé) prostupují téměř celým filmem, film bych tedy nepromítala dětem a mladým 

pod 15 let. 
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22. Morganovi (Did You Hear About the Morgans?) 
 

Téma Láska, zrada, odpuštění 

Žánr Komedie, drama, romantický 

Délka filmu 99 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2009, USA 

Znění CZ dabing 

Hlavní 

myšlenka  

Někdy neškodí trochu se v životě zastavit, zamyslet se a vyjet ze zajetých 

kolejí, pak třeba dokážeme pochopit některé věci, odpustit druhým a dokonce 

nalézt ztracenou lásku. 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o romantický film s komediálními i dramatickými prvky 

pojednávající o manželském páru, jejich životní krizi a dobrodružství, které je 

svede zpět dohromady. 

Zpracovala: Kristina Svobodová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Někdy je potřeba se v kolotoči každodenních starostí a povinností na chvíli zastavit  

a zamyslet se, jestli jdu v životě správným směrem.  

Je velmi důležité naučit se odpouštět. Láska není o tom vzít si z toho vztahu to 

nejlepší, a když mě přestane bavit, odejít, ale je o tom umět snášet i těžkosti a problémy 

a přesto mít toho druhého rád a snažit se hledat společnou cestu, po které se vydat. 

Stručný popis děje 
Film se odehrává zčásti v New Yorku, ale i uprostřed zapomenutého, přírodou 

obklopeného městečka ve Wyomingu. Hlavními postavami jsou manželé Paul a Meryl 

Morganovi. Ač by se mohlo zdát, že těmto dvěma ke štěstí nic nechybí – jsou oba velmi 

úspěšní v práci a žijí si docela spokojeně ve městě, které nikdy nespí – opak je pravdou. Jejich 

manželství se totiž rozpadá.  

To je však jen jeden z problémů, kterým musí Morganovi čelit. Stanou se totiž 

omylem svědky vraždy a FBI je musí ochránit před nájemným zabijákem. Paul a Meryl jsou 
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tedy posláni do Wyomingu, kde je život úplně jiný než v New Yorku. Pomalu si však zvykají, 

dokonce se jejich vztah opět začíná lepšit. Musejí prchat před zabijákem, který na ně střílí  

a v nejkritičtější chvíli si uvědomí, jak moc se vlastně mají rádi a jak hloupí byli, když to 

chtěli vzdát. Nakonec vše naštěstí dobře dopadne a Morganovi si dokonce adoptují malou 

holčičku a jsou všichni šťastní. 

Úvod k filmu 
Tento film pojednává o tématu, které je v dnešní době velmi aktuální, a to nevěra  

a rozpad manželství. V dnešní době bohužel stále přibývá rozvedených párů a v důsledku toho  

i rozpadlých rodin. Čím je asi tento jev způsoben? Je možné, že by stačilo jen na chvíli se 

zastavit, vyjít ze zajetých kolejí pohodlnosti a sobeckosti a podívat se na druhého očima 

plnýma pochopení? Pojďme se podívat na příběh Paula a Meryl a zjistit, co pomohlo jim, aby 

se dokázali opět vrátit z trosek dohasínajícího manželství do krásného  

a láskou naplněného života. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Paul Morgan – úspěšný právník, klidný, vyrovnaný typ. Může za rozpad manželství, protože 

byl Meryl nevěrný, avšak v průběhu děje se ukazuje, že v tom hrálo roli víc věcí, například 

Merylina posedlost otěhotněním. Uvědomí si své selhání, lituje toho a chce získat Meryl zpět, 

protože ji miluje. 

Meryl Morganová – úspěšná realitní agentka, klidná, rozvážná, odhodlaná. Velmi touží po 

dítěti. Cítí se oklamaná, ale přesto dá Paulovi šanci. 

Otázky k diskuzi 
1. Jak hodnotíte hlavní postavy (Paul, Meryl)? Jejich kladné/záporné vlastnosti, chování, 

vztah? 

2. Kdo z hlavních postav se zachoval hůř? Proč? 

3. Kdybyste byli Meryl, dokázali byste Paulovi odpustit? 

4. Dokázali byste nějak omluvit nebo pochopit Paulův „přešlap“? 

5. Jaký máte názor na trend dnešní doby – velmi časté a běžné rozvody?  

6. Jak řešíte problémy ve svých vztazích (s partnerem, rodiči, sourozenci, spolužáky)? 

7. Dokážete mluvit o tom, co vám vadí, nebo to v sobě „dusíte“ a potom jednoho dne vše 

vyplave napovrch? 

8. Dokážete odpustit, když vás někdo zraní? A dokážete se omluvit a poprosit  

o odpuštění toho, koho jste ranili? 

9. Děláte si čas na ty, které máte rádi, nebo svůj čas trávíte víc na sociálních sítích?  
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Náměty na další práci s filmem 
Každý účastník obdrží tužku a papír, na který bude mít za úkol napsat nějakou situaci 

z filmu, kterou vnímal jako zápornou (nelíbilo se mu, jak se v ní postavy zachovali; má pocit, 

že by danou situaci měli postavy vyřešit jinak,…). Poté se papíry vyberou a zodpovědná 

osoba je projde, aby se neopakovali stále stejné situace. Hráči budou rozděleni do dvojic 

a každá dvojice si vylosuje jednu z napsaných situací, společně se zamyslí nad tím, co by se 

dalo udělat jinak/lépe a nakonec pro všechny přichystají scénku na dané téma, ale s dobrým 

nebo správným koncem. Když jsou všichni hráči připraveni, postupně se dvojice střídají 

a předvádějí své scénky. 

Metodické poznámky 
V průběhu filmu se nachází několik násilných scén (scény, v nichž působí nájemný 

zabiják). 
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Romantický 

23. Dlouhá cesta (A Walk to Remember) 
 

Téma Víra, nemoc a láska 

Žánr Romantické drama 

Délka filmu 98 min 

Věk diváků 15+  

Rok a země 

vydání 

USA, 2002 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Jak je víra v našem životě důležitá; ovlivnění vrstevníky 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o romantický film. Děj se odehrává v prostředí střední školy  

a ukazuje vliv vrstevnické skupiny. 

Zpracoval: Veronika Pešková 

 

Hlavní myšlenka k filmu 
Film poukazuje na to, jaký na nás může mít vliv kolektiv lidí, který nás obklopuje. 

Dále popisuje silnou víru oproti lhostejnosti a bezstarostnosti. 

Stručný popis děje 
Landon Carter je bezstarostný a lhostejný ke všemu kolem sebe. Vyrůstá pouze 

s maminkou a setkává se spartou lidí, která každého kritizuje a ponižuje. Navíc je to parta lidí, 

kteří vidí přátelství ve výsměchu a zastrašování. Oproti tomu je zde Jamie Sullivanová, která 

je zodpovědná a silně věřící. Žije pouze s tatínkem, který je na ní velmi přísný. Jamie 

a Landon se spolu setkávají při nacvičování divadelního představení jejich školy. Landon tam 

však na rozdíl od Jamie chodí za trest, protože porušil školní řád. Oba obsadí hlavní role. 

Landon poprosí Jamie o pomoc při učení textu, avšak chce se s ní scházet pouze tak, aby to 

neviděla jeho parta přátel, protože by se mu posmívali. Na premiéře to Jamie moc sluší 

a Landon si poté uvědomí, že mu není lhostejná. Poté, co se Jamie přede všema zastane, 

když se do ní jeho přátelé navážejí, začnou spolu chodit. Landon se změní. Začne si více vážit 
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věcí a navíc chce něčeho v životě dosáhnout. Je jim spolu moc dobře. Nakonec se mu Jamie 

přizná, že je těžce nemocná - má leukémii. Landon ji však neopouští a je i v těch nejhorších 

chvílích s ní. Moc ji miluje a nakonec se spolu vezmou. Dlouho po Jamiině smrti  

na ni Landon nezapomíná. 

Úvod k filmu 
Na úvod je dobré říct: „Děj filmu je zasazen do poloviny 90. let 20. století a odehrává 

se v Severní Karolíně. Film byl natočen podle románu Nezapomenutelná cesta.“ 

Přečíst si úryvek z Bible, který se ve filmu vyskytuje: „Láska je trpělivá, laskavá, 

nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj 

prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje 

z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska 

nikdy nezanikne.“ (1 Kor 13, 1–8) 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Landon Carter – zpočátku je bezstarostný, nezodpovědný a lhostejný, poté co se zamiluje je 

ochotný, milý, hodný, cílevědomý 

Jamie Sullivanová – milá, hodná, silně věřící, ochotná, trpělivá 

reverend Sullivan – tatínek Jamie, přísný, starostlivý, milující 

maminka a tatínek Landona – v nouzi mu podají pomocnou ruku 

přátelé Landona – sobečtí, kritičtí, nepřátelští, závistiví, škodolibí 

Otázky k diskuzi 
1. Co si myslíte o Landonově chování před jeho partou kamarádů na začátku filmu? Bylo 

to vůči Jamie fér? Jak se asi cítila? 

2. Nenecháváme se někdy strhnout lidmi ke špatným věcem? Nenecháme se ovlivňovat? 

3. Je důležité to, co si o nás druzí myslí nebo co o nás říkají? 

4. Přetvařujeme se někdy, abychom zapadli nebo abychom vypadali dobře? 

5. Styděli jste se někdy za svoji víru? V jaké situaci? 

6. Znáte někoho, kdo se vyrovnal nebo se vyrovnává s těžkou nemocí? Jak to zvládá? 

7. Přivedli jste někdy někoho k víře? A můžeme to naším chováním dokázat? 
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Náměty pro práci s filmem 
Nezapomenutelná cesta je bestseller amerického spisovatele Nicholase Sparkse. Kniha 

byla inspirována skutečností – hlavní dívčí postava byla vytvořena podle Sparksovy mladší 

sestry Danielle († 2000), podle níž a pro ni byla napsána. O hlavních postavách autor řekl: 

„Jamie Sullivan byla v mnoha ohledech moje mladší sestra. Moje sestra byla roztomilá, 

podobně jako Jamie. Stejně jako ona měla silnou víru. Stejně jako Jamie milovala církev. 

Stejně jako Jamie nebyla populární ve škole. Stejně jako Jamie byla vždy veselá a všechno, co 

v životě chtěla, bylo vdát se. A stejně jako Jamie, má sestra dostala rakovinu. Stejně jako 

Jamie, moje sestra někoho potkala. A podobně jako Landon si tento muž dlouhou dobu 

nedokázal představit, že by se mohl oženit s někým, jako je ona. Nicméně nakonec si 

nedokázal pomoci. Ač věděl, že je nemocná a že nemůže nad svou nemocí vyhrát, tento muž ji 

požádal o ruku. Byla to ta nejkrásnější věc, jakou kdy kdo pro někoho udělal, a já jsem 

nenapsal tento román jenom proto, abyste poznali mou sestru, ale i proto, abyste věděli, jakou 

úžasnou věc pro ni vykonal její manžel. Bohužel, má sestra zemřela v červnu. Bylo ji 33 let.“ 

Aktivita - Měřítka hodnot 

Cíl / téma Uvědomit si důležité hodnoty 

Charakter  Psychologická hra 

Prostředí Do místnosti i ven 

Počet hráčů Neomezený 

Věk hráčů 15  

Délka hry 45 min 

Náročnost 

přípravy 

Snadná 

Stručná 

charakteristika 

Hráčům nadiktujeme 20 hodnot: např. přátelství, mír, pravda, moudrost, 

vlast, příroda, svoboda, rodina, láska, legrace a další. Každý hráč si vybere 

15 hodnot, které jsou pro něho nejpodstatnější nebo na kterých mu záleží. 

Poté se hráči spojí do dvojic a z 15 hodnot společně vyberou  

12 hodnot, poté se spojí do čtveřic a vyberou 10 hodnot. Takhle se 

pokračuje, dokud nezbyde 5 hodnot, které se seřadí podle důležitosti. 

Zpracoval Veronika Pešková 
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24. Poslední prázdniny (Last Holiday) 
 

Téma Život, peníze, vztahy, sny, nemoc, láska, vaření 

Žánr Romantický, komedie, drama, dobrodružný 

Délka filmu 107 min 

Věk diváků 14+ 

Rok a země 

vydání 

2006, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Život je to nejcennější, co mám, a proto je dobré ho žít a nejen přežívat, 

plnit si své sny a nebát se být sám sebou. 

Stručná 

charakteristika 

Komediální film vypráví o ostýchavé Georgie Byrdové. Převážná část 

děje se odehrává v Karlových Varech v České republice v průběhu asi 

jednoho měsíce v zimním období. Důležitým dějištěm je Hotel Pupp. 

Zpracoval Dorota Dvořáková 

  

Hlavní myšlenka filmu 
Život je to nejcennější, co mám, a proto je dobré ho žít a nejen přežívat. Během života 

si plnit své sny a nebát se být sám sebou a dokázat jít i proti proudu. 

Stručný popis děje 
 Georgia Byrdová je skromná černoška, která pracuje jako kuchařka pro společnost 

Kragen a do malého deníku si zapisuje své sny o lepším životě. Vše se ale nečekaně změní, 

když se při flirtování s kolegou Seanem Williamsem uhodí do hlavy a je poslána na vyšetření 

k podnikovému lékaři. Dozví se šokující informaci, že má v mozku několik nádorů jako 

důsledek vzácné neurologické poruchy. Protože její pojistka nepokrývá tak náročné operace, 

zbývá jí už jen několik týdnů života. Když se vzpamatuje, dá výpověď, vybere celoživotní 

úspory, prodá veškerý majetek a vyrazí na luxusní dovolenou do grandhotelu Pupp 

v Karlových Varech. Je odhodlána užít si poslední týdny naplno. Vybere si nejlepší apartmá, 

skromné oblečení vymění za drahé modely z luxusních butiků a vrhne se do víru života. 

Vyzkouší si snowboarding, skočí na padáku z přehradní hráze, úspěšně pokouší 

štěstí  v kasinu, flirtuje s vlivným politikem. Laskavostí a bezprostředností okouzlí většinu 

hostů i personál s výjimkou upjaté manažerky slečny Guntherové. Když zjistí, že mezi hosty 
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je také Matthew Kragen, majitel společnosti, pro kterou pracovala, začne se vydávat za 

manažerku konkurenční firmy. Kragen je skeptický a uplatí slečnu Guntherovou, aby o ní 

zjistila pravdu. Ta při pátrání objeví dopis s instrukcemi týkajícími se věcí spojených s její 

smrtí a je tak dojatá, že ji přesvědčí, aby se vrátila domů a prožila poslední dny s těmi, které 

miluje. Georgie jí dá zapravdu, odjezd na letiště však zmaří lavina. Musí se vrátit do hotelu, 

kde ji čeká jedno velké zklamání a řada příjemných překvapení. 

Úvod k filmu 
 Život ostýchavé neworleanské kuchařky Georgie Byrdové se obrátí vzhůru nohama 

v momentě, kdy zjistí, že má před sebou pouhý měsíc života. Rozhodne se, že opustí všední 

zaměstnání, změní vizáž a vydá se na dovolenou snů do proslulých lázní v Karlových Varech.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Georgia Byrd  – zaměstnankyně neworleanské obchodu pracující v oddělení domácích 

potřeb. Je stydlivá, zamlklá, ale zároveň je něžnou dámou s dobrým srdcem a celou řadou snů, 

které si zapisuje do své „Knihy možností“. Život se jí obrátí naruby v den, kdy se dozví po 

banálním úrazu v práci o zákeřné nemoci. Doktoři Georgii dávají pouze tři týdny života. Tato 

zpráva vede k mnoha impulzivním rozhodnutím, ke kterým by se Georgia za jiných podmínek 

neodhodlala. Její přístup k životu se značně změní a hlavní hrdinka je šťastná. 

Sean Matthews – pro Georgii velmi sympatický muž, jejich společný život je rovněž jedním 

z Georgiiných snů. Pro možnost vyznat Georgii lásku je ochoten udělat mnoho a pro společný 

život mnohem více. 

Matthew Kragen – samolibý, sobecký egoista, pro kterého je důležité být středem pozornosti 

a mít na ostatní co největší vliv. Muž, pro kterého dost není nikdy dost. Mezi jeho vlastnictví 

patří síť obchodů, v níž pracovala Georgia. Matthew se za každou cenu snaží Georgii předčít 

a najít na ni něco nekalého. 

Senátor Dillings – politik, který se spíše než svým politickým povinnostem a slibům věnuje 

vlastním radovánkám spolu s dalšími přáteli. 

paní Burnsová – pracovnice a milenka Matthewa Kragena, která v bláhové iluzi, že se 

Matthew rozvede se svou ženou, zůstává v jeho blízkosti. 

Šéfkuchař Didier – šéfkuchař v hotelu Pupp, stane se velkým přítelem Georgie, pomůže 

jí svou podporou a sdílením doposavad získaných zkušeností. 
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Otázky k diskusi 
1. Dokázali byste také vsadit vše na jednu kartu jako hlavní hrdinky? 

2. Žijeme v uspěchané době, kdy je nátlak na výkon čím dál větší. Zkuste si proto položit 

otázku, kdy naposledy jste pracovali, až dřeli, aniž by vám toto úsilí přinášelo tolik 

radosti či užitku? Kdy naposledy jste pod nátlakem dnešní doby nevyužili čas tak, jak 

by si zasloužil, a tak, jak by vás to potěšilo. 

3. Myslíte si, že byl Matthew Kragen šťastný? Co si o jeho postavě myslíš? 

4. Jaká je vaše reakce na heslo „Dost není nikdy dost“? 

5. Georgia dokázala bezpochyby v lidech vyvolávat pocit k zamyšlení se nad věcmi, 

na které jinak neměli čas či chuť, a naplňovat je něčím nevšedním až podivuhodným. 

Máte i vy ve svém okolí někoho, kdo vás chápe, umí vás potěšit a povzbudit, když 

to potřebujete, nebo jste vy sami pro někoho takovým člověkem? 

6. Je podle vás možné udělat ve svém životě také nějaký podobný krok, jaký udělala 

Georgie k tomu, aby byla se svým životem spokojenější? Jaká změna by to mohla být 

a v čem myslíte, že by ovlivnila váš dosavadní život? 

Náměty pro práci s filmem 
 Je dobré mít nějaké sny, cíle anebo jen pár zásad, kterými se chceme ve svém životě 

řídit. Právě na toto téma je zaměřena tato tvůrčí aktivita.  

Cílem je vytvořit si malý plakátek, který bude obsahovat 2 – 4 body, které pro nás 

mají nějaký význam. Tento plakátek může obsahovat body různorodé, např. ukliď si každou 

sobotu pokoj, nepropadni ve škole, podívej se do Francie apod. 

 K výrobě je potřeba čistý papír (může být i větší velikosti, nebo barevný), ten bude 

základem pro plakátek. Dále se vždy hodí nějaké fixy, pastely, pastelky, pravítka, nůžky, 

lepidla, další ozdobné papíry atd. 

 Plakátek je vhodné doma vyvěsit na místo, které je často na očích, třeba v pokoji 

nad postelí, a zároveň není přístupné tolik ostatním členům rodiny. 

Zdroje 
http://www.csfd.cz/film/194883-posledni-prazdniny/ 

http://www.fdb.cz/film/posledni-prazdniny-last-holiday/obsazeni/41983 

 

  

http://www.csfd.cz/film/194883-posledni-prazdniny/
http://www.fdb.cz/film/posledni-prazdniny-last-holiday/obsazeni/41983
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Sci-fi 

25. Divergence (Divergent) 
 

Téma Odvaha, síla, boj  

Žánr Sci-fi, dobrodružný, thriller 

Délka filmu 139 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2014, USA 

Znění CZ dabing 

Hlavní 

myšlenka  

Nezáleží na tom, ke které skupině (vrstvě, třídě) patříme. Ať už jsme kýmkoli, 

měli bychom bojovat za pravdu a spravedlnost. 

Stručná 

charakteristika 

Dobrodružný film se sci-fi prvky, který ukazuje život lidí v budoucnosti 

(rozdělených po ničivé válce do 5 frakcí) a jejich boj za svobodu, pravdu 

a mír. 

Zpracovala: Kristina Svobodová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Nezáleží na tom, ke které skupině (vrstvě, třídě) patříme. Ať už jsme kýmkoli, měli 

bychom bojovat za pravdu a spravedlnost. V životě nám bude stát v cestě mnoho překážek  

a mnoho lidí, kteří se budou snažit nás zničit, ale když to vše dokážeme překonat, nalezneme 

smysl své činnosti a radost ze života a z toho, co děláme. Nesmíme se nechat zastrašit, ale jít 

za svým cílem. 

Stručný popis děje 
Tento film je především dobrodružný, jsou v něm ale i prvky romantiky a z velké části 

nese prvky sci-fi. Děj se odehrává v budoucnosti v Chicagu po velké a ničivé válce. Lidé jsou 

rozděleni do 5 frakcí – odevzdanost, upřímnost, mírumilovnost, sečtělost, neohroženost. 

Existují však také divergenti, což jsou lidé, kteří nepatří jen do jedné frakce, neboť mají 

předpoklady být ve více frakcích zároveň. Musejí se skrývat, protože jejich uvažování nelze 

kontrolovat, a proto se jeví jako nebezpeční. Také hlavní hrdinka Tris je divergentní. Hledá 
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sama sebe, místo, kam patří, a nakonec najde mnohem víc – lásku, smysl života, pravdu 

a odvahu za ni bojovat. 

Úvod k filmu 
Odevzdanost, upřímnost, mírumilovnost, sečtělost, neohroženost. Pět frakcí, pět druhů 

lidí a všichni jsou spokojení. Takto se tváří vláda města, v němž byli lidé rozděleni podle 

svých nejlepších vlastností, a vše vypadá v pořádku. Avšak zdaleka ne všichni jsou s tím 

spokojeni. Na jedné straně jsou to mladí lidé, kteří ze své rodné frakce přecházejí do jiné  

– a mezi nimi i hlavní hrdinka Tris – na straně druhé jsou to ti, kdo nemají vládu ve svých 

rukách a chtěli by to změnit. Jak dopadne boj mezi dobrými a zlými? A kdo je vlastně dobrý  

a kdo zlý? Dá se v tomhle světě přetvářky vůbec někomu důvěřovat? A může mladý člověk 

sám na tomhle nespravedlivém systému něco změnit? Pojďme se podívat do světa, v němž 

tyto otázky řeší mladá, odhodlaná dívka Tris a třeba nás to dovede k zamyšlení a něčím nás  

i inspiruje. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Tris Prior – hlavní hrdinka filmu. Je uzavřená, ostražitá, schopná, odhodlaná, silná. 

Původním jménem Beatrice. Narodila se do frakce Odevzdaných, ale v Obřadu volby 

přestoupila do frakce Neohrožených. Je divergentní – má předpoklady pro více frakcí. 

Čtyřka (Tobias Eaton) – tajemný, odměřený, odvážný, bojuje za dobrou věc, miluje Tris  

a pomáhají. Působí ve frakci Neohrožených, má na starosti výcvik nováčků. Také je 

divergentní. 

Otázky k diskuzi 
1. Jak se vám film líbil? Máte rádi žánr sci-fi? 

2. Co je hlavní myšlenkou filmu? 

3. Kterou frakci byste si vybrali? Proč? 

4. Komu by měla být svěřena vláda a proč? 

5. Souhlasíte s tímto systémem (rozdělení rolí, funkcí, postavení atd.)? 

6. Myslíte, že by to takto mohlo fungovat i v reálném světě? 

7. A co odpadlíci? Zdá se vám to takto spravedlivé? 

8. Která z postav je vám nejsympatičtější? Proč? 

9. Zachovali byste se stejně jako Tris – šli tam, kam vás srdce táhne i za cenu ztráty 

vlastní rodiny? 

10. Které vlastnosti si na Tris nejvíce ceníte? Které na Tobiasovi (Čtyřka)? 

11. Kterou z postav vnímáte jako nejzápornější? Proč? 
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12. Jaký máte názor na Jeanine Matthews? Jaký máte názor na Erica? 

13. Jak vnímáte postavu Tobiasova (Čtyřka) otce? 

14. Máte rádi výzvy? Zvládli byste výcvik Neohrožených? 

15. Jste odvážní a silní? Dokážete bojovat za pravdu přispěchat na pomoc, když vidíte 

nespravedlnost? 

Náměty na další práci s filmem 
Po zhlédnutí filmu dáme všem chvíli na rozmyšlenou (případně jim také můžeme 

předložit předchozí otázky), aby si ujasnili, co se jim na filmu líbilo/nelíbilo, a především se 

zamysleli nad jednotlivými frakcemi. Poté se každý ze zúčastněných bude moct rozhodnout, 

ke které frakci by se chtěl přidat a odejde na místo, které je této frakci vyhrazeno  

(např. cedule s názvem frakce a pod ní skupina židlí, každá frakce v jiné místnosti).  

V rámci každé frakce potom zúčastnění diskutují o výhodách, nevýhodách své frakce, reagují 

na projevy dané frakce ve filmu, sdělují důvod svého rozhodnutí a společně vymýšlejí, jak 

svou frakci obhájí před ostatními. Na diskuzi by mělo být vyhrazeno tolik času, aby se všichni 

stačili zapojit a vymyslet své důvody, doporučeno je půl hodiny a více (také podle počtu 

zúčastněných). Nakonec se všichni sejdou opět společně v jedné místnosti a zástupce  

z každé frakce přednese, na čem se s ostatními usnesli. Cílem je nejlépe obhájit svou frakci (je 

možné klást otázky a zpochybňovat důvody ostatních, pakliže se někomu jeví jeho důvody 

nesprávné a dokáže jim podloženými informacemi a důkazy odporovat). 

Metodické poznámky 
V průběhu filmu se často vyskytují násilné scény, obzvlášť v závěru filmu je 

takovýchto scén velké množství. Nedoporučuji pouštět film osobám mladším 15 let. 
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26. Rezistence (Insurgent) 
 

Téma Záchrana lidstva, obhajoba divergentní rasy, boj za pravdu, sebeobětování, 

překonání sama sebe, těžká rozhodnutí, láska 

Žánr Sci-fi, dobrodružný, romantický 

Délka filmu 119 min 

Věk diváků 12+  

Rok a země 

vydání 

2015; USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Je horší boj se sebou sama, nebo boj za svobodu lidstva? 

Stručná 

charakteristika 

Rezistence je dobrodružný sci-fi film s romantickými prvky. Svou akčností 

vtáhne diváka rychle do děje. Objevují se i pohádkové rysy – vítězí dobro 

nad zlem. 

Zpracovala: Vendula Říčařová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Výměna svobod za zdánlivý pocit bezpečí před neznámem. 

Stručný popis děje 
Hlavní hrdinka Tris pokračuje i ve druhém díle v boji jak proti nelítostnému systému, 

který dokonale ovládá společnost, tak se svými démony z minulosti. Utopistická společnost, 

která je rozdělena do různých frakcí, se nyní potácí na okraji občanské války. Děj nabírá 

rychlý spád a z Tris se Čtyřkou se stávají psanci. Vůdkyně sekce Sečtělých za pomocí 

ozbrojených složek je odhodlaná ty dva za každou cenu dostat.  Zároveň se snaží pochytat  

co nejvíce divergentních lidí, kteří nezapadají do systému, aby jí pomohli otevřít pradávné 

tajemství. A je to právě Tris, která se stane klíčem k tajemství. 
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Úvod k filmu 
Tento film byl natočen podle druhé knihy Rezistence románové trilogie Divergence od 

autorky Veronicy Roth. Film volně navazuje na Divergenci a začíná tím, jak se Tris se svými 

přáteli snaží najít úkryt u jiné frakce před armádou vůdkyně, která po nich pátrá.  

Seznam hlavních postav a jejich stručná charakteristika 
Beatrice „Tris“ Prior – hlavní hrdinka, která je divergentní a jediná schopná otevřít 

pradávné tajemství, jež schovávala její matka. Neustále bojuje a utíká před systémem 

a zároveň trpí běsy ze smrti jejích rodičů. Snaží se pomoct zbytku lidstva, proto se svou obětí 

dobrovolně odevzdává do rukou Jeanine.  

Tobias „Čtyřka“ Eaton – milující přítel Tris, který utíká před systémem stejně jako ona.  

Je však trochu sobecký, jelikož jí chce jen pro sebe a není k ní zcela upřímný. Snaží se věci 

dělat ve svůj prospěch.  

Jeanine Matthews – vůdkyně sekce Sečtělých, která si jde nelítostně za svým cílem  

bez ohledu na ostatní sekce a obyvatele města. Převezme moc a pasuje se do role diktátora.  

Je schopná jít přes mrtvoly jen proto, aby dosáhla svého cíle. 

Caleb Prior – bratr Tris, který je pod velkým vlivem Jeanine, ale nakonec se přidá k Tris  

a Čtyřce a pomůže jim.  

Peter – přítel Tris a Čtyřky, který se rozhodne na oko spolupracovat s Jeanine, avšak stále 

zůstává věrný svým přátelům. 

Otázky k diskuzi 
1. Popište chování Erica. 

2. Proč je (hlavně máma) přijala mezi sebe? 

3. Proč se Tris rozhodla dobrovolně se odevzdat Jeanine? 

4. Co Tris motivovalo k tomu, aby přežila utrpení na kostce? 

5. Jaký byl Čtyřka? Pomáhal Tris, nebo jí spíše stahoval dolů? 

6. Myslíte si, že chování Jeanine bylo k něčemu dobré?  

7. Co byste dělali, kdybyste věděli, že jste poslední lidé na Zemi?  

Náměty na další práci s filmem 
Účastníci by se vžili do role, že jsou posledními lidmi na světě. Každý by si vytáhl 

kartičku, podle které by se zařadil do sekce Neohrožených (vedoucí skupiny), do sekce 

divergentních nebo sekce nezařazených. Každá skupina má svůj úkol. V sekci nezařazených 

se musí všichni společně domluvit, na stranu jaké sekce se přidají a poté stanovit klady 

a zápory jejich rozhodnutí. Sekce divergentních musí vybrat 1 člověka, kterého obětují za 
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celou skupinu, aby zachránili lidstvo. Sekce Neohrožených si zvolí svého vůdce. Dostane se 

však do situace, ve které si bude muset vybrat, zda obětuje sám sebe, nebo celou svou sekci 

před zkázou.  

Po splnění těchto úkolů a rozvede diskuze na téma, jak bylo těžké pro účastníky se 

rozhodnout, jak se cítili. 

Metodické poznámky 
Zajistit techniku a zdroje jako u předchozího filmu. Přesně si sepsat, co mají jednotlivé 

skupiny za úkol a nezapomenout se zeptat účastníků, zda jim je vše jasné  

a srozumitelné.  

Zdroje 
http://www.fdb.cz/film/rezistence-insurgent/125952 

http://www.fdb.cz/film/na-konci-vsech-valek-to-end-all-wars/38554 
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27. Vyměřený čas (In Time) 
 

Téma Čas, sociální nerovnost lidí (miliardáři X chudí), spravedlnost 

Žánr Sci-fi, thriller, akční, romantický 

Délka filmu 105 minut 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2011, USA 

Znění CZ titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Čas jsou peníze.  

Mnoho chudých denně umírá pro pár bohatých. 

Stručná 

charakteristika 

Odehrává se v blízké budoucnosti, kdy se platí časem. Peníze nejsou nic. 

Lidé jsou nesmrtelní do 25 let. Po uplynutí této doby umírají, pokud si 

neodpracují, nenakradou nebo nezdědí čas navíc. Někteří žijí ze dne na 

den, jiní časem mohou klidně plýtvat. Rozdíly jsou hluboké. Pro pár těch, 

kteří jsou nesmrtelní, denně umírají stovky lidí. Hlavní hrdina Will se 

rozhodne tomuto uspořádání vzepřít.  

Zpracoval: Klára Kalinová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Čas jsou peníze. Mnoho chudých denně umírá pro pár bohatých. Dá se takové 

uspořádání světa změnit? 

Stručný popis děje 
V roce 2169 jsou lidé geneticky upraveni tak, aby měli perfektní zdraví a vzhled. 

Každý má na ruce podkožní svítící digitální hodiny. Ve 25 letech přestanou stárnout a jejich 

hodiny začnou odpočítávat jeden rok. Když člověku vyprší čas, zemře. Čas se stal univerzální 

měnou. Peníze nejsou vůbec nic. Will Salas žije v chudé zóně Dayton a má na svých 

životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. Nejen on, ale i jeho matka a spousta dalších 

lidí tak žije ze dne na den jen díky tvrdé práci. 

Místní gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást a klidně tím ukončit jeho život. 

Jednoho dne Will pomůže před jedním z těchto gangů uniknout bohatému Henrymu. Ten mu 



  

97 

 

za to daruje celé své století času a sám se rozhodne svůj nekonečný život skončit. Will je 

následně obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného než dokázat svou nevinu. Vydává se 

na útěk do nejbohatší zóny New Greenwich, kde na rozdíl od Daytonu nikdo nikam nespěchá. 

Čas je luxus, který si tu mohou dovolit všichni, protože budou žít stovky nebo i tisíce let. 

V New Greenwich žije Sylvia, dcera bohatého Phillipa Weise, obchodníka s časem. Willa 

přitahuje a ve chvíli, kdy ho přicházejí zatknout strážci času, se právě ona stává ideálním 

rukojmím. Začíná vysoká hra o změnu pravidel světa bez spravedlnosti. 

Úvod k filmu 
Chystáte se nahlédnout do světa v roce 2169, kdy jsou lidé zdraví a do 25 let 

nesmrtelní. Potom se jim zapnou na ruce podkožní světelné hodiny se zbývajícím časem 

na 1 rok. Je na nich, jak s ním naloží, ale jisté je, že ve chvíli, kdy jim čas na hodinkách 

vyprší, umírají. Hlavní hrdina Will nejprve bojuje o život svůj a své matky tvrdou prací. 

Později zjišťuje, že takhle by to na světě vůbec nemuselo fungovat. Času je dost pro všechny. 

Naskytne se mu nečekaná příležitost, která ho zavazuje, aby se pokusil nespravedlivý řád 

společnosti změnit. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Will Salas – mladý hezký hrdina, po vzoru svého otce touží po spravedlnosti  

Sylvia Weis – dcera miliardáře, nejdřív se vůči Willovi drží zpátky, potom se do něj zamiluje  

Philippe Weis – povýšený boháč, otec Sylvie 

Strážce Raymond – nezajímá ho spravedlnost, je neúplatný 

Willova matka – milující, pracovitá, obětavá 

Otázky k diskuzi 
1. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo být nesmrtelný? Stáli byste o to? Proč? 

2. Myslíte, že by to v naší společnosti fungovalo stejně jako ve filmu, kdyby se platilo 

časem (stejná touha po nesmrtelnosti, zbytečné umírání a zabíjení,…)? 

3. Jaké jsou výhody a nevýhody života v zóně New Greenwich a Dayton? 

4. Ve které zóně byste radši žili vy? Proč? 

5. Kterým z postav podle vás dění ve filmu přineslo největší změny? Proč? 

6. Lidé ve filmu přestali stárnout ve 25 letech. Kdybyste v takovém světě žili vy, vadilo 

by vám, že nemůžete odhadnout věk těch, s kterými se setkáváte? Mělo by to nějaké 

ne/výhody? 
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Náměty na další práci s filmem 
Účastníci si napíší rozvrh vlastního běžného dne. Nebo alespoň zhruba přisoudí 

hodinovou dotaci jednotlivým činnostem. Následuje představení a diskuze o tom, co si 

napsali. Každý může zhodnotit účelnost využití svého času. 

Metodické poznámky 
Ve filmu se často objevuje pojem spravedlnost. Jsou zde kontrasty extrémně bohatých 

a extrémně chudých, s tím souvisí téma rovnosti příležitostí a rovnováhy ve společnosti. Boj  

o tyto hodnoty je hlavním tématem filmu. Nejsou zde nahé scény, ale film nedoporučuji pro 

mladší 15 let. Ze spoře oděných scén zmíním třeba koupání (0:40:00) nebo svlékací poker 

(1:17:00). Často se objevují přestřelky, zabíjení, ale v nějakém brutálním zpracování. 
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Sportovní 

28. Ledové ostří (The Cutting Edge) 
 

Téma Důvěra a přátelství mezi lidmi. 

Žánr Drama, romantický, komedie, sportovní 

Délka filmu 101 min 

Věk diváků 13+ 

Rok a země 

vydání 

1992, USA 

 

Znění 

Český dabing: Tomáš Juřička – D. B. Sweeney (Doug Dorsey), Eva 

Spoustová – Moira Kelly (Kate Moseley), Petr Pelzer – Roy Dotrice 

(Anton Pamčenko) Pavel Šrom – Terry O'Quinn (Jack Moseley) a další. 

Hlavní 

myšlenka 

I přes naprostou rozdílnost lidí může vzniknout silné přátelství, či dokonce 

láska. 

Stručná 

charakteristika 

Film z prostředí krasobruslení 

Zpracovala: Anežka Burešová 

 

Hlavní myšlenka 
I přes naprostou rozdílnost lidí může vzniknout silné přátelství, či dokonce láska. 

Stručný popis děje 
Kate je jedna z nejtalentovanějších krasobruslařek, ale nemůže najít toho správného 

tanečního partnera. Tu se naskytne příležitost pro Douga, který kvůli svému zranění už 

nemůže sportovně hrát lední hokej. Po mnoha neshodách, hádkách a vtipných scénách se tato 

nesourodá dvojice spojí a společně úspěšně zvládnou důležité taneční představení. 

Úvod k filmu 
Jde o starší film z prostředí krasobruslení. Za podotknutí stojí, že ani jeden z herců 

není profesionální krasobruslař. Oba herce trénovala Sarah Kawahara, trenérka nejúspěšnější 

americké krasobruslařky Michelle Kwanové. Při natáčení se společně s D. B. Sweeneyem 

věnovala dva měsíce tréninku krasobruslení. Při tomto tréninku mezi nimi vzniklo blízké 

přátelství, které trvá dodnes.  

http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=32&t=157
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=70&t=15869
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=3091
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=3091
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=62&t=14877
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=1228
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=54&t=21652
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=610
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=66&t=2325
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Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Kate Moseley – jedna z hlavních postav příběhu. Je krasobruslařkou, ale má problémy se 

svými tanečními partnery, protože jim není schopná důvěřovat. Je odhodlaná, vytrvalá, pyšná 

a talentovaná. 

Doug Dorsey – jedna z hlavních postav příběhu. Je bývalým hokejovým hráčem, ale 

z důvodu špatného zraku už nemůže hrát. Je přátelský, tvrdohlavý, odhodlaný a pracovitý. 

Anton Pamchenko – trenér Kate. Je spolehlivý, zkušený, odhodlaný a vstřícný. Vidí  

na druhém to dobré. 

Jack Moseley -  je starostlivým, sobeckým, ale milujícím otec. 

Otázky k diskuzi 
1. Co si myslíte o otci Kate a jeho chování?  

2. Jaká je podle vás Kate? 

3. Co si myslíte o chování Douga ke Kate?  

4. Jaká scéna se vám nejvíce líbila?  

5. Jaký je podle vás Katein přítel?  

6. Myslíte si, že by s ním Kate byla šťastná?  

7. Jaké je prostředí, z něhož pochází Doug? 

Náměty na další práci s filmem 

Hra na rychlé reakce 

 Do kruhu (např. z provazu) velkého asi 3 metry v průměru se různě vyskládají čísla 

(od 1 do 25) výrazně napsaná na list papíru A4.  

 Lidé se postaví okolo kruhu a mají za úkol, aby si stihli v co nejkratším časovém 

limitu stoupnout popořadě na všechna čísla. V kruhu může být vždy jen jeden člověk, 

jinak musí začít od začátku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdb.cz/filmova-role-vyhledavani.html?role=Kate%20Moseley
http://www.fdb.cz/filmova-role-vyhledavani.html?role=Doug%20Dorsey
http://www.fdb.cz/filmova-role-vyhledavani.html?role=Anton%20Pamchenko
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29. Zrození šampióna (The Blind Side) 
 

Téma Splnění snu chudého chlapce 

Žánr Sportovní, životopisný 

Délka filmu 123 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2009, USA 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenky 

Pomoc druhým, plnění snů, rozdíl mezi černými a bílými lidmi 

Stručná 

charakteristika 

Jedná se o film, jehož děj se odehrává ve škole, v rodině a na fotbalovém 

hřišti. I když je žánr sportovní, objevují se zde i komediální prvky 

a otázky k zamyšlení. 

Zpracovala: Veronika Pešková 

 

Hlavní myšlenka k filmu 
Jako hlavní myšlenky k filmu jsem zvolila pomoc druhým, rozdíl mezi černými 

a bílými lidmi a plnění našich snů. 

Stručný popis děje 
Michael Oher, přezdívaný jako „Big Majkl“, nastoupí na křesťanskou školu díky 

přimluvení trenéra Cottona. Učitelé ho zezačátku podceňují a vysmívají se mu. Po smrti 

Majklova otce nemá Majkl kam jít. Ve špatném počasí se setkává s rodinou Touhyových. 

Maminka si hned prosadí svou a vezmou ho k sobě domů. Jedná se o velmi bohatou rodinu. 

S nejmladším chlapcem, přezdívaným „Es Jeyem“, se velmi rychle spřátelí. Majkl je však 

velmi tichý, a tak o něm rodina zprvu moc neví. V průběhu studia Majklovi trenér Cotton 

doporučí, aby hrál americký fotbal. Postupně se sbližuje s rodinou, získává od nich pro hraní 

velkou podporu a s malým Es Jeyem začne fotbal trénovat. Maminka Touhyová se o Majklovi 

dozvídá, že byl jako malý odebrán jeho biologické mamince. Rozhodne se, že si ho vezmou 

do opatrovnictví. Díky podpoře celé rodiny se stává úspěšným ve fotbale. Toho si začnou 

všímat trenéři s prestižních škol, ale aby mohl na některé z těchto škol studovat, musel by mít 

dobré výsledky ve studiu. V tu dobu ho podpoří i učitelé na jeho škole – ti učitelé, kteří ho na 
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počátku podceňovali. Do Majklova života vstupuje i učitelka Sue, kterou má na doučování. 

Celá rodina Touhyových se shoduje, že by Majkl měl jít na školu do státu Tennessee. Poté se 

Majkl dostane do sporu s maminkou, protože se dostanou do vyšetřování atletické asociace 

a jedna z vyšetřovatelek Majkla ovlivní. Majkl si poté myslí, že se ho rodina ujala kvůli tomu, 

aby je proslavil a studoval školu jako oni. S maminou Touhyovou se pohádá a uteče do své 

bývalé čtvrti. Tam se setkává se svými starými přáteli. Ti si ho dobírají, a tak se s nimi 

popere. Poté se setká s maminkou Touhyovou a ona mu vysvětlí, že ať už se rozhodne pro 

jakoukoli školu, bude ho podporovat. Majkl si nakonec vybere právě školu v Tennessee.  

Úvod k filmu 
Film byl natočen podle skutečné události na motivy knihy a měl pozitivní ohlas 

kritiků. Byl nominován na Oscara a získal Teen Choice Awards (tj. významné ocenění 

v Americe). Rozpočet filmu činil v přepočtu přes 730 milionů korun. Školní scény ve filmu 

byly natáčeny na školách Georgii a účinkovalo tam mnoho studentů, kteří tu školu v té době 

navštěvovali. 

V hlavních rolích uvidíte například herečku Sandru Bullock, která za tuto roli získala 

Oskara i Zlatý globus. 

Děj filmu se odehrává v Americe. Je o chudém chlapci a bohaté rodině, jejichž životy 

se sblíží a postupněsi k sobě vybudují vztah.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika  
Michael Oher – citlivý, hodný, má dobré ochranné instinkty, nedůvěřivý, plachý, tichý 

Leigh Anne Touhyová – maminka, velmi rázná a tvrdohlavá, ale hodná, milá, pomáhá 

ostatním 

Sean Tuohy – tatínek, hodný, milý 

Es Jey – nejmladší syn, vtipálek, hodný, milý, přátelský 

Collins Tuohyová – dcera, hodná, milá, dokáže se Majkla zastat i před přáteli 

sl. Sue – učitelka na doučování, cílevědomá, hodná, milá 

Otázky k diskuzi 
1. Dokázali bychom se postavit za své přátelé nebo rodinu za každé situace? Už se vám 

někdy stalo, že jste se nedokázali zastat někoho blízkého? Kdy? A co u lidí, kteří nám 

až tak blízcí nejsou? 

2. Stydíme se někdy za své přátele či členy rodiny proto, jak vypadají? 

3. Jsme čestní ve všem, co děláme? Neděláme někdy něco jenom pro vlastní prospěch 

nebo naše zviditelnění? Dokážeme pomoci jenom tak, aniž bychom za to něco chtěli? 
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4. Majkl ve filmu říká, že ho maminka učila, ať zavře oči, když se dělo něco špatného. 

Nezavíráme oči i my, když se děje něco špatného místo toho, abychom udělali něco 

proto, aby se to nedělo?  

5. Nasloucháme druhým? Všímáme si jejich pocitů, zajímáme se o jejich sny a přání? 

6. Mluvíme o našich snech a přáních s Bohem? Je to důležité? 

Náměty pro práci s filmem 

1. Mám právo na… 

 

Cíl / téma Cílem je zamyšlení se nad danými věcmi. 

Charakter  Psychologická hra 

Prostředí Do místnosti i ven 

Počet hráčů Neomezený 

Věk hráčů 15  

Délka hry Nelze určit, záleží na debatách. Hra lze kdykoliv ukončit. 

Náročnost 

přípravy 

Střední 

Stručná 

charakteristika 

Jeden konec místnosti (popřípadě venku si zvolíme jiný bod) bude 

označovat souhlas a druhý konec místnosti bude označovat nesouhlas. Ten, 

kdo hru povede, bude číst různé situace a člověk se podle souhlasu nebo 

nesouhlasu postaví na daný konec místnosti. Poté mohou hráči o svých 

rozhodnutích diskutovat. 

Zpracoval Veronika Pešková 

 

Pomůcky – připravit si různé životní situace (Příloha č. 1) 
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2. Šestý smysl 

 

Cíl / téma Zjištění, jak se dokážeme vcítit do druhých 

Charakter  Psychologická hra na zamyšlení a přemýšlení o druhých 

Prostředí Do místnosti i ven 

Počet hráčů Neomezený 

Věk hráčů 15 

Délka hry cca 45 minut 

Náročnost 

přípravy 

Střední 

Stručná 

charakteristika 

Hráči mají tužku a papír. Organizátor vždy řekne nějakou kategorii (např. 

květina, slavná osobnost, jídlo….). Úkolem hráčů je, napsat to, co si myslí, 

že napíšou ostatní.    

Hra se vyhodnocuje tak, že se čtou postupně kategorie a každý hráč řekne, 

co si k ní napsal. Každý získá tolik bodů, kolik lidí s ním má stejnou věc. 

Kdo má na konci nejvíce bodů, vyhrál a dokáže se tak nejvíce vcítit. 

Zpracoval Veronika Pešková 

 

Zdroje 
Knihy: HOOPEOVI, Siegrid a Hartmut. Sociálně psychologické hry pro dospívající. 1. vyd. 

Praha. Nakl. Portál, 2001 

Přílohy 
Příloha č. 1 

 Po ulici jde starší muž s plnou taškou. Pomůžeš mu? 

 Jsi na návštěvě. Pohostí tě obědem, avšak ti naservírují něco, co nejíš. Sníš to? 

 Za chvilku ti jede autobus, spěcháš na něho a zastaví tě někdo, kdo se chce zeptat 

na cestu, pomůžeš mu i za cenu toho, že autobus nestihneš? 

 Kamarád/ka se tě zeptá, jestli jí/jemu to sluší. Vidíš, že vypadá hrozně, řekneš jí/mu to 

na rovinu? 

 Spolužák si nikdy nevede sešit, ale před písemkou si ho od tebe chce oskenovat. 

Dovolíš mu to? 

 Při písemce tvůj spolužák opisoval. Učitelka se zeptá, jak to že máte stejné odpovědi. 

Napráskáš ho? 
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Válečný 

30. Na konci všech válek (To End All Wars) 
 

Téma Válka, přátelství, víra, naděje, odpuštění, odvaha, obětování, boj o přežití 

Žánr Válečné drama 

Délka filmu 125 min 

Věk diváků 15+ 

Rok a země 

vydání 

2001; USA, UK, Thajsko 

Znění Český dabing/titulky 

Hlavní 

myšlenka 

Do jaké míry je člověk schopen odpustit a obětovat sám sebe?  

Stručná 

charakteristika 

Dramatický film zasazený do prostředí 2. světové války. Natočen podle 

skutečných událostí, vhodný k zamyšlení. 

Zpracovala: Vendula Říčařová 

 

Hlavní myšlenka 
Film se zaměřuje na povahu jednotlivých hrdinů, která se u některých postav během 

děje mění a snaží se diváka přivést k zamyšlení nad vlastním chováním – konkrétně nad 

odpuštěním a sebeobětováním.  

Stručný popis děje  
Příběh vyobrazuje život spojeneckých vojáků v japonském zajateckém táboře, kde  

s nimi je velmi brutálně zacházeno. Prolínají se v něm osudy vojáků, kteří svádí boj o život 

jak s tamním prostředím, tak s japonskými veliteli, ale hlavně sami se sebou. Jsou nuceni 

stavět tzv. „železnici smrti“ v nelidských podmínkách, dopředu je však žene touha po pomstě 

a svobodě. 
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Úvod k filmu 
Film byl natočen podle skutečných událostí. Začíná zatknutím spojeneckých vojáků  

a odvezením do zajateckého tábora. Ráda bych upozornila, že ve filmu se velmi často objevují 

poměrně drsné záběry. Během filmu se už snažte přemýšlet nad jednáním určitých postav. 

Seznam hlavních postav a jejich stručná charakteristika 
Plukovník McLean – věrný, ctižádostivý a zkušený voják, velitel spojenecké legie. Jeho 

vojáci v něm měli velkou oporu. Vždy se jim snažil dodávat naději k lepším zítřkům. Jeho 

neústupnost a odvaha postavit se vedení, aby bránil své vojáky, ho však stály život. 

Major Campbell – byl plukovníkovým nástupcem a na jeho přání připravoval beznadějný 

útok. Snažil se dělat, co bylo v jeho silách. Nenesl však následky svého jednání, i když by pro 

něj smrt byla vysvobozením. 

Kapitán Ernie Gordon – film je věnován právě jeho památce. V těchto nelidských 

podmínkách se společně se svým přítelem Dustym rozhodl založit večerní školu. Snažil se jít 

ostatním vojákům příkladem a posilovat jejich naději.  

Dusty – byl velmi obětavý a pomáhal všem kolem sebe i za cenu vlastního života. Při životě 

ho udržovala jeho víra v Boha, kterou se snažil předávat mezi ostatní vojáky. Aby zachránil 

svého přítele od jisté smrti, obětoval se místo něho a nechal se zaživa ukřižovat. 

Poručík Janker – v prvních dnech v zajateckém táboře působil spíše jako namyšlený floutek 

a sobec, později se však jeho chování změnilo. Dokonce se přiznal k činu, který nespáchal  

a byl za něj potom potrestán. 

Takashi – v táboře působil jako překladatel. Ačkoli patřil k japonskému vedení, soucítil 

s vojáky, kteří museli trpět, a byl jim nápomocný v těžkých chvílích. 

Seržant Ito – japonský dozorce, který byl velmi přísný, tvrdý a nekompromisní. Zdálo se, že 

je velmi chladný, bezcitný a nelítostný, ale v závěru filmu nedokázal žít sám se sebou a raději 

spáchal sebevraždu. 

Otázky k diskuzi 
1. Co si myslíte o postoji Dustyho? 

2. Myslíte si, že to, co udělal, bylo správné? Proč? 

3. Jak byste se k Campbellovi zachovali vy? 

4. Jaký byl Campbell? Proč se asi takhle choval? 

5. Proč si myslíte, že jim jejich věznitelé vrátili knihy? 

6. Proč se Ernie rozhodl založit večerní školu? 

7. Co byste dělali, abyste v tomto prostředí dokázali přežít? 
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8. Jak myslíte, že se po tom všem cítil Campbell?  

9. Kdo myslíte, že byl více odvážný – věznitelé nebo vojáci? 

10.  V čem byl jiný Takashi Nagase od svých spolu věznitelů? 

Náměty na další práci s filmem 
Účastníci budou rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina by měla za úkol 

popřemýšlet a napsat pohled na válku a život v zajateckém táboře ze strany vojáka (Erneiho 

Gordona) a druhá skupina ze strany dozorce (Ita). Potom by obě skupiny přednesly své názory 

a mohly by se vyjádřit k názorům skupiny druhé. Na závěr bychom na plátno nakreslili vojáka  

a vepsali do něj všechny vlastnosti a dovednosti, které by měl ideální voják mít. 

Metodické poznámky 
Upozornit účastníky na to, že se ve filmu objevují záběry, na kterých jsou vyhladovělí 

nebo umírající lidé.  

Důležité je si předem sehnat plátno (nebo větší papír), psací potřeby, zajistit 

a zkontrolovat technické vybavení, na kterém se bude film promítat,  

a mít ho uložený na dvou zdrojích, kdyby náhodou z jednoho nešel spustit. Pokud by byl film 

s titulky, je vhodné se o tom předem zmínit.  
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Životopisný 

31. Čistá duše (A Beautiful Mind) 
 

Téma Schizofrenie, nový začátek, odolnost vůči slabosti 

Žánr Drama, životopisný 

Délka filmu 135 min 

Věk diváků 10+ 

Rok a země 

vydání 

2001, USA  

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Rozhodování mezi příjemnou fikcí a realitou, která není tak skvělá, ale je 

osvobozující.  

Stručná 

charakteristika 

Film je volně inspirován životním příběhem matematika Johna Forbese 

Nashe, který trpěl schizofrenií. Odehrává se v USA, kde John vyučuje na 

univerzitě v Princestonu. 

Zpracoval Jiří Šplíchal 

 

Hlavní myšlenka 
Jak těžké je přijmout realitu? Rozhodování mezi příjemnou fikcí a realitou, která není 

tak skvělá, ale je osvobozující. 

Stručný popis děje 
Film vychází ze stejnojmenné knihy spisovatelky Sylvie Nasar. Děj začíná v roce 1947 

na univerzitě v Princestonu, kde začíná studovat mladý svérázně se chovající John Nash. 

Na pokoji s ním bydlí Charles, který však je pouze výplodem jeho mozku.  John se příliš 

neúčastní zábav s ostatními ani nechodí na přednášky, je plně zaujat pouze hledáním své 

originální myšlenky. Tu nalezne a získá díky ní prakticky neotřesitelné postavení jako vědce. 

Dokonce se ožení se svojí studentkou.  Nicméně se začíná naplno projevovat jeho nemoc, 

kdy ho kontaktuje „ Velký Bratr“ William Parcher, jeho další představa, pro něhož luští tajné 

kódy Sovětů v novinách a nosí je do opuštěné továrny. Na jednom svém semináři je odvezen 

do psychiatrické léčebny, kde projde krutým vystřízlivěním a kde podstoupí operaci. Poté je 
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doma penzionován a musí brát léky. Kvůli ztrátě geniality je přestane brát a opět se mu 

začínají zjevovat halucinace, což málem skončí utopením jeho syna. Sám však přijde na to, že 

to jsou jen přeludy a naučí se s tím žít. Je na univerzitě přijat za knihovníka a dochází 

na přednášky, za mnoho let pak je opět přijat mezi profesory, v roce 1994 dokonce obdrží 

Nobelovu cenu za ekonomii. 

Úvod k filmu 
 Film je inspirovaný autentickým životním příběhem Johna Forbese Nashe ml., dostal 

čtyři Oscary. Příběh začíná v mládí schizofrenického Johna Nashe. Na začátku filmu se 

u Nashe začne projevovat schizofrenie a začne trpět bludy, což působí problémy jeho 

manželce a přátelům. 

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
John Nash – profesor matematiky v Princestonu. Jeho myšlenky jsou geniální, nicméně trpí 

schizofrenií. 

Alicia Nash – manželka Johna  

Charles Herman -  Johnův imaginární „zhýralý přítel“ 

Wiliam Parcher -  tajný agent, imaginární 

Martin Hansen – hlavní Johnův rival 

Marcee – imaginární neteř Charlese, díky jejímu nestárnutí John pochopí pravdu 

Otázky k diskuzi 
1. Má přednost osobní realizace před rodinou? 

2. Jak jste vnímali moment, kdy se John Nash dozvídá, že Charles ani Parcher neexistují? 

3. Co myslíte, že prožívala Alicia, když zjistila, že u Johna opět naplno propuká nemoc? 

4. Není jednodušší a správné žít v jakési bublině, tj. mimo realitu, ale spokojeně? 

5. Nežijeme občas pouze ve svých představách, místo abychom se věnovali opravdovým 

problémům a potřebám? 

6. Dokážeme vždy začít znovu, nebo rezignujeme, když padneme? 

7. Je genialita zárukou šťastného a spokojeného života? 

8. Můžeme se chovat vůči našim slabostem, pokušením stejně jako John vůči svým 

představám? 
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Náměty na další práci s filmem 
Každý napíše na papírek alespoň jednu svoji představu, která se příliš nezakládá 

na realitě a brání mu v přiznání si pravdy. Poté ji všichni společně někde spálí nebo skartují 

s modlitbou na rtech a se zpěvem nějaké rozjímavé modlitby. 

Metodické poznámky 
Nahé scény: ne, pouze několik narážek 

Násilné scény: ano, nicméně film příliš neurčují 

Důležité momenty: první setkání s Charlesem, objevení revoluční myšlenky, první potkání se 

s Williamem Parcherem, přerušení léčby z vlastní vůle, prozření z představ, rozmluva 

s Martinem Hansenem o halucinacích, uznání se strany profesorského sboru a promluva při 

převzetí Nobelovy ceny. 

Zdroj 
www.wikipedie.cz 
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32. Don Bosco  
 

Téma Život a práce Dona Bosca 

Žánr Životopisný 

Délka filmu 199 min 

Věk diváků 14+ 

Rok a země 

vydání 

2004, Itálie 

Znění Český dabing 

Hlavní 

myšlenka 

Člověk může dokázat, co si přeje, pokud má víru v Boha. 

Stručná 

charakteristika 

Film popisuje život Dona Bosca a založení kongregace salesiánů. 

Zpracoval Eliška Krýsová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Hlavní myšlenkou je naprostá odevzdanost Bohu i v těch nejtěžších situacích a víra 

v jeho lásku a milost, že dokáže učinit i velmi nepravděpodobné věci.  

Stručný popis děje 
Začátek filmu je vlastně jeho koncem. Děj začíná tehdy, kdy už má Don Bosco oratoř 

a mnoho chlapců kolem sebe. Za nějakou chvíli ale příběh začíná od začátku. Malý Giovanni 

Bosco je jiný než jeho bratři, a proto mu matka dovoluje, aby se učil u starého kněze.  

Po smrti kněze Giovanni odchází z rodné vesnice, aby se stal knězem. V Turíně, kam 

se přesouváme později, si začíná (tehdy už kněz) Don Bosco všímat opuštěných chlapců na 

ulicích, malých kriminálníků, kteří mnohdy nemají rodiny nebo co jíst, a přivádí je do 

konviktu, aby je učil, hrál s nimi hry. Při jeho poslání na něho číhají různé nástrahy, chlapci 

jsou mnohdy nevyzpytatelní a nedokáží se vymanit ze svého starého já. Nakonec je jich tolik, 

že pro ně musí hledat Don Bosco jiné místo. Po několika nezdařených pokusech zakládá 

oratoř. Prefekt města nesouhlasí s činností kněze a všemožnými způsoby se ji snaží překazit. 

Ve městě poté vypukne revoluce a také cholera. Chlapci se starají o nemocné a mnoho jich 

zachrání. Don Bosco chce založit kongregaci salesiánů, přes počáteční nezdary se mu to 
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podaří a než zemřel, měli salesiáni v Turíně a v Itálii přes tisíc členů. Odkaz Dona Bosca 

pokračuje dál, nyní se k salesiánům hlásí přes 16 000 lidí. 

Úvod k filmu 
Životopisný a pravdivý příběh o Donu Boscovi, knězi a světci 19. století. Ve filmu je 

ukázán charakter kněze, vychovatele, světce a především nesmírně obětavého, odvážného  

a laskavého člověka. Setkání se světem chudých, opuštěných a ohrožených chlapců, zásadně 

ovlivnilo jeho život. Otvírá první oratoř, staví útulky, dílny, školy, kostely a zakládá řád 

salesiánů. I když se často setkává s nepochopením státních i církevních představitelů, jde za 

svým cílem s nasazením vlastního života.  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Don Bosco – velmi zbožný kněz, silně zanícený pro to, dát chlapcům vše, co může. Je také 

tvrdohlavý a nebojí se postavit autoritám, pokud ohrožují budoucnost jeho chlapců. 

Don Bosco se nebojí říci své názory ani před samotným papežem. I on ale prochází během 

filmu proměnou, na konci je už schopný se podřídit biskupovi a díky této jeho pokoře ho 

biskup omilostní. 

Bruno – mladík, kterého Don Bosco našel ve vězení. Po celou dobu filmu je to ten nejméně 

zvladatelný chlapec v oratoři. Donu Boscovi dělá neustále problémy, ale i díky Domenicu 

Savio pochopí, že život v oratoři je pro něj to nejlepší. Ožení se s dívkou, která v oratoři také 

pomáhá. 

Giovanni a Michele – první chlapci, kteří pokračovali v odkazu Dona Bosca. Vždy mu byli 

tou největší podporou. 

Domenico Savio – malý chlapec, přišel do oratoře, aby se stal knězem. Umírá náhle 

v 15 letech a byl prohlášen za svatého. 

Prefekt města – dělá Donu Boscovi často naschvály a problémy, když však sám onemocní 

cholerou, žádá od Dona Bosca odpuštění a požehnání. 

Další postavy 

 Matka Dona Bosca 

 Arcibiskup Lorenzo Fassati 

 Papež Pius 

 a další 
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Otázky k diskuzi 
1. Jak se vám film líbil? Dokázal vás vtáhnout do děje? 

2. Co si myslíte o chování Bruna a o jeho obrácení? 

3. Souhlasili jste vždy s Donem Boscem a jeho mnohdy tvrdošíjným chováním? 

4. Jaký moment filmu byl pro vás nejsilnější? 

5. Co víte o salesiánském řádu? Jaká je jejich hlavní myšlenka dnes? 

6. Doporučili byste film svým nevěřícím přátelům? Proč ano? Proč ne? 

7. Zkuste si všimnout hlavního motivu filmu – obrácení.  

Kdo všechno se dokázal obrátit?  

Jakým vývojem postavy prošly?  

Zaměřte se na Bruna, Fassatiho, prefekta a samotného Dona Bosca.  

Náměty na další práci s filmem 
 Zkuste si vzpomenout nebo vyhledat všechny biblické metafory, které se ve filmu 

objevily, a zkuste o nich pohovořit, jakým způsobem je tvůrci filmu zpracovali. 

Hra 

 například na celý den na tábor 

 stanoviště, na kterých by si mohly děti vyzkoušet práci, jež dělali chlapci v oratoři: 

o stanoviště 1 – sekání dříví 

o stanoviště 2 – stavění domu 

o stanoviště 3 – vybíjená (či jiné míčové hry) 

o stanoviště 4 – malování (jako chlapci na zdi) 

o stanoviště 5 – práce s papírem (výroba ručního papíru, tisk, ozdobná písma) 

o stanoviště 6 – příprava a pečení chleba či jiného pečiva 

o a další 
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33. Surfařka (Soul Surfer) 
 

Téma Síla rodinné podpory 

Žánr Drama, životopisný, sportovní 

Délka filmu 102 min 

Věk diváků 12+ 

Rok a země vydání 2011, USA 

Znění Český dabing  

Hlavní myšlenka Síla nevzdat se ani v nejtemnějších okamžicích života 

Stručná 

charakteristika 

Životopisný film o mladé dívce, o vytrvalosti a o odvaze 

nevzdávat se. 

Zpracovala Ludmila Terezie Cinerová 

 

Hlavní myšlenka filmu 
Síla nevzdat se ani v nejtemnějších okamžicích života. Důležitost lásky a podpory 

v rodině. 

Stručný popis děje 
Bethany Hamilton chce být profesionální surfařkou a má před sebou slibnou 

budoucnost. Dokonce zvítězí na závodě mladých amatérských surfařek. Potom ale, když 

surfuje s kamarádkou a její rodinou, na ni zaútočí žralok a ukousne jí téměř celou levou ruku. 

Bethany se ale nevzdává a brzy se vrací na vodu a připravuje se na regionální závod. Při 

závodu ji ale pod vodou vlna smete z prkna a vypadá to, že to tak bude pokaždé. Bethaniny 

sny se hroutí, avšak její otec, přestože Bethany už nechce surfovat, vymýšlí vylepšení prken, 

aby se Bethany na prkně udržela. Její pády se však dále množí a velké úspěchy se stále 

neobjevují, Bethany tedy rozdá prkna svým obdivovatelům a jede do Thajska pomáhat 

obětem tsunami. Po návratu zjistí, že jí přišla hromada dopisů od fanoušků. To ji přiměje, aby 

se vrátila k surfování. Tvrdě trénuje a v národním kole závodu obsadí 5. místo (a to jen proto, 

že se její vlna na konci závodu nepočítá, jinak by byla zvítězila).  
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Úvod k filmu 
Bethany je na cestě k tomu stát se velmi úspěšnou surfařkou. Pevně věří ve svou 

budoucí kariéru spojenou se surfingem. Boží cesty jsou však nevyzpytatelné. Zvládne 

Bethany po těžkém zranění, kdy si všichni myslí, že už se na prkno nebude moct vrátit, najít 

nový smysl svého života?  

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika 
Bethany Hamilton – surfařka, která při útoku žraloka přišla o ruku. Své surfařské vášně se 

však nevzdala. Překonala všechny překážky, znovu našla odvahu brázdit vlny oceánu a stala 

se opět šampionkou. Dokázala to díky svému pevnému odhodlání, pomoci rodiny 

a neochvějné víře. 

Témata a otázky k diskuzi 
1. Když Bethany myslela, že ztratila všechno ve svém životě a nevěděla, co dělat, její 

otec jí poradil, aby se modlila. 

Dokážu i já své těžké životní situace odevzdat Bohu?  

2. Bethany překonala své neštěstí a ukázala, že chce žít, dělat dál to, co ji baví.  

 Stalo se mi někdy, že jsem kvůli svým nedostatkům nebo nemocem přestal věřit, že 

dosáhnu cílů, po kterých toužím? Dokázal jsem se přes to přenést a dosáhl jsem 

nakonec svého cíle? 

3. Podpora rodiny a společenství (křesťansko-rodinné hodnoty)  

Mám také takovou podporu v rodině a ve spolču? Dokážu i já dát podporu druhým? 

Dokážeme mezi sebou ve spolču a v rodině mluvit o Bohu a o jeho působení v našem 

životě? 

4. Pomoc v zemi postižené tsunami 

Děláme se spolčem nějaké aktivity na pomoc trpícím? Podporujeme a pomáháme 

charitě nebo jiným humanitárním organizacím?  

5. Rozhodování, jestli bude dělat to, co chce (surfing), nebo pojede se spolčem pomoc 

postiženým zemím 

Dávám přednost svým koníčkům, zálibám, nebo jsem schopen darovat svůj čas 

potřebným, i když to není to, co by mě nejvíc lákalo? 
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Náměty k další práci s filmem 
Čím nám může být tento film motivací?  

 důležitost vztahů v rodině, ve společenství 

 nikdy nepřestat věřit, že i přes velkou bolest, zranění, můžeme dojít svého cíle 

 nepřestat důvěřovat Bohu, věřit, že každé utrpení v našem životě „odemyká další 

bránu“ na naší cestě za Pánem, díky bolestem rosteme ve víře.  

 společná pomoc potřebným  

Vnímáme sebe i druhé 

 Během této aktivity se budeme soustředit na to, jak vnímáme sebe, druhé a jak druzí 

vnímají nás. Aktivita má tři části. 

 1. část – každý řekne, jak vnímá sebe. Může pro to použít jakékoli přirovnání.  

Např.: Jsem jako slunce – snažím se svítit druhým, ukazovat jim správnou cestu, ale 

někdy bohužel nehřeju, ale pálím, když druhým říkám něco špatného nebo jsem na ně 

zlá.) 

 2. část – každý řekne, k čemu chce, aby ho druzí přirovnali.  

Např.: Jsem svíčka. Potom mi postupně všichni v kolečku řeknou, jaká jsem svíčka. 

„Jsi svíčka, která nosí světlo do tmy.“ „Jsi dortová svíčka, která sice krásně zdobí dort, 

ale je až moc načančaná, a nic moc kromě toho zdobení dortu nedělá.“ 

 3. část – zaměříme se na to, jak vnímáme sebe mezi ostatními. 

Např.: Vy všichni jste tráva. Já jsem taky tráva, ale o něco kratší stéblo, než jste vy 

ostatní – nedosahuji vašich vědomostí/síly/…) 

 Měla by se hrát pouze ve společenství, kde se všichni dobře znají a jsou schopni spolu 

vycházet.  

 Je potřeba, aby na ní byl velký klid. Zapálená svíčka uprostřed určitě dopomůže ke 

správné atmosféře. 

 Aktivitu doporučuji uskutečnit večer, kdy už po ní nenásleduje žádná další aktivita, 

aby to účastníci mohli vstřebat a třeba si o tom popřemýšlet.  Případně může 

následovat tichá adorace. 

Metodické poznámky 
V čase 21. minuty žralok ukousne Bethany ruku a je tam velké množství krve. 
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