
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - DATABÁZE  
 

KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ 
Animated Short Film - ASF 

KRÁTKÝCH VIDEÍ - KV  
DELŠÍCH POŘADŮ - DP 

témata + názvy + odkazy + popis 
 



TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ 
 
NÁBOŽENSTVÍ - VÍRA 

BŮH – BOŽÍ VŮLE  
BIBLE - BIBLICKÉ PŘÍBĚHY A TÉMATA  
DESATERO  
MIKRO KATECHEZE  
EVANGELNÍ PODOBENSTVÍ 
MODLITBA  
LITURGIE 
VÁNOCE 
SVATÍ 
SVĚDECTVÍ 
PÍSNĚ 
STAVBY, MĚSTA A UDÁLOSTI SPOJENÉ S KŘESŤANSTVÍM A ŽIDOVSTVÍM 
ČESKÁ TELEVIZE – NÁBOŽENSKÉ POŘADY 

 
ČLOVĚK – ŽIVOT 

BĚH ŽIVOTA – VZTAHY – ZRÁNÍ  
ŽIVOT 
DOSPÍVÁNÍ 
RODIČOVSTVÍ – MATEŘSTVÍ - OTCOVSTVÍ – DĚTSTVÍ 
LÁSKA VE DVOU – MANŽELSTVÍ – MUŽ A ŽENA 
STÁŘÍ 
SMRT 

 

ČLOVĚK – HODNOTY – SOUVISLOSTI - PŘÍRODA 
HODNOTY 
ŠTĚDROST - LAKOMSTVÍ - PŘIKÁZÁNÍ 7 - NEPOKRADEŠ 
POMOC – CHARITA – SLUŽBA 
SPRAVEDLNOST 
PŘÁTELSTVÍ 
SEBEPOZNÁNÍ – SEBEPŘIJETÍ – IDENTITA 
SPOLUPRÁCE 
VAZBY – VZTAHY 
VÝCHOVA 
EKOLOGIE – CIVILIZACE – KONZUM – PŘÍRODA 
MIGRACE – VÁLKA 
ZÁVISLOST 
MÉDIA 

_____________________________________________ 
 
 
U některých videí jsou s laskavým svolením použité popisy z webu Saleziánské mediální školy. 

 
 
 



 
 
 
BŮH – BOŽÍ VŮLE  - ASF 
 
WILLY GRUNCH - WATER SOURCE – PRAMEN VODY – beze slov  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kMHZaZap0pA 
Muž na poušti nemá vodu – vidí vodovodní kohoutek – jde k němu, i když boží ruka mu ukazuje jinam… Chce 
svou vodu z kohoutku… Bůh ukazuje na krásnou oázu s jezírkem a krásnou ženou (nic z toho ale ještě není 
vidět…) – on chce svou kapku vody z kohoutku… 

- Myslíš si, že Bůh se o nás zajímá? 
- Myslíš si, že se nás Bůh snaží navigovat, vést?  
- Myslíš si, že Bůh chce pro nás dobro? 
- Stalo se ti někdy něco podobného? 
- Věříš na znamení? 
- Jak si představuješ svou budoucnost? 

Délka: 2:05 
Témata: tvrdohlavost, boží vedení, boží vůle, dobro, člověk, Bůh 
 
 
EATING TWINKIES WITH GOD – Dvojí svačina s Bohem – anglicky – hrané + překlad 
https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk 
M: Kam se chystáš? 
CHl: Jdu najít Boha. 
M: Aha, rozumím… Večeře je v 6. Přijď včas! 

M: Našel jsi ho? 
CHl: Bůh je žena, mami. Má ten nejkrásnější úsměv, jaký jsem kdy viděl. 

B1: Proč máš takovou dobrou náladu? 
B2: Před chvílí jsem posvačila v parku s Bohem. Je mnohem mladší než jsem si myslela.  
Délka: 2:20 
Témata: Bůh, člověk, obdarování, štědrost 
 
 

TROIS PETITS POINTS (SMC) – TŘI MALÉ VĚCI – beze slov 
https://youtu.be/G0yC2ldpBFI 
Krátký film, který může evokovat mnoho myšlenek. Švadlena, která zachraňuje svět, "opravuje" lidi, stroje, 
vztahy. Bez odměny, bez očekávání ocenění, bez hranic... 
Je tak nasazená pro dobro, že zapomíná na sebe. Na to, že se jí dobro může vrátit v podobě zla a dokonce 
zničit ji samou. Přesto v tom všem vidí smysl. A před dvěma tisíci let zde také někdo takový byl.... 

- Dal by se tak nějak podobně opravit svět?  
- Přišel Ježíš proto, aby právě tak nějak opravil svět?  

Délka: 3:33 
Témata: Dobro, Bůh, láska ke všem, vztahy, odplata, charita 
 
 
FALLING PLATES – PADAJÍCÍ TALÍŘE – anglicky s českými titulky 
https://youtu.be/15cJ2ctXyiw 
Symbolické vyjádření "dějin spásy". Bůh jakoby mluví k člověku, který k němu ztratil cestu.  
Kam jdeš? Proč si se ode mě odpojil?  
Délka: 4:08 
Témata: Bůh, hřích, Ježíš  
 

NÁBOŽENSTVÍ - VÍRA 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kMHZaZap0pA
https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk
https://youtu.be/G0yC2ldpBFI
https://youtu.be/15cJ2ctXyiw


 
GIRASOLI - GIBI E DOPPIAW - SLUNEČNICE – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=JquhsKLRfEs 
Gibi: „Od rána do večera se otáčejí za sluncem…  Doppiaw, pojď sem, oni nás napodobují…“ „To jsou 
slunečnice…“ Stmívá se… „Kdo ví, co budou dělat, když nesvítí slunce…?... Á – oni jsou sluncem jeden pro 
druhého…!“  
Délka: 0:43 
Témata: člověk, Bůh, láska 
 
 
DONO 2 - GIBI E DOPPIAW – DAR 2  – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=9IeZNsFTew4 
Gibi: „Kometa – hvězda pokoje… Měla by letět na mnoho míst celého světa… Nebude vědět odkud začít…“ 
Hvězda přiletí a zachytí se na něm… Podiví se… a jde za svým kamarádem Doppiaw, obejme ho a zjistí, že 
hvězdu potom už má na sobě nejen on ale i  Doppiaw… „Je to hvězda nakažlivá…“   
Délka: 0:58 
Témata: Bůh, člověk, láska, Vánoce  
 
ONDA - GIBI E DOPPIAW - VLNA  – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=bsqTtJTcj7E 
„Doppiaw – řekni mi, co je to láska…“ „Dívej se…“, řekne Gibi a hodí kamínek do vody. Ten udělá široko daleko 
soustředné kruhy… 
Délka: 0:48 
Témata: láska, Bůh 
 
 

MODLITBA - KV 
STHETOSCOP 
https://www.youtube.com/watch?v=bYI_aOyCn9Y&t=6s 
Délka: 2:19 
Vtipné video o naslouchání vnitřního hlasu v nás. 
Témata: modlitba, Duch Svatý, upřímnost, pravdivost  
 
 

LITURGIE - KV 

 
KDY ZAČÍNÁ MŠE? (Liturgie - 120" o liturgii) 
https://www.youtube.com/watch?v=e0Bj2LDU_9o&list=PL6dBz715fiA3VLCQxAZ6NrY_xqxUzrFe0&index=2 
Jeden z dílů vtipného a zároveň poučného seriálu videí na téma liturgie. 
Délka: 2:12 
Témata: liturgie, mše svatá, slavení, víra 
 
ZNAMENÍ KŘÍŽE  (Liturgie - 120" o liturgii) 
https://www.youtube.com/watch?v=vF5qO4tpESg&fbclid=IwAR3jtskkpoDf7-
letdmS1VKEFK0qAc3qX0qdh9WL4gtz8ACNS_XlvrVToPY 
Délka: 2:14 
Témata: liturgie, kříž, mše svatá, Ježíš 
 
 

EVANGELNÍ PODOBENSTVÍ - KV 
Vhodné většinou pro předškolní a 1. - 2. třídu… 

https://www.youtube.com/watch?v=JquhsKLRfEs
https://www.youtube.com/watch?v=9IeZNsFTew4
https://www.youtube.com/watch?v=bsqTtJTcj7E
https://www.youtube.com/watch?v=bYI_aOyCn9Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=e0Bj2LDU_9o&list=PL6dBz715fiA3VLCQxAZ6NrY_xqxUzrFe0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vF5qO4tpESg&fbclid=IwAR3jtskkpoDf7-letdmS1VKEFK0qAc3qX0qdh9WL4gtz8ACNS_XlvrVToPY
https://www.youtube.com/watch?v=vF5qO4tpESg&fbclid=IwAR3jtskkpoDf7-letdmS1VKEFK0qAc3qX0qdh9WL4gtz8ACNS_XlvrVToPY


 
PARABLE OF THE WISE AND FOOLISH BUILDERS 
PODOBENSTVÍ O PROZÍRAVÉM MUŽI – beze slov 
https://youtu.be/CXWHLB1f6_U 
Délka: 2:04 
 
LA CASA SULLA ROCCIA 
PODOBENSTVÍ O DOMU NA SKÁLE A NA PÍSKU - Mt 7,24-27 - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=g8ocoWVFEnA&t=47s 
Délka: 1:52 
 
PARABOLA LA CASA SOBRE LA ROCA 
PODOBENSTVÍ O DOMU NA SKÁLE A NA PÍSKU - Mt 7,24-27 - španělsky 
https://www.youtube.com/watch?v=n0a3wTnZoxk 
Délka: 2:55 
 
LA PARABOLA DELLE 10 VERGINI - LO SPOSO ARRIVA 
PODOBENSTVÍ O DESETI DRUŽIČKÁCH – Mt 25,1-12, hrané - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=SBPjsBssOaM 
Délka: 6:37 
 

LA PARABOLA DELLA MONETA SMARRITA 
PODOBENSTVÍ O ZTRACENÉ MINCI – Lk 15, 8-10 + přidaný výklad, italsky   
https://www.youtube.com/watch?v=a-RQF2C3JhQ 
Délka: 0:57 
 

PARABOLA DELLE DIECI MONETE 
PODOBENSTVÍ O ZTRACENÉ MINCI – Lk 15, 8-10 – hrané + dětská kresba, italsky   
https://www.youtube.com/watch?v=dpRaGl1Bh0M 
Děti malují a čtou podobenství o ztracené minci – dobrý námět pro práci s dětmi! 
Délka: 2:06 
 
LE PARABOLE DEL PADRE MISERICORDIOSO 
PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM OTCI – Lk 15, 11-32 - hrané + dětská kresba, italsky   
https://www.youtube.com/watch?v=4UQAStSHNc0 
Děti malují a čtou podobenství o milosrdném otci – dobrý námět pro práci s dětmi! 
Délka: 3:05 
 
PARABOLA DELLA VIGNA - Il vangelo dedicato ai bambini 
PODOBENSTVÍ O VINICI – Mt 20,1-16 - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=2Svpn499t2I 
Délka: 6:17 
 
PARABLE OF THE LOST SHEEP 
PODOBENSTVÍ O ZTRACENÉ OVCI - Lukáš 15,1-7 – beze slov 
https://youtu.be/tyWZeOlaRo4 
 Délka: 2:10 
 
PARABLE OF THE TALENTS 
PODOBENSTVÍ O HŘIVNÁCH - Matouš 25,14-30 – beze slov 
https://youtu.be/bbPKhYBaWRg 
Délka: 4:43 
 
PARABLE OF THE SOWER  

https://youtu.be/CXWHLB1f6_U
https://www.youtube.com/watch?v=g8ocoWVFEnA&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=n0a3wTnZoxk
https://www.youtube.com/watch?v=SBPjsBssOaM
https://www.youtube.com/watch?v=a-RQF2C3JhQ
https://www.youtube.com/watch?v=dpRaGl1Bh0M
https://www.youtube.com/watch?v=4UQAStSHNc0
https://www.youtube.com/watch?v=2Svpn499t2I
https://youtu.be/tyWZeOlaRo4
https://youtu.be/bbPKhYBaWRg


PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI - Lukáš 8, 5-15 – beze slov 
https://youtu.be/V9IOhGPrRvY 
Délka: 2:58 
 
PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN 
PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMAŘANU - Lukáš 10, 25-37 – beze slov 
https://youtu.be/Dr0Vn5QBMtM 
Lukáš 10, 25-37 
Délka: 2:16 
 
PARABLE OF THE PHARISEE AND THE TAX COLLECTOR 
PODOBENSTVÍ O FARIZEOVI A CELNÍKOVI  - Lukáš 18, 9-14 – beze slov 
https://youtu.be/Ufe6zouTq8g 
Délka: 2:12 
 
 

BIBLE - BIBLICKÉ PŘÍBĚHY A TÉMATA – KV 
 

BIBLE - biblické příběhy a témata, evangelní epizody – KV  
EPIZODY Z FILMU ŽIVOT JEŽÍŠE 
https://www.youtube.com/channel/UCAxnCrJw7DYWYMMFVSJv69w/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 
SVATBA V KÁNĚ GALILEJSKÉ | Život Ježíše | Jan 2,1-12 | část 4 z 49 
https://www.youtube.com/watch?v=SGrvoce8vqw 
Délka: 3:24 
 
ROZMNOŽENÍ CHLEBŮ A RYB - Gesù nutre 5000 uomini - La moltiplicazione dei pani 
https://www.youtube.com/watch?v=zsQHEgKdoSc 
Délka: 2:52 
 
POSLEDNÍ VEČEŘE – Ultima cena 
https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14 
Délka: 5:55 
 
ZACCHEO, il vangelo dedicato ai bambini - italsky 
ZACHEUS 

https://www.youtube.com/watch?v=7-YTPJGCGls 
Příběh o Zacheovi. 
Délka: 7:14 
 
AVVENTO (estratto cartone animato) 
ADVENT A VÁNOCE - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=dZrdWCH_NL4 
Délka: 1:51 
 
LA CREAZIONE - Bibbia per i bambini 
STVOŘENÍ - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=aLrotk-9S7s 
Délka: 9:12 
 
BIBBIA DEI PICCOLI 4 
POVOLÁNÍ ABRAHÁMA – bible nejmenších - italsky 
https://www.youtube.com/watch?v=Wqp8ivQcWvM 

https://youtu.be/V9IOhGPrRvY
https://youtu.be/Dr0Vn5QBMtM
https://youtu.be/Ufe6zouTq8g
https://www.youtube.com/channel/UCAxnCrJw7DYWYMMFVSJv69w/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/watch?v=SGrvoce8vqw
https://www.youtube.com/watch?v=zsQHEgKdoSc
https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14
https://www.youtube.com/watch?v=7-YTPJGCGls
https://www.youtube.com/watch?v=dZrdWCH_NL4
https://www.youtube.com/watch?v=aLrotk-9S7s
https://www.youtube.com/watch?v=Wqp8ivQcWvM


Délka: 4:44  
 
THE STORY OF EASTER (Jesus' Sacrifice) – Velikonoční příběh - anglicky 
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4 
Délka: 5:21 
Témata: Ježíš, utrpení, smrt, vzkříšení, Velikonoce 
 
THE BIBLE PROJECT 
https://thebibleproject.com/explore/ 
Bible je vlastně jedním příběhem, který vede k Ježíši. Biblický projekt zahrnuje krátká animovaná videa, která 
zkoumají knihy a témata Bible. Zabývají se nejenom výkladem jednotlivých biblických knih, ale i teologickými 
tématy, které s biblí souvisí. Některé díly mají české titulky. Obsahuje kolem 100 videí. 
Ideoví autoři vystudovali evangelické nebo naddenominační školy v Americe, jsou to znalci biblických jazyků a 
prostředí. 
 Oddíly: 

 Serie: Jak číst bibli, Lukáš-Skutky, Tóra, Moudrost, Duchovní jsoucno 

 Témata: Bůh, Duch Svatý, Mesiáš, Nebe a země, Smlouva, Obraz boží, Svatost, Právo, Oběť a pokání, 
Spravedlnost, Den Páně, Evangelium království, Veřejné čtení Písma, Vyhnanství, Cesta vyhnanství, Syn 
člověka 

 Studium slova: šéma, JHVH, láska, srdce, duše, síla, advent, hřích, andělé atd. 

 Starý zákon: 39 videí 

 Nový zákon: 26 videí 
Délka: 4- 10 min 
Témata: viz výše 
 

VÝBĚR NĚKTERÝCH DÍLŮ:  
 
THE GOSPEL OF MARK – anglicky s českými titulky 
BP - Evangelium sv. Marka 
https://www.youtube.com/watch?v=OVRixfameGY 
Délka: 5:34 
Témata: bible, evangelia, Marek, Bůh, člověk 
Pro: mládež a dospělé 
 
THE BIRTH OF JESUS - GOSPEL OF LUKE CH. 1-2  – anglicky s českými titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=_OLezoUvOEQ 
BP – Narození Ježíše - Evangelium sv. Lukáše,kap. 1-2 
Délka: 5:34 
Témata: bible, evangelia, Lukáš, Bůh, člověk, Maria  
Pro: mládež a dospělé 
 
THE BOOK OF GENESIS OVERVIEW - Part 1 of 2 – anglicky s českými titulky 
BP - Kniha geneze obecně 1 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KOUV7mWDI34 
Délka: 6:11 
Témata: bible, Genesis, stvoření, Bůh, člověk, hřích, zlo, dobro, Noe, Babylonská věž 
Pro: mládež a dospělé 
 
THE BOOK OF GENESIS OVERVIEW - Part 2 of 2 – anglicky s českými titulky 
BP - Kniha geneze obecně 2 
https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008 
Délka: 5:06 
Témata: bible, Genesis, Bůh, člověk, Abraham, Izák, Jákob, synové Izraele 

https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
https://thebibleproject.com/explore/
https://www.youtube.com/watch?v=OVRixfameGY
https://www.youtube.com/watch?v=_OLezoUvOEQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KOUV7mWDI34
https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008


Pro: mládež a dospělé 
 
HEAVEN & EARTH – anglicky s českými titulky 
BP - Nebe a země 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=Zy2AQlK6C5k 
Délka: 6:42 
Témata: bible, Genesis, stvoření, Bůh, člověk, hřích, vysvobození, chrám, spása 
Pro: mládež a dospělé 
 
STUDIUM SLOV: YHVH - "Hospodin" (PÁN) 
https://www.youtube.com/watch?v=eLrGM26pmM0 
Délka: 3:59 
Témata: Izrael, Bůh, bible, význam 
__________________________________ 
 
TURÍNSKE PLÁTNO – ve slovenštině 
https://www.youtube.com/watch?v=vd9MenBSg2c 
Délka: 24:59 
Témata: bible, církev, kříž, Ježíš  
 
VEĽKÉ ZÁHADY - TURÍNSKE PLÁTNO – ve slovenštině 
https://www.youtube.com/watch?v=KroEeOawwGk 
Délka: 25:04 
Témata: bible, církev, kříž, Ježíš  
 
 

SVATÍ  – KV + DP 
 
BOŘIVOJ A LUDMILA 
Dějiny udatného českého národa 
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY 
Délka: 2:58 
 
SVATÝ VÁCLAV 
Dějiny udatného českého národa 
https://www.youtube.com/watch?v=xvp8yC9-Ak8 
Délka: 2:56 
 
SÁZAVSKÝ KLÁŠTER – SVATÝ PROKOP 
Dějiny udatného českého národa 
https://www.youtube.com/watch?v=hv7PDQWyotQ 
Délka: 2:58 
 
SVÄTÁ ALŽBETA - česky 
Nosíš jméno světce 
https://www.youtube.com/watch?v=e1cw-M3SQxs 
Délka: 4:30 
 
SVÄTÁ ANNA – česky 
Nosíš jméno světce 
https://www.youtube.com/watch?v=yxMx-TcCHlI 
Délka: 4:06 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=Zy2AQlK6C5k
https://www.youtube.com/watch?v=eLrGM26pmM0
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CYRIL A METODĚJ – kreslené s komentářem (J.Lábus) 
https://www.youtube.com/watch?v=9NPkwutR5H4 
Humorné pojednání o životě a působení C + M. 
Délka: 8:58 
Témata: C+ M, historie, slovanský jazyk, křesťanství 
Pro: mládež a dospělé 
 
VELKÁ MORAVA – CYRIL A METODĚJ   (Dějiny udatného českého národa) 
https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 
Délka: 2:57 
Témata: C+M, historie, Velká Morava, Rostislav, křesťanství, misie, humor 
 
CYRIL A METODĚJ NA VELKÉ MORAVĚ – animované (…jak putovali přes Hodonín) 
https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8 
Délka: 2:29 
Témata: C+M, historie, Velká Morava, Rostislav, křesťanství, misie, humor 
 
AVE MARIA - latinsky 
https://www.youtube.com/watch?v=66zUY8UZn4M 
Latinsky nazpívané Zdrávas Maria od Michala Lorenze. Scény z filmu o Ježíši – část, kdy Maria přijde na 
návštěvu k Alžbětě a setkají se… 
Délka: 3:11 
Témata: Maria, Alžběta, návštěva, modlitba, Magnificat 
 
 
____________________________________ 
 
KLÁRA A FRANTIŠEK – režie: Fabrizio Costa 

1. díl 
https://gloria.tv/video/M3GELz48GWVX3fwu6HpR3yPT9 

2. díl 
https://gloria.tv/video/ktu2brCroJ1g1XfbzKhZC4qvS 
http://www.7den.cz/film-klara-a-frantisek-z-assisi/ 
Velký milostný příběh dvou osvícených bytostí, jejichž činy byly oceněny svatořečením. Italský film. 
Délka: 2 x 100 min 
Témata: svatí, sv. František, sv. Klára, historie, křesťanství 
 
BRATR SLUNCE SESTRA LUNA – režie: Franco Zeffirelli 
https://gloria.tv/track/WbmJX4y7FZaA12tv4YHnJG4vj 
http://www.tarak.cz/bratr-slunce-sestra-luna/ 
Slovenský dabing 
Délka: 122 min 
Témata: svatí, sv. František, sv. Klára, historie, křesťanství 
 
BLÁZEN Z LA VERNY - režie O. M. Schmidt, komentář: Marek Eben, doprovází: Václav Herold SJ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10306318763-blazen-z-la-verny/21056226718/ 
Inscenovaný dokument ČT o inspirativním odkazu Františka z Assisi, výjimečného muže středověku, který svou 
těžce vydobývanou pokorou a životní filozofií silně ovlivnil a stále ovlivňuje směřování společnosti 
k budoucnosti. 
Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, sv. František, křesťanství, chudoba, povolání, příběh, františkáni, historie 
CHATRČ 
https://gloria.tv/video/gRs2FV3f27ch1s9BtpUHdsbvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9NPkwutR5H4
https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4
https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8
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https://gloria.tv/video/M3GELz48GWVX3fwu6HpR3yPT9
https://gloria.tv/video/ktu2brCroJ1g1XfbzKhZC4qvS
http://www.7den.cz/film-klara-a-frantisek-z-assisi/
https://gloria.tv/track/WbmJX4y7FZaA12tv4YHnJG4vj
http://www.tarak.cz/bratr-slunce-sestra-luna/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10306318763-blazen-z-la-verny/21056226718/
https://gloria.tv/video/gRs2FV3f27ch1s9BtpUHdsbvQ


Film podle knihy W. P. Younga. 
Délka: 132 min 
Témata: víra, křesťanství, posmrtný život 
  
PROBUZENÍ VELKÉ SVĚTICE  – dokumentární film 
https://gloria.tv/video/1s9AFrzrvhuw47f3Q622MfW6u 
Život svaté Veroniky Giuliani 
Délka: 120 min 
Témata: svatí, sv. Veronika Giuliani, historie, křesťanství 
 
______________________ 
 
SVĚTCI A SVĚDCI – více režisérů, účinkuje: Romuald Štěpán Rob 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/ 
Dokumentární cyklus České televize nás seznámí s osudy českých světců i jiných patronů, seznámí nás 
s příběhy různých osobností dob dávných i nedávných, povypráví nám o nejdůležitějších událostech jejich 
života.    
Názvy některých dílů:  

 První Evropan 

 Svatý Prokop 

 Svatý Valentin 

 Svatý Martin Tourský 

 Patronka Evropy Edita Steinová 

 Jeroným Pražský 

 Svatá Ludmila 

 Svatý František z Assisi …atd. 
Délka jednoho dílu: cca 13 min 
Témata: člověk, víra, náboženství, svatost, život, příběhy  
 
 

VÁNOCE - KV 
 

THE NEW JOHN LEWIS 2011 Christmas TV Advert – hrané, beze slov 
DAR 
https://youtu.be/X5RhP3H3G7w 
Tento krátký film je vlastně reklama. Krásně však vystihuje podstatu adventu a vánoc. Děti to velmi dobře 
znají. Na jedné straně to dlouhé čekání a těšení se, na druhé straně pak obrovská radost (především z dárků). 
Tak nějak to prožívá i náš hrdina v této reklamě. Závěr je však překvapující. Celou reklamu shrnuje slogan - 
dárky, které se nemůžete dočkat dát. Tak nějak to možná má i Pán Bůh. Také se nemůže dočkat, aby nám 
lidem dal vánoční Dárek. 

- Co je lepší – dárky přijímat nebo dávat?  
- Umím dávat dárky? 
- Které dárky jsou podle mne nejlepší? 
- Může být pro nás dárkem také nějaký člověk…? 

Délka: 1:31 
Témata: vánoce, dar, očekávání 
 
O NIGHT DIVINE – beze slov 
Ó, SVATÁ NOC 
https://youtu.be/TYkg14TYFno 
Ježíšek, Maria, Josef, tři králové, hvězda betlémská, hostinec, ve kterém nebylo pro ně místo... To všechno 
jsou typické obrazy našich představ o Svaté noci, kdy se narodil Ježíš. Všechny tyto obrazy můžete vidět i v 
tomto filmu, který se však odehrává v dnešní době. Že by se příběh Narození opakoval i v dnešních dnech? 

https://gloria.tv/video/1s9AFrzrvhuw47f3Q622MfW6u
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/
https://youtu.be/X5RhP3H3G7w
https://youtu.be/TYkg14TYFno


Muž, těhotná žena na ulici… Žena je před porodem… Tři muži v tramvaji, ta zastaví a muži vystoupí a něco 
hledají… Muž a těhotná žena najdou útočiště venku na rohu paneláku, kde se narodí dítě… 

- Jak by sis dnes představil příběh svaté rodiny?  
- Mohlo by to být tak trochu jako v našem příběhu? 
- Kdo by byl Josef, kdo Maria, kdo by byli králové? 

Délka: 3:43 
Témata: vánoce, hledání, putování, svatá rodina 
 
THE DIGITAL STORY OF THE NATIVITY – s anglickým textem 
DIGITÁLNÍ VÁNOCE 
https://youtu.be/GkHNNPM7pJA 
Jak by vypadal příběh Narození v dnešní digitální době? Úsměvný příběh ze světa sociálních sítí může být 
zajímavým pohledem jak na sociální sítě, tak také na příběh, který se odehrál před dvěma tisíci lety. 
Možnost stažení titulků. 
Délka: 2:58 
Témata: sociální sítě, vánoce, narození Ježíška 
 
JESUS NATIVITY CARTOON – JEŽÍŠOVO NAROZENÍ V KRESBĚ – v angličtině 
https://www.youtube.com/watch?v=-OUyfbaWRZ8 
Poměrně věrné ztvárnění příběhu Ježíšova narození – pro mladší děti. 
Délka: 9:54  
Témata: vánoce, narození Ježíška, pastýři, mudrci, útěk do Egypta 
 
RETOONING THE NATIVITY – v angličtině 
VYTUNĚNÁ SLAVNOST NAROZENÍ 
https://youtu.be/7-4y5mK_o9E 
Pokud mluvíte anglicky, nabízíme vám zajímavé video, které upravuje zažitou představu o narození Ježíška. 
Snaží se poodhalit různé idylické nánosy tradice a dát je do biblického kontextu. Na druhou stranu však toto 
video velmi dobře odhaluje pravou podstatu vánoc.  
Možnost stažení titulků. 
Délka: 3:50 
Témata: vánoce, Bible, narození Ježíška 
 
VIANOČNÝ PRÍBEH – hrané, ve slovenštině 
https://youtu.be/J0KcyCx8AgI 
K vánocům neodmyslitelně patří děti, které je považují za nejkrásnější období celého roku. Jak se ale děti dívají 
na skutečný příběh narození? Skupina děti z farnosti sv. Pavla v Aucklandu na Novém Zélandu to vidí takto.  
Nabízíme Vám zde verzi ve slovenském dabingu. Pokud byste však vládli angličtinou, zde je k vidění originál. 
Délka: 3:53 
Témata: děti, vánoce, narození Ježíška 
 
EDEKA WEIHNACHTSCLIP – hrané, německy 
ČAS PŘIJÍT DOMŮ 
https://youtu.be/V6-0kYhqoRo 
Vánoce jsou časem, který je pro mnoho lidí výjimečný. Mnoho je má spojeno s dárky, se stromečkem, s jídlem 
a odpočinkem. Tato "reklama" trochu specifickým způsobem mluví o tom, že vánoce jsou o rodině, o domově 
a o čase stráveném s blízkými. 
Starý muž zjistí, že opět bude na Vánoce sám… Vymyslí plán – napíše všem, že zemřel… Pohřeb bude tehdy a 
tehdy + nejdřív se všichni sejdeme tam, kde děda bydlel… Všichni přijdou a zjistí, že dědeček je živý a že 
konečně si všichni našli čas se ním sejít… 

- Víš, že o Vánocích jde hlavně o to být spolu? 
- Hrozí, že letos o Vánocích bude někdo z příbuzných sám?   
- Co by se dalo udělat pro ty, kteří letos o Vánocích budou sami? 

https://youtu.be/GkHNNPM7pJA
https://www.youtube.com/watch?v=-OUyfbaWRZ8
https://youtu.be/7-4y5mK_o9E
https://youtu.be/J0KcyCx8AgI
http://www.youtube.com/watch?v=kWq60oyrHVQ
https://youtu.be/V6-0kYhqoRo


Délka: 1:46 
Témata: Vánoce, rodina, domov 
 
HALLELUJAH – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=K5ji1uZYZIQ 
Zajímavě zpracovaný příběh Ježíšova narození podkreslený melodií L. Cohena. 
Délka: 3:01 
Témata: Vánoce, poetika 
 
THE NATIVITY STORY TOLD ENTIRELY OUT OF PAPER – PŘÍBĚH JEŽÍŠOVA NAROZENÍ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=892ubtt5A4Q 
Vánoční příběh v nádherných obrazech podkreslený melodií… 
Délka: 2:04 
Témata: Vánoce, poetika 
 
HE CAME – ON PŘIŠEL – text a hudba, v angličtině 
https://www.youtube.com/watch?v=u65m__-LLfs&t=18s 
Přichází Bůh a žije mezi námi. Potichu, tajemně, pokorně… Přišel, aby miloval, uzdravoval, sloužil…, vykoupil, 
obnovil, spasil. Přišel pro každého, přišel pro tebe. Přišel.  
Délka: 1:40 
Témata: Vánoce 
 
NATIVITY STORY BIRTH TO CROSS Line Drawing – KRESLENÝ JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH OD NAROZENÍ KE KŘÍŽI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=7B7IvtELiZs 
Délka: 3:03 
Témata: Vánoce 
 
VELMI KRÁTKÉ VLNY - NAD BETLÉMEM - česky 
https://www.youtube.com/watch?v=T8944-0HsOg 
Písnička o Vánocích s kreslenými obrázky. 
Délka: 4:37 
Témata: Vánoce 
 

 
DESATERO   - DP 
 
DESATERO – ANIMOVANÉ – český dabing 
https://www.youtube.com/watch?v=McVoy4tbAKQ 
Kreslené příběhy, ve kterých vystupuje skupina dětí a bratři františkáni žijící v klášteře. Každé přikázání je koncipováno 
jako příběh, na který navazuje vysvětlení bratrem františkánem. Každý díl trvá přibližně 6 minut. Začátek prvního 
přikázání: 2:24. Český dabing. 

Délka: 1:04:24 (10 x 6 minut) 

Témata: přikázání, desatero, víra, naděje, láska, bohoslužba, rodiče, rodina, sexualita, pravdomluvnost, lež 
vztahy, štědrost, lakomství…  
 
 

MIKRO KATECHEZE – KV    
 
3MC – 3 MINUTY KATECHISMU (72 videí) – slovensky + další jazyky (italsky, anglicky, francouzsky… atd.)  
https://www.youtube.com/user/donjojohannes/playlists 
Základní témata Katechismu katolické církve v krátkých a zajímavých videích (72 videí…) – jazykem vhodným 
pro mládež a dospělé. Vhodné jako úvod pro témata KKC ve skupinách. Zatím nejsou zpracována v češtině.  

https://www.youtube.com/watch?v=K5ji1uZYZIQ
https://www.youtube.com/watch?v=892ubtt5A4Q
https://www.youtube.com/watch?v=u65m__-LLfs&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=7B7IvtELiZs
https://www.youtube.com/watch?v=T8944-0HsOg
https://www.youtube.com/watch?v=McVoy4tbAKQ
https://www.youtube.com/user/donjojohannes/playlists


Délka: 2-6 min 
Témata: člověk; duše; víra; boží existence; zázraky; zjevení; bible; Bůh; všemohoucnost; neměnnost; Trojice; 
Bůh-láska; věda a víra; zlo; ďábel; hřích; Ježíš; ukřižování; milost; křest; svátosti; přikázání; církev…  
 
 
MINUTKA S PAPEŽEM FRANTIŠKEM - slovensky 
 
JAK BUDOVAT LEPŠÍ VZTAHY V RODINĚ – Minútka s pápežom Františkom - 1 
https://www.youtube.com/watch?v=UIVPgBzt-MY 

- o důležitosti slov: s dovolením, děkuji a promiň 
Délka: 2:12 
Témata: hádka, láska, manželství, rodina 
 
JSME HODNÍ VŽDY CELÉHO BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - Minútka s pápežom Františkom - 2 
https://www.youtube.com/watch?v=b1xFGSm4rSo 

- O bezdomovci, kterému papež pomohl  
Délka: 1:36 
Témata: charita, lidé bez domova, milosrdenství 
 
AKÉ SKUTKY MILOSRDENSTVA MOZEME ROBIT – Minútka s pápežom Františkom-3 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1G2x271H3Y 

- Souhrn skutků milosrdenství + svatá zpověď + poutě 
Délka: 2:53 
Témata: milosrdenství, naděje, odpuštění, svátost smíření, pouť  
 
VSTUP DO MANŽELSTVÍ  – Minútka s pápežom Františkom-4 
https://www.youtube.com/watch?v=CU_QFpTU6EY 

- Jaké jsou hlavní úkoly a výzvy manželství 
Délka: 3:32 
Témata: manželství, snoubenectví, poznávání se 
 
JAK MÍT PĚKNÉ VZTAHY V RODINĚ  – Minútka s pápežom Františkom-5 
https://www.youtube.com/watch?v=u33JUN6Fdr4 

- O svatbě v Káně Galilejské, o řešení problémů v rodině a ve vztahu 
Délka: 3:28 
Témata: rodina, vztahy, modlitba, láska, trpělivost, ctnosti 
 
MODLITBA – Minútka s pápežom Františkom-6 
https://www.youtube.com/watch?v=n3UtWxHTP6I 

- Modli se, abys víc toužil po modlitbě; milovat, nebýt uzavřený 
Délka: 2:47 
Témata: modlitba, vztah, hierarchie hodnot, touha, důvěra, Duch Svatý, bible 
 
PANNA MÁRIA - NAŠA MATKA - Minútka s pápežom Františkom – 7 
https://www.youtube.com/watch?v=qzAtwwUnqLg 

- Proč církev potřebuje Marii 
Délka: 2:40 
Témata: Maria, matka, církev 
 
CO JE LÁSKA - Minútka s pápežom Františkom-8 
https://www.youtube.com/watch?v=psrDxDP6AiM 

- o hodnotách pravé lásky 
Délka: 3:13 

https://www.youtube.com/watch?v=UIVPgBzt-MY
https://www.youtube.com/watch?v=b1xFGSm4rSo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1G2x271H3Y
https://www.youtube.com/watch?v=CU_QFpTU6EY
https://www.youtube.com/watch?v=u33JUN6Fdr4
https://www.youtube.com/watch?v=n3UtWxHTP6I
https://www.youtube.com/watch?v=qzAtwwUnqLg
https://www.youtube.com/watch?v=psrDxDP6AiM


Témata: láska, manželství, problémy, vlastnosti lásky 
 
 
SÍŤ VÍRY - TV 4YOU   - KV 
https://sitviry.cz/baptiste/tv-sit-viry-program-tv-4you/ 

- databáze videí  
DEDEK-20 EMPATIE NEZABIJE 
https://www.youtube.com/watch?v=M769t2Bc7A4 
Délka: 4:14 
Témata: empatie, vztahy, odsouzení, porozumění 
 
DĚDEK 12 POKORA VÍC NEŽ ODVAHA 
https://www.youtube.com/watch?v=N09rP-dTwdM 
Délka: 4:30 
Témata: pokora, slabost, ponižování se, méněcennost, láska, tolerance, cnosti, neřesti 
 
DĚDEK-14 CO NÁM ŘÍKÁ EROTIKA 
https://www.youtube.com/watch?v=wiAG5uvBK90 
Délka: 5:03 
Témata: erotika, sexualita, muži a ženy, vztahy, promiskuita, nevěra 
… a další 
 

 
STAVBY, MĚSTA A UDÁLOSTI spojené s křesťanstvím a židovstvím   - KV 
 
KARLŮV MOST - Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století 
https://www.youtube.com/watch?v=nJgD6gyi0Wk 
Délka: 2:59 
Témata: stavby, křesťanství, Karel IV. 
 

JERUSALEM TEMPLE 3D MODEL – bez komentáře 
Jeruzalémský chrám z období krále Heroda 
https://www.youtube.com/watch?v=B37Mp6mhs3A 

Délka: 3:23 
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám 
 
JERUSALEM HEROD'S TEMPLE – bez komentáře  
Jeruzalémský Herodův chrám 
https://www.youtube.com/watch?v=_cDBDsI6p8A 
Délka: 4:31  
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám 
 
JERUSALEM TEMPLE AT THE TIME OF JESUS – bez komentáře 
Jeruzalémský chrám z doby Ježíšovy 

https://www.youtube.com/watch?v=QQQyNVw8Pf4 
Délka: 1:51  
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám 
 
THE THIRD HOLY TEMPLE PLANS HAVE BEGUN – bez komentáře 
Třetí svatý Jeruzalémský chrám  

https://www.youtube.com/watch?v=A2IkxmwkayM 
Délka: 4:31  
Témata: stavby, historie, Izrael, 3. chrám 

https://sitviry.cz/baptiste/tv-sit-viry-program-tv-4you/
https://www.youtube.com/watch?v=M769t2Bc7A4
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https://www.youtube.com/watch?v=QQQyNVw8Pf4
https://www.youtube.com/watch?v=A2IkxmwkayM


 
THE THIRD TEMPLE – bez komentáře 
Třetí chrám 
https://www.youtube.com/watch?v=79Wd190FK6M 

Délka: 2:27 
Témata: stavby, historie, Izrael, 3. chrám 
 
EZEKIEL TEMPLE VISION - CHAPTER 40 - 3D ANIMATION – s popisem, bez komentáře 
Ezechielovo vidění chrámu, 40 kapitola 

https://www.youtube.com/watch?v=YNmERZkT6JM 
Délka: 6:00 
Témata: stavby, historie, Izrael, 3. chrám 
 
VIRTUAL RECONSTRUCTION OF SECOND TEMPLE - TEMPLE MOUNT – bez komentáře 
Virtuální rekonstrukce druhého chrámu – chrámová hora 
https://www.youtube.com/watch?v=HHLD6RXVLaM 
Délka: 7:46  
Témata: stavby, historie, Izrael, 2. chrám 
 
SOLOMON'S TEMPLE 3D – bez komentáře 
Šalamounův chrám 
https://www.youtube.com/watch?v=y2tha7ogpec 
Délka: 3:42  
Témata: stavby, historie, Izrael,  chrám 
 
MODEL ŠALOMOUNOVA CHRÁMU – bez komentáře 
https://www.youtube.com/watch?v=p4UiHTIM3FI 

Délka: 2:31 
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám  
 
TABERNACLE MODEL – TIMNAH - bez komentáře  
Tabernákl – předchůdce Jeruzalémského chrámu 
https://www.youtube.com/watch?v=cxg4guyuasu 
Délka: 8:28 
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám 
 
TABERNACLE OF MOSES (VERZE 1) – bez komentáře 
Mojžíšův tabernákl  
https://www.youtube.com/watch?v=WJLPMV2-p_s 

Délka: 1:44 
Témata: stavby, historie, Izrael, 1. chrám 
 
TABERNACLE OF MOSES (VERZE 2) – bez komentáře 
Mojžíšův tabernákl  
https://www.youtube.com/watch?v=1mFGsLEpKKk&t=9s 

Délka: 3:51 
Témata: stavby, historie, Izrael, 1. chrám 
 

THE ARK OF THE COVENANT – s anglickým komentářem 
Archa smlouvy 
https://www.youtube.com/watch?v=CjGJ2MSpauk 
Délka: 1:59 
Témata: stavby, historie, Izrael, chrám 
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EXPERIENCE THE TOMB OF CHRIST LIKE NEVER BEFORE (National geographic) – s anglickým komentářem 
Zážitek Ježíšova hrobu jako nikdy předtím 

https://www.youtube.com/watch?v=t9GU_e6Pn28 
Délka: 2:43 
Témata: stavby, historie, Izrael, Jeruzalém. Ježíš 
 
TOUR OF JERUSALEM – s popisem, bez komentáře 
Jeruzalém před 2000 lety 
https://www.youtube.com/watch?v=RhapIy2H6Nk 
Délka: 3:00 
Témata: stavby, historie, Izrael, Jeruzalém 
 
JERUSALEM 3D (JESUS TIME) – s popisem, bez komentáře 
Jeruzalém v Ježíšově době 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=QfKbjtKpAaA 
Délka: 3:00 
Témata: stavby, historie, Izrael, Jeruzalém, chrám 
 
THE HISTORY OF THE BIBLE (National geographic) – animované, s anglickým komentářem 
Historie bible - vývoj 
https://www.youtube.com/watch?v=2AuDhWiO2D4 
Délka: 3:45 
Témata: bible, historie, vývoj  
 
CHRISTIANITY 101 (National geographic) - s anglickým komentářem 
Rozvoj křesťanství 
https://www.youtube.com/watch?v=LvL3YXa0n2M 
Délka: 3:41 
Témata: křesťanství, historie, Ježíš, sv. Pavel, bible 
 
 

PÍSNĚ + TANCE  - KV 

CHVÁLY, UKAZOVAČKY A DALŠÍ PÍSNIČKY NEJEN PRO DĚTI 
http://chvaly.nasefara.cz/?list=zpevnicek&filtr=&stitek= 
Texty, akordy, videa zvláště dětských písní – ale nejen jich.  
286 vložených písní. 
Autoři: mládež z farnosti Ostrava Přívoz  
 
DVA SOUBORY S UKAZOVACÍMI PÍSNIČKAMI 
https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/katecheze-deti/hry-pisne/ukazovaci-pisnicky/ 
 
DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ - STŘÍPKY 
https://www.youtube.com/watch?v=0vtTg0lek_E 
Mládež 
Délka: 3:40 
 
CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ - Střípky 
https://www.youtube.com/watch?v=3PqD-xFhsnY 
Mládež 
Délka: 3:40 
 
ŘÍM 2000 — STŘÍPKY — EMANUEL 

https://www.youtube.com/watch?v=t9GU_e6Pn28
https://www.youtube.com/watch?v=RhapIy2H6Nk
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http://chvaly.nasefara.cz/?list=zpevnicek&filtr=&stitek
https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/katecheze-deti/hry-pisne/ukazovaci-pisnicky/
https://www.youtube.com/watch?v=0vtTg0lek_E
https://www.youtube.com/watch?v=3PqD-xFhsnY


hymna Světového dne mládeže Řím 2000 
https://www.youtube.com/watch?v=z9cP7BlI3GY 
Mládež 
Délka: 3:58 
 
ŘÍM 2000 — STŘÍPKY — VŠICHNI JSME JEDNO TĚLO 
hymna Světového dne mládeže Denver 1993 
https://www.youtube.com/watch?v=ktiSvjsSCCA 
Mládež 
Délka: 3:30 
 
ŘÍM 2000 — STŘÍPKY — BUĎ SVĚTLEM NÁM 
https://www.youtube.com/watch?v=JkG2Iau1-rY 
Mládež 
Délka: 2:54 
 
WE ARE ONE BODY – hymna Světového dne mládeže Denver 1993 – anglicky 
Všichni jsme jedno tělo 
https://www.youtube.com/watch?v=rD4h8dkO2sk&list=PL177DC162EBA1CBB5 
Mládež 
Délka: 5:51 
 
GMG 2000 ROMA - Emmanuel – anglicky 
hymna Světového dne mládeže Řím 2000 
https://www.youtube.com/watch?v=I3WEeh1S704&list=PL177DC162EBA1CBB5&index=4 
Mládež 
Délka: 9:57 
 
DEJME TOMU: UČIŇ MĚ, PANE, NÁSTROJEM 
https://www.youtube.com/watch?v=kQ2ayUtfMSk 
Mládež 
Délka: 3:13 
 
NIKDY NEKONČÍCÍ MILOST - Elementum 
https://www.youtube.com/watch?v=IgOPPR3nsv4 
Mládež 
Délka: 7:07 
 
ADONAI - Chval Ho ó duše má (Tisíce důvodů) 
https://www.youtube.com/watch?v=GC9N4ukMmak 
Mládež 
Délka: 5:18 
 
CREDENC - DUCHU SVATÝ VOLÁM, PŘIJĎ! 
https://www.youtube.com/watch?v=PM3yB45UUTI 
Mládež 
Délka: 6:59 
 
CREDENC - ROZTÁHNI KŘÍDLA A LEŤ NAPLNO 
https://www.youtube.com/watch?v=J5g4pf6oy_g 
Mládež 
Délka: 5:08 
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CREDENC - BLÍŽ K TOBĚ, BOŽE MŮJ (Jan Session 2007) 
https://www.youtube.com/watch?v=4fZeuzrFbQQ 
Mládež 
Délka: 6:50 
 
HLEDÁM TVOJI TVÁŘ (Chci jít za Tebou, Ježíši) - Křesťanské písně 
https://www.youtube.com/watch?v=ekiUjMt3fnY 
Mládež 
Délka: 5:02 
 
BUDEM ŤA CHVÁLIŤ V TEJTO BÚRKE – anglicky se slovenskými titulky 
https://youtu.be/WDvc3YuOIR4 

Píseň o těžkých chvílích muže, který přišel o svou milou. A i přesto, že Bůh dává, tak také Bůh bere, ale nikdy 
nás neopouští a pomáhá nám v těžkostech. Pomoc přichází od Pána. 
Mládež 
Délka: 4:59 
Témata: Bůh, člověk, smrt, naděje, víra 

 
CHAPELA - MLUV KE MNĚ KRÁLI 
https://www.youtube.com/watch?v=rGf5HaJeZj0&list=RDo0ofui4XVxo&index=11 
Mládež 
Délka: 6:14 
 
CHAPELA - NÁŠ BŮH A PÁN 
https://www.youtube.com/watch?v=rhq6AdBqxOU 
Mládež 
Délka: 4:28 
 
CHAPELA - VELEBÍM 
https://www.youtube.com/watch?v=zKBhofR4roc&list=RDo0ofui4XVxo&index=2 
Mládež 
Délka: 4:57 
 
CHAPELA - DOTÝKÁŠ SE MOCÍ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ed2jjPynUu8 
Mládež 
Délka: 4:15 
 
CHAPELA - Obklop mě 
https://www.youtube.com/watch?v=dPUgXil1pd0 
Mládež 
Délka: 7:13 
 
CHAPELA - Svatý jsi náš Pán (Holy Is the Lord) 
https://www.youtube.com/watch?v=6m6C0Rr7pYo 
Mládež 
Délka: 5:31 
 
PAVEL HELAN a PETR BENDE - iBůh  
https://www.youtube.com/watch?v=D7bbXa_7OOU 
Délka: 3:58 
 
PAVEL HELAN - RAPPER 

https://www.youtube.com/watch?v=4fZeuzrFbQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ekiUjMt3fnY
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https://www.youtube.com/watch?v=6m6C0Rr7pYo
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https://www.youtube.com/watch?v=_svdkMz4IJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IrEy25IMmvr66htuJBJNKN
va7CNyQO85iSIJQ6ESWEtkEn7sabNABdz0&app=desktop 
Délka: 3:12 
 
PAVEL HELAN - BUĎ SE MNOU 
https://www.youtube.com/watch?v=eNGCIjC_-yk 
Délka: 4:56 
 
PAVEL HELAN - JESTLI ZÍTRA SKONČÍ SVĚT 
https://www.youtube.com/watch?v=Wsn4ngqaVKI 
Délka: 2:38 
 
PAVEL HELAN - KAMILO 
https://www.youtube.com/watch?v=BtCcyM_ym4k 
Délka: 2:25 
 
PAVEL HELAN - PLACHTOVÍ 
https://www.youtube.com/watch?v=51GpkbRICkk 
Délka: 2:25 
 
PAVEL HELAN - AFGHANISTAN  
https://www.youtube.com/watch?v=71rt-GhSmes 
Délka: 2:25 
 
PAVEL HELAN - DUBOVÝ STŮL 
https://www.youtube.com/watch?v=Oc585WnKYRE 
Délka: 3:20 
_____________________ 
 
DELIRIOUS? KINGDOM OF COMFORT 
„Pane, zbav mě království komfortu a materiálních věcí…“ 
https://www.youtube.com/watch?v=jUANsPWKuG0 
Mládež 
Délka: 6:44 
 
 
MARTIN SMITH – COME HOLY SPIRIT – anglicky 
Přijď Duchu Svatý 
https://www.youtube.com/watch?v=7lFgknt3sAA 
Mládež 
Délka: 6:44 
 
MARTIN SMITH - BACK TO THE START – anglicky 
Zpátky na počátek 
https://www.youtube.com/watch?v=K0Glq025b60 
Mládež 
Délka: 5:25 
 
 

SVĚDECTVÍ – KV + DP 

VIDEA – SVĚDECTVÍ – Z WEBU „BŮH EXISTUJE“ 
http://www.vicneznabozenstvi.cz 
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HANKA - PROJEKT "BŮH EXISTUJE" 
https://www.youtube.com/watch?v=U69_wNvgW0c 
Hanka byla jedináček. Měla všeho dost… ale její rodiče se o nikoho nezajímali… Hanka měla v sobě neklid a 
různé strachy… Řešila to alkoholem. Došla tak daleko, že všechno ničila – sebe i druhé. Dostala se na ulici mezi 
bezdomovce – mezi nimi žila 11 let – až do doby, kdy její tělo začalo kolabovat. Když začala mít strach, že 
zemře – vzpamatovala se. A začala volat Boha… Vždycky pak přišel člověk, který jí pomohl - ale nebrala ještě 
tak vážně, že jí Bůh volá.  Pak už ale nemohla… Přišla k ní žena a nesla jí horký čaj a Hance došlo, že je to 
poslední šance. Tak začala poslouchat to, co jí říká ta žena… a následně uvěřila. Dál pak popisuje, co vše v jejím 
životě způsobila víra v Boha…     
Délka: 7:47 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh, závislost 
 
ERIK - PROJEKT "BŮH EXISTUJE" 
https://www.youtube.com/watch?v=_NwNQw6WFmc 
Délka: 7:58 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh 
 
ENVEJ - PROJEKT "BŮH EXISTUJE" 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ry-UxL5f3I 
Délka: 5:30 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh 
 
MARKÉTA - PROJEKT "BŮH EXISTUJE" 
https://www.youtube.com/watch?v=OXWX9kDdSAE 
Délka: 5:13 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh 
 
JIŘÍ - PROJEKT "BŮH EXISTUJE" 
https://www.youtube.com/watch?v=lKuaNBqxU18 
Délka: 8:35 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh 
________________________________________ 
 
SVEDECTVO SESTRY HELENY: "MALA SOM Z BOHA STRACH." 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX7MU_Vu3tg 
Helena vyrůstala ve věřící rodině, ale měla představu, že Bůh je daleko a člověka hlavně soudí za jeho zlé 
skutky. Takového Boha nechtěla a proto se víry vzdala. Vstoupila do Socialistického svazu mládeže, kde měla 
jednu vedoucí funkci za druhou. Na jednom ze školení se jí stalo, jakoby jí někdo vzal za rameno a řekl: „Vrať 
se k víře svých rodičů!“ Šla na poutní místo a chtěla si tam udělat generální zpověď – kněz jí ale nechtěl 
přijmout – až po přípravě… Nakonec jí přijal a po zpovědi (bylo jí 18 let…) pocítila velký pokoj a uvědomila si 
pravdivost slov: „Láska vyhání strach.“ Dále pak hovoří o své modlitbě a povolání…   
Délka: 6:37 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh, modlitba, povolání, zasvěcený život, komunismus 
 
Príbehy písané životom - BOL SOM BEZDOMOVCOM (muž od P. Kuffy)  
https://www.youtube.com/watch?v=MCn-iEg2Ez4 
Délka: 31:33 
Témata: svědectví, víra, obrácení, Bůh, závislost, bezdomovectví 
 
MARIÁN KUFFA: Příběhy ze života - karate a Duch Svatý 
https://www.youtube.com/watch?v=5zKKZg0ocKQ&list=PLqjLcv6T73JxAdvXLZ7shoph7KiFFLaMJ&index=4 
Délka: 40:42 
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Témata: svědectví, víra, služba, Bůh, pastorace 
 
NERATOV 
https://vimeo.com/326179212 
O tom, co všechno se odehrává díky sdružení Neratov a díky faráři Josefu Suchárovi. 
Délka: 8:50 
Témata: charita, kněz, služba, dílny, postižení, solidarita, aktivity, Bůh, člověk, církev 

 

ČESKÁ TELEVIZE – NÁBOŽENSKÉ POŘADY – DP 

DOKUMENTÁRNÍ A PUBLICISTICKO-VZDĚLÁVACÍ CYKLY ČESKÉ TELEVIZE 
SNÍMKY DLOUHÉ 13, 17, 25, 52 min  
 
TANČÍCÍ SKÁLY – režie: Jan Hanák, účinkuje: Marek Orko Vácha 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266610725-tancici-skaly/310298380170001/ 
Pro mládež. 
Dokumentární cyklus. Pátrejte s námi po původu člověka a světa. Jsme všichni jen kusy hmoty vzniklé evolucí? 
Nový cyklus pro teenagery. 
Názvy některých dílů:  

 A přece se točí 

 Velký třesk 

 Tančící skály 

 Člověk společenský 

 Člověk svobodný 

 Adam znamená člověk 

 Člověk bytostí světla … atd. 
Délka jednoho dílu: cca 17 min 
Témata: vesmír, věda, stvoření, evoluce, člověk, svět, víra 
_________________________________ 
 
ŽIJEME S VÍROU – režie: J. Hanák 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10314954690-zijeme-s-virou/311298380040016/video/ 
Žijeme s vírou je pořadem o slavení neděle ale i každého jiného svátku. Nabídne teoretické hloubání i 
rozhovor nad tématem. Provede nás jedním příběhem člověka, jeho způsobem i motivem slavení… 

Názvy některých dílů:  

 Svatý týden 

 Prázdniny 

 Narozeniny 

 Manželství 

 Ženství 

 Mystagogie 

 Cesta k očištění 

 Rituály jara   … atd. 
Délka jednoho dílu: cca 25 min 
Témata: člověk, rituál, slavení, svátky, hodnoty, víra, křesťanství 
___________________________________________ 
 
PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ - režie: Martin Kratochvíl, komentáře: Tomáš Halík  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084714986-prolinani-svetu/ 

https://vimeo.com/326179212
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266610725-tancici-skaly/310298380170001/
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Dokumentární cyklus provádí diváka klíčovými body lidského života ve světle tradic největších světových 
náboženství. Učí porozumění, motivuje k toleranci a dialogu, podněcuje k zamyšlení nad vlastním životním 
stylem a hodnotami.  
Názvy některých dílů:  

 Narození a dětství 

 Cesta k dospělosti 

 Svatba a manželství 

 Jídlo a náboženství 

 Žena 

 Smrt 

 Chrám 

 Buddhistické kláštery 

 Křesťanské kláštery 

 Krása… atd. 
Délka jednoho dílu: cca 30 min 
Témata: člověk, náboženství, život, tradice, hodnoty 
______________________________________ 
 
PO HLADINĚ - režie Otakáro Maria Schmidt 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150511652-po-hladine/ 
Je to pro teenagery. Nový svěží, pestrý magazín s mladým designem podle scénáře Jana Hanáka. Hravá 
meditativní kompozice s důrazem na vizuální složku. Magazín Po hladině o obrazných prvcích naší řeči a jejich 
zakotvení v křesťanských kořenech naší kultury. Pořad chce provokovat teenagery k diskusi o věcech všedních, 
a přece pozoruhodných. 
Názvy některých dílů:  

 Symbol 

 Slovo 

 Číslo 

 Srdce 

 Manželství 

 Pohyb  

 Barva 

 Film …atd. 
Délka jednoho dílu: cca 17 min 
Témata: člověk, náboženství, rituály, krása, hodnoty, kultura 
___________________________________________ 
 
SVĚTCI A SVĚDCI – více režisérů, účinkuje: Romuald Štěpán Rob 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/ 
Dokumentární cyklus ČT nás seznámí s osudy českých světců i jiných patronů, seznámí nás s příběhy různých 
osobností dob dávných i nedávných, povypráví nám o nejdůležitějších událostech jejich života.    
Názvy některých dílů:  

 První Evropan 

 Svatý Prokop 

 Svatý Valentin 

 Svatý Martin Tourský 

 Patronka Evropy Edita Steinová 

 Jeroným Pražský 

 Svatá Ludmila 

 Svatý František z Assisi …atd. 
Délka jednoho dílu: cca 13 min 
Témata: člověk, víra, náboženství, svatost, život, příběhy  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150511652-po-hladine/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/


__________________________________________ 
 
EXIT 316 – režie: Martin Benc, Lubomír Hlavsa, hrají: Aleš Juchelka, Johanka Veselá 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10109769637-exit-316/ 
Pro mládež 
Netradiční křesťanský publicisticko-vzdělávací magazín. Vznikl jako projekt KAM – křesťanské akademie 
mladých ve spolupráci s Českou televizí. Motto seriálu pochází  z verše v Janově evangeliu: „Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ V této 
větě je skryto 5 pravd, které mohou změnit směr celého našeho života. Nabízejí exit vedoucí na novou cestu, 
vztah s Bohem, který dává životu hluboký smysl.  
Mezi dílčí epizody patří např.:  

 Přátelství 

 Odvaha 

 Strach 

 Láska 

 Konflikt 

 Víra 

 Sex 
 Odpuštění 
 Image 

 Podvod … atd. 
Délka: cca 17 min 
Témata: mládež, přátelství, odvaha, strach, láska, konflikt, víra, sex, odpuštění, image, podvod, závislost, 
zklamání aj. 
___________________________________ 
 
BIBLICKÁ PÁTRÁNÍ – režie: Martin Benc, scénář: Ráchel Bícová 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213603244-biblicka-patrani/dily/ 
Pro děti 
Cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se formovala 
euroatlantická civilizace i kultura. 
Dvě děti – Johanku a Adama - zavede pátrání na nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli, kde se 
největší část biblických příběhů odehrála. Informace o různých detailech biblických příběhů získávají děti i od 
řady renomovaných odborníků, od teologů, přes vědce až po lékaře.  
Pořad je svým formátem určen především dětem od 8 do 12 let, může být však přínosný i pro jejich rodiče a 
učitele. Je výbornou pomůckou pro základní seznámení s Knihou knih, kterou lze využít doma, v církvi ale i 
v běžné školní výuce.   
Názvy některých dílů:  

 Bible – kniha knih 

 Adam a Eva 

 Bláznivý Noe 

 Abraham – otec národů 

 Vysvobození z Egypta 

 David a Goliáš 

 Vánoční příběh 

 Svatba v Káni 

 Milosrdný Samaritán 

 Velikonoce a Letnice … atd. 
Délka jednoho dílu: cca 17 min 
Témata: bible, víra, historie, příběhy, děti, rodiče, hra… 
 
_____________________________________________ 
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CESTY VÍRY – více režisérů  
Délka jednoho dílu: 26 min 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/ 
Cyklus převážně českých dokumentárních snímků, spojených tématem náboženské víry. Tato víra je základním 
motivem dokumentů, na který pak ovšem navazují a z něhož vycházejí i motivy další. Víra, jako bezprostředně 
nezobrazitelný fenomén, je v dokumentech prezentována aktivitami jednotlivců či společenství, včetně (nikoli 
ovšem výlučně) nezištnou vzájemnou pomocí lidí. Přitom pohled těchto dokumentů nezůstává zaostřen pouze 
na přítomnost, ale dovede pracovat i s kontextem historického vývoje.  
Jen některé díly se dají přehrát… 
 
Výběr některých dílů:  
 
JÁ, SESTRA   (z pořadu Cesty víry) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/218562215500007-ja-sestra/ 
Svědectví o povolání k řeholnímu životu.  
Témata: povolání, služba, řeholní život, Bůh, člověk 
 
PODZIM KARLA HERBSTA  (z pořadu Cesty víry) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/217562215500002-podzim-karla-herbsta/ 
Témata: povolání, služba, biskup, Bůh, člověk 
 
FAKTOR JEŽÍŠ (z pořadu Cesty víry) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/316298380030003-faktor-jezis/ 
Drogová závislost je závažným problémem současné doby. Spojená s rezignací devastuje desítky, ba stovky 
životů zejména mladých lidí. Jednou z organizací, která se snaží tomuto ohrožení čelit, je Teen Challenge. V 
roce 1958 ji založil pastor David Wilkerson v New Yorku, dnes působí po celém světě. V České republice 
provozuje v současné době tři střediska. Na rozdíl od jiných protidrogových aktivit je práce Teen Challenge 
založena na víře a uzdravující moci Ježíše Krista. Vyprávění některých, kteří péčí Teen Challenge prošli, 
dovedou vrátit naději i tam, kde by ji už nikdo nehledal. 
Témata: závislost, drogy, uzdravení, svědectví. Bůh, člověk 
 
PETRA (z pořadu Cesty víry) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/216562215500005-petra/ 
Musela se vypořádat s mentální anorexií, s onkologickým onemocněním syna i se ztrátou partnera. 
Neortodoxní příběh úspěšné spisovatelky je hledáním vztahu k Bohu v nejtěžších krizích života.  
Témata: anorexie, uzdravení, závislost, Bůh, člověk 
 
VESMÍR V SRDCI EVROPY     (z pořadu Cesty víry) 
Pro mládež 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/419235100051002-vesmir-v-srdci-evropy/ 
O historii Diecézního střediska mládeže Vesmír a jeho službě mládeži.  
Témata: mládež, služba, kněží, aktivity, církev, Bůh, člověk, církev 
 
KŘIŽOVATKA V PŘÍCHOVICÍCH   (z pořadu Cesty víry) 
Pro mládež 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/215562215500001-krizovatka-v-prichovicich/ 
O historii Interdiecézního střediska mládeže Křižovatka a jeho službě mládeži.  
Témata: mládež, služba, kněží, aktivity, církev, Bůh, člověk, církev 
 
PASTÝŘI    (z pořadu Cesty víry) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/418235100051004-pastyri/ 
Témata: pastevectví, víra, příroda, Bůh, člověk 
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____________________________________ 
 
DOKUMENTÁRNÍ (A INSCENOVANÉ…) SNÍMKY ČT S DUCHOVNÍMI TÉMATY  
Délka: cca 25 – 60 min 

 
BLÁZEN Z LA VERNY - režie O. M. Schmidt, komentář: Marek Eben, doprovází: Václav Herold SJ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10306318763-blazen-z-la-verny/21056226718/ 
Inscenovaný dokument ČT o inspirativním odkazu Františka z Assisi, výjimečného muže středověku, který svou 
těžce vydobývanou pokorou a životní filozofií silně ovlivnil a stále ovlivňuje směřování společnosti 
k budoucnosti. 
Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, křesťanství, chudoba, povolání, příběh, františkáni, historie 
 
PRAŽSKÉ JEZULÁTKO - režie O. M. Schmidt, komentář: Marek Eben, doprovází: Václav Herold SJ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10310721989-prazske-jezulatko/21156226405/ 
Jedna z nejdůležitějších pamětihodností Prahy – soška, opředená mnoha legendami a mýty, za níž putují 
statisíce věřících z celého světa. 
Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, křesťanství, tradice, legendy, povolání, příběh, Praha, historie, Ježíš 
 
MISIE - AŽ NA KRAJ SVĚTA S JEZUITY - režie O. M. Schmidt a J. Studničková, komentář: Marek Eben, doprovází: 
Marek Orko Vácha 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569070-misie-az-na-kraj-sveta-s-jezuity/ 
Dokumentární snímek ČT zabývající se fenoménem misionářství na příkladu jezuitského řádu a jeho 
historického působení v Jižní Americe. 
Délka: 52 min 
Témata: víra, svatí, misie, křesťanství, tradice, povolání, historie, Ježíš, Jezuité, Jižní Amerika 
 
RELIKVIE – TAJEMSTVÍ SVATÝCH - režie O. M. Schmidt a J. K. Studničková, vypráví: Viktor Preiss, doprovází: 
Václav Herold SJ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569668-relikvie-tajemstvi-svatych/31629838013/  
Dokument o smrti a věčném životě, o poezii pozemského života i mystice života nebeského.  
Délka: 52 min 
Témata: víra, svatí, relikvie, křesťanství, tradice, povolání, historie, Ježíš, kultura, smrt, život 
 
MISTR ECKHART – režie: O. M. Schmidt a J. Hanák, doprovází: Marek Orko Vácha  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266608514-mistr-eckhart/31029838004/ 
Dokument o tajemném mystikovi středověku.  
Délka: 26 min 
Témata: víra, svatí, křesťanství, mystika, tradice, historie, Ježíš  
 
SVATÝ VÁCLAV A OCHRANA ZEMĚ ČESKÉ - režie:  Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11282993958-svaty-vaclav-a-ochrana-zeme-ceske/21756226645/ 
Cesta Palladia země české jako ochranného artefaktu země a národa našimi dějinami. 
Délka: 52 min 
Témata: historie, víra, legenda, svatí 
 

NEJSME ANDĚLÉ, JEN DĚLÁME JEJICH PRÁCI – režie: O. M. Schmidt 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10110048642-nejsme-andele-jen-delame-jejich-praci/20656221462/ 
Režisér O. M. Schmidt se spolu s mladými jezuity P. Vacíkem, J. Regnerem a M. Heroldem pokusil o neotřelý 
a pro Čechy nový a překvapivý pohled na historii, spiritualitu a život jezuitského řádu.  
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Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, jezuité, křesťanství, tradice, povolání, historie, Ježíš, Jezuité 
 
MENDEL - OTEC GENETIKY – režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11198660962-mendel-otec-genetiky/21556226563/ 
Životopisný portrét zakladatele genetiky J. G. Mendela se sofistikovanými přesahy do současnosti. Režie 
O. M. Schmidt a J. K. Studničková 
Délka: 52 min 
Témata: historie, věda, víra 
 

DEJ MI DUŠI A OSTATNÍ SI PONECH – režie: Otakáro Maria Schmidt, hrají: Marek Eben, Otakáro Maria 
Schmidt, Jana Kristina Studničková  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169742975-dej-mi-dusi-a-ostatni-si-ponech/20856226876/ 
Světová kongregace Salesiánů je dnes největším řádem v Čechách a dosahuje v práci s mládeží i v 
charitativní a misijní oblasti skvělých pozitivních výsledků. 
Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, saleziáni, křesťanství, povolání, mládež  
 
CYRIL A METODĚJ: DĚDICTVÍ OTCŮ A MATEK ZACHOVEJ NÁM, PANE! - režie: Otakáro Maria Schmidt, hrají: 
Martin Dejdar, Denisa Jeřábková 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10365635773-cyril-a-metodej-dedictvi-otcu-a-matek-zachovej-nam-
pane/21256226450/ 
Dokumentární film s hranými prvky Otakára M. Schmidta představuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a 
Metoděje. Prostřednictvím historických faktů autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů 
a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření 
cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů.  
Délka: 52 min 
Témata: víra, svatí, Cyril a Metoděj, věrozvěsti, křesťanství, Velká Morava, povolání, historie  
 
NEJZNÁMĚJŠÍ ČECH - JAN NEPOMUCKÝ – režie: Otakáro Maria Schmidt, hrají: Marek Eben (vyp.), Otakáro 
Maria Schmidt (vyp.), Miroslav Herold, Jana Kristina Studničková, Karel Schwarzenberg 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122682600-nejznamejsi-cech-jan-nepomucky/30729838004/ 
Říká se mu světec s pěti hvězdami. S jeho jménem se ve světě setkáte nejčastěji ze všech jmen světců, 
vzešlých z české kotliny.  
Délka: 52 min 
Témata: víra, svatí, sv. Jan Nepomucký, křesťanství, povolání, historie  
 
DOMINIKÁNI - ŘÁD BRATŘÍ KAZATELŮ - režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková, hrají: Martin 
Dejdar, Otakáro Maria Schmidt 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569538-dominikani-rad-bratri-kazatelu/21356226481/ 
František z Assisi a svatý Dominik jsou symbolem 13. století, období rozkvětu universit a stavby vznešených 
katedrál. Žebravé řády přispěly k duchovnímu utváření Evropy, později i dalších kontinentů.  
Řád bratří kazatelů nikdy nezažil rozkol a tříštění. Dominikánský hábit oblékala řada mimořádných osobností, 
které se nesmazatelně zapsaly do historie. 
Délka: 52 min 
Témata: víra, svatí, dominikáni, křesťanství, povolání, mládež  
 
UNIVERSITY – TAJEMSTVÍ EVROPSKÉHO ZÁZRAKU - režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10868121762-university-tajemstvi-evropskeho-zazraku/31529838010/ 
Dynamický dokument s hranými pasážemi o historii edukačního evropského systému. 
Univerzita je zcela novým typem školy, jaký nevytvořila nikdy předtím žádná vyspělá civilizace, ani orientální 
ani antická. Neznamená to, že by dřívější civilizace neměly školy charakteru vysokého učení, ale nedokázaly z 
nich vytvořit duchovně jednotnou a propojenou síť. To, že se to zdařilo západní Evropě, bylo zásluhou 
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křesťanského univerzalistického (dnes bychom řekli globalizačního) programu, který církev důsledně 
naplňovala jako jeden ze svých prvořadých úkolů.  
Evropské etnikum za poměrně krátkou dobu vytvořilo univerzální vzdělanostní systém, který mu dodával 
silnější paměť, než jakou měly mnohé jiné, ještě ve 13. a 14. století, vyspělejší civilizace. 
Za to, že evropská civilizace je posléze během 17. a 18. století předstihla, vděčí Evropa své křesťanské tradici 
vzdělání, která vznikala v síti klášterů a později v síti univerzit, zakládaných většinou papeži. 
Délka: 52 min 
Témata: víra, vzdělání, školy, univerzity, křesťanství   
 
 
SVATÝ VOJTĚCH - PRVNÍ ČESKÝ EVROPAN – režie: Otakáro Maria Schmidt, hrají: Tomáš Halík, Jana Kristina 
Studničková, kardinál Tomáš Špidlík, Marek Eben, Otakáro Maria Schmidt 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213474016-svaty-vojtech-prvni-cesky-evropan/20956226929/ 
Dokument po stopách biskupa Vojtěcha jak v České republice, tak v zahraničí. Vedle dokumentárního 
zachycení míst spojených se svatým Vojtěchem film obsahuje i partie hrané – nejsou ovšem inscenovány v 
dobových kulisách, jsou zasazeny do současnosti. 
Délka: 57 min 
Témata: víra, svatí, sv. Vojtěch, křesťanství, povolání, historie  
 
 

 

 

 
BĚH ŽIVOTA – VZTAHY – ZRÁNÍ  
 
IN THE FALL - V PÁDU – s anglickým textem 
https://www.youtube.com/watch?v=A-rEb0KuopI 
Muž na střeše paneláku zalévá své kytičky… Když tu uklouzne po slupce banánu a padá z paneláku dolů… Děs 
v očích - dochází mu, že za chvíli bude konec… V jeho mysli se odvíjí jako film všechno, co prožil předtím… Zdá 
se, že to bylo všechno v pohodě – uklidní se a ještě před tím než dopadne, si stihne zapálit svou poslední 
cigaretku… 

- Co tě na videu zaujalo? 
- Charlie Chaplin jednou řekl: „Na konci života ti všechny tvé filmy promítnou.“ 
- Když se podíváš zpět do svého života – máš z toho spíš radost nebo ne? 
- Jak se asi na náš život dívá Bůh? 
- Je třeba se občas podívat na to, co jsme už prožili? Proč? 

Délka: 1:44 
Témata: život, běh života, spokojenost, smrt 
 
UN TOUR DE MANÈGE – CESTA KOLOTOČE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=2qNTkGF2_-s 
Holčička se projíždí na kolotoči, který je zakotvený vedle mola, na kterém stojí maminka. Najednou se kolotoč 
utrhne a pluje na moře – daleko od maminky. Na moři holčička dozrává a potkává se s mnoha dalšími kolotoči 
a s jejich obyvateli… Pak připluje blíž ke kolotoči, ve kterém je chlapec, do kterého se zamiluje. Spolu prožijí 
kus života. Oba kolotoče se pak zase od sebe vzdálí a ona pak zestárne… Ale těsně před tím, než jí hrozivý vír 
uvrhne na mořské dno – jí labutě z jejího kolotoče odnesou zpět k mamince – a ona se opět stane dítětem a 
vrátí se do náruče své matky.   

- Co vás na videu zaujalo…? Co vám bylo divné…? 
- Máte někdo nějakou konkrétní představu toho, jak by mohl váš život vypadat? 
- Co je to obrazně moře, co kolotoč, co molo? 
- Na čem na moři života plujete vy? 

ČLOVĚK – ŽIVOT    - ASF 

https://www.csfd.cz/tvurce/4046-otakaro-maria-schmidt/
https://www.csfd.cz/tvurce/49517-tomas-halik/
https://www.csfd.cz/tvurce/52997-jana-kristina-studnickova/
https://www.csfd.cz/tvurce/52997-jana-kristina-studnickova/
https://www.csfd.cz/tvurce/7757-marek-eben/
https://www.csfd.cz/tvurce/4046-otakaro-maria-schmidt/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213474016-svaty-vojtech-prvni-cesky-evropan/20956226929/
https://www.youtube.com/watch?v=A-rEb0KuopI
https://www.youtube.com/watch?v=2qNTkGF2_-s


- Jak se vám líbil závěr…? 
Délka: 3:39 
Témata: vztahy, matka - dcera, běh života, muž-žena, dospívání, osamostatnění, návrat   
 
 
LA MAISON EN PETITS CUBES - DŮM Z KOSTEK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=VlZNIhTnZyk&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab&index=4 
Muž bydlí v domě s mnoha podlažími ponořeném hluboko do moře. Voda však stoupá a je třeba stavět dál a 
výš… Nakonec se rozhodne podívat se do spodních částí – dávné historie domu – co všechno tam prožil…  

- Co ty na to? 
- Když se podívám do své minulosti – co tam nacházím? 
- Pomáhá mi pohled do minulosti v tom, co teprve bude? 
- Co když v minulosti najdu něco ošklivého – dokážu to přijmout, odpoutat se od toho a jít dál? 

Délka: 12:05 
Témata: vzpomínky, minulost, vyrovnání se z minulostí, dobrý život – pokojné stáří, poučení z minulosti, síla 
do budoucna, moudrost, hodnoty, vztahy, život, běh života 
 
 
FLOATING IN MY MIND – LETÍCÍ PŘÁNÍ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=47PKQEhIBeo 
Chlapec dostane balónek jako symbol svých snů, nadějí a tužeb. Během života nasbírá další balónky a dokonce 
najde i tu, která s ním jeho sny bude sdílet. Vytvoří rodinu, narodí se jim děti a pak zestárnou… A už je zase 
sám a balonky začínají praskat – a s tím posledním, kterého uchránil, si sedne na lavičku a předá ho malému 
klukovi… 

- Co na to říkáš?  
- Máš i ty nějaký svůj „balonek“ – svůj sen? 
- Může se stát, že by ti někdo tvůj balónek – sen zničil? 
- Jak uchovat své nejkrásnější sny a přání…? 

Délka: 3:08 
Témata: běh života, sny, dětství, dospívání, rodina, stáří 
 

 
LA COUR - DVŮR – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=3SjXg1WcYyU 
Muž si pronajme místnost vedle domu dvou stařečků… Je zmožený životem neví co dál. Veselý stařeček od 
vedle ale k němu chodí na návštěvu… To ho rozčiluje, ale zároveň také inspiruje. Až jednou najde znovu svou 
vlastní inspiraci a smysl života…   

- Co na to říkáš? 
- Považuji druhé lidi za šance nebo překážky na mojí cestě životem? 
- Mohl bych být pro druhé inspirací? 
- Mohli by být druzí lidé ti, které nám posílá Bůh…? 

Délka: 7:10 
Témata: vyhoření, samota, společenství, inspirace, potřebujeme ty druhé, bližní, restart, vztahy 
 

FUNNY LOVE STORY – Zábavná love story – beze slov 
 https://www.youtube.com/watch?v=LXCQyq6r1ko 
Chlapce s děvčetem dá spolu neomylně a nezadržitelně dohromady osud – i když by oni sami na to nikdy 
nepřišli nebo to ani nechtěli. A život se rozjede na plné obrátky. Život – kočárek s nimi jede závratnou rychlostí 
přes překážky, tunely, nahoru-dolů… Vzduchem i po cestě… Nakonec spolu všechny překážky překonají a 
všechno dobře skončí. 
Ponaučení: Zdá se, že život je nebezpečný hazard. A to ještě v tom jednom malém kočárku jedeme dva… Ale 
všechny okolnosti života nám nakonec pomáhají k tomu, abychom je prožili spolu a naučili se pomáhat si a 
taky se občas ze života radovali.   

https://www.youtube.com/watch?v=VlZNIhTnZyk&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=47PKQEhIBeo
https://www.youtube.com/watch?v=3SjXg1WcYyU
https://www.youtube.com/watch?v=LXCQyq6r1ko


- Co na to říkáš? 
- Nezdá se ti také někdy, že život tě veze někam, kde to neznáš a ještě k tomu hodně rychle?  
- Je lepší život poklidný nebo plný zvratů – jízda na plný plyn? 
- Která část životní cesty je nejdůležitější – její začátek, prostředek nebo závěr…? 

Délka: 3:53 
Témata: běh života, láska ve dvou, nebezpečí, život, radost 
 
WITHIN, WITHOUT – Bez ničeho uvnitř – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=agQI_vKu1ZM 
Děvče jde ke svému cíli – krásnému chrámu… Proti ní jde slizký a velký nepřítel – černá beztvará hmota. Dívka 
se musí obrnit, aby s ním mohla bojovat – má na sobě stále více trnů a kamenných plátů… Až jí dojde, že do 
cíle nemůže dojít zatěžkaná svým „brněním“ (nepřítel jí srazil na zem a byla už skoro mrtvá…). Sundá ze sebe 
kamenné pláty a projde temnotou až k chrámu a otevře dveře… 

- Co tě na snímku zaujalo? 
- Potkal/a jsi už někoho, kdo byl životem hodně poznamenaný – obrněný jakousi „hroší kůží“…?  
- Co může znamenat to, že dívka na konci cesty ze sebe musela brnění sundat? 

Délka: 6:28 
Témata: životní cesta, zlo, překážky, cíl 
 
 

ŽIVOT 
 
IN MEMORIAM – NA PAMÁTKU – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=m7dK9m7ZNkM 
Starý pán ve své dílně vytváří hračky. Už má hodně z nich hotových. Mezi nimi je i šašek-flašinetář. Ten se 
každý den večer probudí, a když jde stařeček spát, on přejde k zámku, zatáhne za páku a spustí systém. 
Otevřou se hlavní dveře a zevnitř ven vytančí na kolejničkách krásná žena. Flašinetář jí k tanci vyhrává... Druhý 
den opět přijde stařeček a dává dohromady – podle fotografie – druhého tanečníka, muže ve smokingu. 
Šaškovi je líto, že už nebude hrát jen své krásné paní – tuší, že s ní už bude někdo jiný… Když stařeček však 
muže ve smokingu dokončí – upustí ho na taneční plochu před zámkem a zemře… Šašek-flašinetář ví, co má 
dělat - muže ve smokingu zasunout do kolejniček, aby mohl tančit. Udělá to a začne hrát. Pak si všimne, že ten 
muž ve smokingu je vlastně stařeček ještě v době, kdy byl mladý a ta paní, která s ním tančí, je jeho milá za 
mlada.      

- Co na to říkáš? 
- Co bylo pro stařečka důležité? 
- Co je pro tebe teď v životě důležité? 
- Co bys chtěl, aby po tobě na světě zůstalo?  

Délka: 7:55  
Témata: život, smrt, věčnost, cíl, láska ve dvou, tvořivost 
 
 
MOMENTS – OKAMŽIKY – hrané, pouze úvod v angličtině 
https://youtu.be/BTOfEv0nWfA 
Dívat se na toto video, znamená vstoupit do tajemství života. Co je to okamžik? Toť otázka, kterou řeší autoři 
tohoto mimořádného snímku. Náš život je totiž složen právě z okamžiků, které dohromady vytváří události a 
vztahy. Více o tomto videu je napsáno v tomto Slůvku na týden. Mnoho nejrůznějších okamžiků dává  
dohromady náš život… 

- Co z toho, co prožijeme, nám zůstane v mysli a v srdci? 
- Co z našich prožitků má opravdovou hodnotu? 
- Co vytváří skutečnou hodnotu toho, co prožíváme? 
- Co nejvíc spojuje v mém životě všechno to, co prožívám? 

Délka: 4:14 
Témata: život, přítomnost, okamžik, běh života  

https://www.youtube.com/watch?v=agQI_vKu1ZM
https://www.youtube.com/watch?v=m7dK9m7ZNkM
https://youtu.be/BTOfEv0nWfA
http://www.medialnivychova.org/5/post/2013/12/advent-je-te.html


 
 
FALLEN – PADAJÍCÍ – beze slov 
https://youtu.be/u6Z_DG9dsL8 
Na první pohled je příběh tohoto filmu je jednoduchý - meteor padá z vesmíru na Zem. Na druhý pohled je 
však v těchto několika vteřinách obsažen boj o život. Meteor vidí, že jeho "smrt" je nevyhnutelná, nicméně mu 
zbývá pár chvil, které buď může naplnit trápením z blízkého konce anebo prožíváním toho, co se právě teď 
děje - výhled na krajinu, let vzduchem... Je to jako v životě každého z nás. Můžeme se buď trápit věcmi, které 
nás "čekají", které však nemůžeme ovlivnit anebo se soustředit na to, co ovlivnit můžeme. 

- Co ty na to? 
- Znáš lidi, kteří se neustále obávají toho, co přijde nebo vidí ve všem potenciální nebezpečí? 
- Když se něco neočekávaného ve tvém životě stane – spíš si nakloněný vidět v tom šanci nebo hrozbu? 
- Odkud pramení naše vnitřní nastavení spíš k negativismu nebo pozitivismu? 

Délka: 3:50 
Témata: strach, přítomnost, život, realita 
 
 
PETROLEO - ROPA – beze slov 
https://youtu.be/jT8prFPh2VE 
Jakou cenu má lidský život? Je ekonomický prospěch, zisk a bohatství přednější, než životy lidí? V tomto 
kratičkém příběhu můžeme vidět trosečníka, který je na ostrově sám až do chvíle, než náhodou objeví ropu. 
Najednou se začnou dít věci a záchrana se blíží.... Důvodem záchranné mise však není náš trosečník, ale ropa, 
kterou objevil... 

- Co ty na to?  
- Co myslíš, jakou cenu má člověk? Mohl bys dát nějaký příklad? 
- Jakou cenu má dnes člověk, příroda pro současnou společnost ( v mojí zemi)? 

Délka: 1:23 
Témata: život, hodnota života, sobectví, chtíč, hodnoty 
 
 
ONE MINUTE FLY – JEDNOMINUTOVÝ LET – beze slov 
https://youtu.be/6Wf8yEb1cwY 
Mít očekávání od života je velmi užitečná věc. Naše malá muška však má na celý seznam úkolů, které má v 
jejím životě splnit pouze jednu minutu. A tak lítá z místa na místo a snaží se všechno stihnout. Je to však nad 
její síly a nakonec, unavená životem, kapituluje – ale všechno se jí nakonec podaří splnit i díky náhodě… 

- Co ty na to?  
- Co od života očekáváš? 
- Co myslíš, že mám v životě udělat? 
- Čím myslíš, že máš v životě být? 
- Je podle tebe život spíš shon nebo pohodička? 

Délka: 4:06 
Témata: život, plány, shon, překvapení, běh života 
 
 
MY SHOES – V CIZÍCH BOTÁCH - hrané, beze slov 
https://youtu.be/SolGBZ2f6L0 
Jak často soudíme druhého podle jeho vzhledu? Tak moc bychom si to přáli vyměnit s těmi, kteří mají lepší 
oblečení, neděravé boty a jen tak si v klidu užívají života. 
Zakládají se naše soudy ovšem na pravdě? 
Chlapec v starých a děravých šatech a botách si přeje být tak hezky oblečený jako kluk, kterého potkal 
v parku… Pořád si to opakuje, až se opravdu změní… Sedí na lavičce v parku v krásném oblečení a ten druhý 
chlapec běhá místo něj v parku v tom jeho roztrhaném. V tom k němu přijde paní s invalidním vozíkem, a jemu 
dojde, že nemůže chodit… 

https://youtu.be/u6Z_DG9dsL8
https://youtu.be/jT8prFPh2VE
https://youtu.be/6Wf8yEb1cwY
https://youtu.be/SolGBZ2f6L0


- Co na to říkáš? 
- Připadáš si někdy spíš jako ten chlapec, který je v roztrhaných šatech a nebo ten v pěkném oblečení na 

lavičce…? 
- Dokážu být vděčný za všechno, co mne v životě potkalo a vidět to spíš jako svou výhodu?  
- Za co všechno mohu být v životě vděčný (Bohu)…?  (rodiče, postavu, části těla, schopnosti, 

neschopnosti, minulost, přítomnost, budoucnost) 
Délka: 3:54 
Témata: život, předsudky, touha, přání 
 
 
PIP - ŠKOLA PRO VODÍCÍ PSI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 
Malý a nemotorný pejsek jde do školy pro vodící psy, kteří mohou být nakonec něčím užiteční, ale nedaří se 
mu. Spíš dělá všude kolem sebe škodu. Nakonec ho ze školy vyhodí a on smutně odchází… Před školou si 
všimne, že jedné slepé paní by mohl pomoci, aby nespadla na staveništi – podaří se mu jí zachránit. Všimnou si 
toho ze školy a dají mu taky diplom…   

- Co ty na to?  
- Zažil jsi někdy neúspěch? 
- Stačí chtít dělat dobro a všechno už pak jde samo? 
- Co děláš, když se ti nedaří? 
- Je lépe přestat s dobrem, když se to pořád nějak kazí? 

Délka: 4:05  
Témata: pomoc, solidarita, (ne)úspěch, zkušenost, charita, život 
 
THE ARTIST AND THE KID – Malíř a dítě – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=e6CzdpuKbPo 
Mladík maluje hrad na kopci podle přesných proporcí… Nedaří se mu a odhodí skicák za sebe. Ke skicáku však 
přijde dítě a dokreslí k hradu potápěče. Jiný pohled na realitu – z perspektivy fantazie. Mladík se zvedne, ale 
dítě uteče… Mladík za ním běží – ale přitom se mu úplně převrátí perspektiva – a začne vidět pohybující se 
obrazy. Zasáhne do nich tužkou – ale zruší tím jejich pohyb. Pak po nich sáhne rukou a pohyb obrazů zůstane. 
Pak za ním přijde dítě a vymění s ním svůj kousek uhlíku za tužku.    

- Co ty na to?  
- Jak žít tak, abychom jen nekopírovali naučené stereotypy, aby v tom byl život? 
- Jak se naučit vidět svět z jiné perspektivy?  
- Mohou nás v tom naučit něco ti nejmenší? 
- Jaký je rozdíl mezi dospělým a dítětem? 

Délka: 3:25 
Témata: život, dětství, dospělost, fantazie 
 
 

DOSPÍVÁNÍ 
 
LILI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=QzTQ4njlkgQ&index=3&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab 
Děvčátko na střeše domu – a všechno kolem je zničeno… Stále se snaží ochránit své hračky, svojí minulost, která je už 
před úplným zhroucením. Najednou se přižene další pohroma - bouřka, která hrozí, že vše úplně zničí… Lili bojuje 
s bouřkou, ale boj prohrává a je jí unesena nad mraky, kde objeví své hračky, jak na ní čekají a lákají jí ke hře… Pak se ale 
musí rozhodnout: zůstane v nadzemském světě mezi mraky se svými hračkami nebo se vrátí na zem…? Rozhodne se 
vrátit a stát se dospělou… 

- Co ty na to?  
- Už jsi pochopil/a, že proto, abys mohl v životě postoupit dál, je třeba něco ztratit? 
- Co bys potřeboval možná ztratit teď ty sám, abys mohl v životě postoupit o kousek dál? 

Délka: 10:18 
Témata: dospívání, smrt a vzkříšení, nový začátek, je třeba opustit proto, abychom nalezli něco nového, dětství, zrání  

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
https://www.youtube.com/watch?v=e6CzdpuKbPo
https://www.youtube.com/watch?v=QzTQ4njlkgQ&index=3&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab


 
 

LEAVING HOME - ODCHOD Z DOMOVA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=nTB61iR6cVQ&index=5&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab 
Pořád odcházel a všechno ho táhlo domů… Maminka mu stále mazala marmeládu na tousťák… až nakonec 
zemřela… Pak teprve byl schopen odejít z domu a osamostatnit se… O přílišné mateřské lásce, o mama hotelu, 
o chlapech, kteří zůstávají doma pod máminou sukní. O potřebě se osamostatnit…   

- Co se ti na příběhu líbilo a co ne…? 
- Jak bys charakterizoval otce a matku? 
- Jak ty by ses chtěl jednou osamostatnit? 

Délka: 6:36 
Témata: vazba matka-syn, rodina, dospívání, osamostatnění, smrt a nový život, odvaha 
 
DUET – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=O9CG_PoEWCg 
Příběh dvou lidí od dětství až po dospělost a jejich vztah. Každý si prošel tím, co potřeboval, aby mohl dozrát, 
něco dokázat a také najít svou životní lásku. Ona krásná došla až k velkému baletnímu vystoupení… On až 
k odvážnému lezení po skalách… A pak mohli být spolu. 

- Co tě na videu zaujalo? 
- Co asi člověk potřebuje k tomu, aby mohl dozrát? 
- V čem je rozdílný svět muže a ženy…? 

Délka: 3:42 
Témata: dospívání, životní cesta, muž a žena (rozdíly), láska ve dvou 
 
 

RODIČOVSTVÍ – MATEŘSTVÍ - OTCOVSTVÍ – DĚTSTVÍ 
 
COMPOSITION IN TIME – RYTMICKÁ SKLADBA – beze slov 
https://youtu.be/LNM5XN-x6Po 
Tento jednoduše animovaný film vypráví o důležité životní pravdě. O tom, že všechno má svůj čas a jsme zde 
na zemi na přechodnou dobu. A také o tom, že je důležité ve správný čas své děti vyslat do života a už jen 
zpovzdálí sledovat, jak se jim daří.  
Iglů na kře + muž, žena a miminko. Otec bere syna na ryby a syn roste – až je z něj dospělý muž. Kra se rozlomí 
a syn odplouvá po moři. Připluje k němu kra s dívkou, poznají se, zamilují a počnou dítě. Dítě roste, dospěje a 
také odpluje na oddělené kře. Jeho rodiče zestárnou a kra se rozlomí a jeden po druhém zemřou a potopí se 
do hlubiny moře, kde jsou spolu.     

- Co ty na to?  
- Jak si představuješ svou vlastní budoucnost? 
- Co ti na příběhu přijde dobré a co zvláštní? 
- Co myslíš, čeho symbolem by mohla být kra, čeho moře…? 

Délka: 5:49 
Témata: rodičovství, láska, běh života, výchova, smrt, život, separace 
 
 
FATHER AND DAUGHTER - OTEC A DCERA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=CvA4Gn5OudI 
Jedou spolu na kole k moři a otec se rozloučí a odpluje navždy… Dcera prožívá celý svůj život a pořád se 
zastavuje na místě, kde se s otcem rozloučila – myslí na něj. Moře postupně vyschne a dcera už jako babička 
se vydá do pole, v místě na kterém na loďce odjel její otec – do míst, kde dřív bylo moře. Pochvíli objeví 
otcovu lodičku – schoulí se v ní a usne.  Pak se probudí a jde dál a mládne – až najednou v dálce před sebou 
uvidí svého otce – jde k němu a obejme ho. 

- Co ty na to?  
- Jaký vztah máš ke svému otci? 

https://www.youtube.com/watch?v=nTB61iR6cVQ&index=5&list=PLFNcsBGaZeziZc5HDiow7Aqxn6tVQaMab
https://www.youtube.com/watch?v=O9CG_PoEWCg
https://youtu.be/LNM5XN-x6Po
https://www.youtube.com/watch?v=CvA4Gn5OudI


- Těšíš se na svého tátu…? 
- Jakou máš představu o Bohu? 
- Myslíš, že na tebe Bůh čeká s otevřenou náručí? 
- Znáš podobenství o milosrdném otci? Máš dojem, že by to tak mohlo být? 

Délka: 9:22 
Témata: vztahy, otec - dcera, rodina, smrt, život, otcovství, Bůh, život po smrti, věčnost 
 
 
THE TREE – STROM – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=ppACa98KCXU 
Tatínek s holčičkou žijí sami v domě na poušti. Mají se rádi… Tatínek se snaží zalít a nechat vyrůst strom, který 
by jim dal sílu, stín, vodu a ovoce. Stojí ho to hodně námahy. Tatínek stále myslí na svou holčičku a na to, jak 
oživit strom. Myslí na ŽIVOT. Holčička je nemocná a zemře. Tatínek je zdrcený ale, jeho touha po životě 
pokračuje dál. Tatínek zemře a na věčnosti se setká se svou dcerou, která už není nemocná a čeká na něj pod 
stromem, o kterém oba snili a přáli si ho.  

- Co ty na to?  
- Po čem vlastně toužím já? 
- Čím je naplněné moje srdce? Má to znaménko plus nebo mínus…? 
- Nepostrádá moje životní cesta něžnost? 
- Věřím, že Bůh mi na věčnosti dá vše, po čem toužím a ještě mnohem víc? 

Délka: 6:50 
Témata: něžnost, touha, přání, láska, vztahy, věčnost, naděje, víra, rodičovství 
 
 
MOMENTOS - OKAMŽIKY – hrané – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=VKrEUQzj3BA 
Hraný snímek. Muž – bezdomovec přespává v podloubí před jedním obchodem. Do obchodu přiveze dodávka 
zboží – několik monitorů, které naistaluje přímo do výkladu před bezdomovce. Ten si toho všimne a začne se 
dívat na reklamy… Pak přijdou jiní dva bezdomovci a dívají se s ním a smějí se… On je odežene a dívá se dál… 
Najednou se na obrazovce objeví on sám – někdo z auta totiž na dálku ovládá monitor. Pak se na obrazovce 
začnou objevovat scény z jeho dřívějšího života: on s jeho ženou a holčičkou, která o vánocích od táty dostala 
plyšového medvídka… Bezdomovec se otočí a před ním jsou opravdu oni – jeho žena a dcera s plyšovým 
medvídkem, ale už o 20 let starší. Dcera a žena ho obejmou… 

- Co ty na to?  
- Myslíš, že je možné, že někdo zůstane na ulici, protože se rozešel se svou ženou a ta ho vyhnala 

z domu?   
- Co si myslíš o lidech na ulici? 
- Dá se jim nějak pomoci? 

Délka: 6:13 
Témata: vztahy, rodina, opuštěnost, běh života, bez domova, láska 
 
 

LÁSKA VE DVOU – MANŽELSTVÍ – MUŽ A ŽENA 
 
ANIMANIMALS CROCODILE - KROKODÝL – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU 
Krokodýl si chce dát pohodu… Jde na gauč, připraví si tyčinky, pustí telku. Vezme tyčinky a chce si dát – ale 
nejde to. Zkouší všemožné varianty – do tlamy se ale nedostane. Pak si všimne, že krokodýlice vedle má stejný 
problém… Pak je napadne, že by se najedli oba, když by si tyčinky podávali navzájem…    

- Co ty na to?  
- Co je důležité pochopit, aby vztah mohl růst?   
- Jaké hodnoty jsou pro vztah důležité? 
- Umíš se s druhým doplňovat, nahrávat si  s ním? 

https://www.youtube.com/watch?v=ppACa98KCXU
https://www.youtube.com/watch?v=VKrEUQzj3BA
https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU


Délka: 3:48 
Témata: láska ve dvou, dávání, štědrost, spolupráce 
 
 
EXTINGUISHED by Ashley Anderson and Jacob Mann - ZHAŠENÝ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-MysTEBNyA 
Muž by se rád seznámil s nějakým děvčetem… Přijde za jednou s hořícím srdcem a květinami - ale ta s ním 
nechce nic mít. Pak do jejich domu přijede slečna za svou babičkou… V něm se k ní hned zažehne malý 
plamínek… Plamínek se zažehne vždycky, když jí vidí… ale ona stále nic. Až jí vidí, jak zas od babičky odjíždí 
domů… Bláznivě popadne kytku, chopí se prostěradla a vyskočí z okna… Zdá se, že spadne na zem a zabije se, 
ale jeho hořící srdce naplní vzdouvající se prostěradlo teplým vzduchem a on začíná letět směrem ke své 
vyvolené… Až jí dohoní, propadne se k ní do auta, podá jí skoro opadanou kytičku a její srdce se v tu chvíli 
zažehne láskou…   

- Co ty na to?  
- Co je to vlastně zamilovanost?  
- Jeden duchovní autor říká, že máme být vlastně zamilovaní pořád – do něčeho, někoho… Co si o tom 

myslíš? 
- Jaký je rozdíl mezi zamilovaností a láskou? 

Délka: 3:43 
Témata: láska ve dvou, zamilovanost, bláznivost, touha 
 
 
THE GIFT - DAR – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=eOFeSM1E2F0 
Muž a žena se zamilují… On jí dá to nejlepší ze sebe… Mají se rádi – ale po čase se to začne nějak zadrhávat… 
On se dívá po jiných, on myslí jen na sebe… a jí to přestane bavit. Odejde od něj – a ani mu nevrátí jeho krásný 
dárek. On je smutný a vytvoří kolem sebe nepropustnou slupku o několika vrstvách… Pak přijde ona – a podaří 
se jí skrz ty slupky proniknout. Pak vezme ze schránky svého srdce svůj dar, rozlomí ho, půlku si nechá a půlku 
daruje svému milému a pak už to funguje.      
Délka: 7:49 
Témata: manželství, láska ve dvou, vztahy, dar, odpuštění 
 
MARRIED LIFE - CARL & ELLIE – MANŽELSKÝ ŽIVOT – beze slov 

- část z filmu: Vzhůru do oblak 
https://www.youtube.com/watch?v=9yjAFMNkCDo 
Dva lidé – měli se rádi, vzali se, vymysleli spolu spoustu hezkých věcí, pomáhali si, snili spolu o velkých věcech. 
Muž rád prodával nafouknuté balonky… Chtěli mít spolu miminko – hodně miminek – ale nevyšlo to… Chtěli si 
postavit dům na vysoké skále – ale uspořené peníze museli vždycky „vrazit“ do něčeho, co bylo potřebnější, co 
bylo nutné opravit hned teď… Pořád se měli rádi a také rádi spolu zestárli. On se rozhodl, že si své společné 
sny konečně vyplní – vybral peníze z banky a chtěl o tom říci své ženě – ale ta onemocněla a po čase zemřela… 
Muž odchází smutně domů s jedním jediným balónkem… (další část je ve filmu Vzhůru do oblak: život 
pokračuje a přináší další a další výzvy a dobrodružství.  

- Co ty na to?  
- Co je hlavním tématem příběhu? 
- Máš nějakou představu o své budoucnosti?ˇ 
- Čeho by si chtěl v životě dosáhnout? 

Délka: 4:28 
Témata: manželství, vztah, láska ve dvou, oběť, smrt, život 
 
 

OKTAPODI – CHOBOTNICE – beze slov 
https://youtu.be/badHUNl2HXU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-MysTEBNyA
https://www.youtube.com/watch?v=eOFeSM1E2F0
https://www.youtube.com/watch?v=9yjAFMNkCDo
https://youtu.be/badHUNl2HXU


Film o pravé lásce, pro kterou se musí mnohé obětovat. Odvaha, statečnost a vytrvalost. Jen s těmito ctnostmi 
vydrží vztah dlouhou dobu. Dvě chobotnice, které se milují, ale okolnosti je stále rozdělují. Láska je "znovu" 
říkával básník Jan Skácel. A tak je tomu i v tomto filmu - ZNOVU. 

- Co ty na to?  
- Co jsi ochotný ty udělat pro toho, koho máš rád? 
- Zažil jsi už někdy zkoušku vašeho vztahu? 

Délka: 2:26 
Témata: věrnost, statečnost, láska ve dvou, oběť 
 
LAVATORY LOVESTORY- ZÁCHODOVÁ LOVESTORY – beze slov 
https://youtu.be/ajLrFugsdMw 
Tento, trochu delší, film je důkazem toho, že láska kvete v každém věku a na každém místě. Láska je tajemná, 
láska stále hledá, láska vytrvá. Oskarem oceněný ruský film vypráví o paní z veřejných záchodků, která touží po 
pravé lásce. Jednoho dne se objeví její první náznak. O tom, jak láska dokáže změnit člověka, o tom, že pravá 
láska spojuje... Pro ty, co nemluví rusky je v závěru napsáno "nutně sháníme pracovníka". Kam a jakého?  
Zaměstnankyně veřejných záchodků hlídá v mužském oddělení. Skrytě touží po někom blízkém, ale nikdo 
takový zatím není na obzoru… Až jednou – se na jejím pultíku ve sklenici místo pár korun objeví květina… 
Hledá, kdo by to mohl být – až ho najde, díky stopám (okvětním lístkům…), které po sobě zanechává – muže 
svých snů…  

- Co ty na to?  
- Co všechno myslíš, že potřebuje vztah, aby mohl vzniknout? 
- Jaké pozornosti potřebuje žena, aby pochopila, že jí má někdo rád? 
- Jaké pozornosti potřebuje muž, aby pochopil, že ho má žena ráda? 

Délka: 9:40 
Témata: samota, vzájemnost, tajemství, zklamání, radost, pozornosti, trpělivost, láska ve dvou, muž a žena 
 
 
A SHORT LOVE STORY – KRÁTKÝ MILOSTNÝ PŘÍBĚH – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=GTSlj_M5NYQ 

Tak nějak si představujeme lovestory. Jak dlouhá je však cesta k tomu, co nám tento film ukáže ve 3 minutách, 
ví jen ti, kteří se po ní vydali. Klíčové pozitivní události našeho života, sny jedné malé holčičky, důležité role, 
které bychom měli zastávat. O tom všem a možná o mnohem více je tento krátký film... 
Děvče sní o tom, jak asi prožije svůj život… Sní o chlapci, do kterého se zamiluje, bude s ním žít v domečku 
v přírodě, vytvoří spolu rodinu a budou mít spolu chlapce…, a pak spolu šťastně zestárnou…   

- Co ty na to?  
- Jakou máš představu ty o své budoucnosti? 
- Kým vším bys chtěl být? 
- Máš v životě nějaký vzor?  

Délka: 3:11 
Témata: sny, dětství, dospívání, rodičovství, stáří, láska ve dvou, život, běh života 
 
 
THOUGHT OF YOU – MYŠLENKA NA TEBE - beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=L4WO2bK35HE 
https://www.youtube.com/watch?v=bH90mNm5UXE    (klavírní doprovod…) 

Toto taneční a hudební ztvárnění lásky bere dech. Jen samotné dívání se na tyto dva vyvolává různé myšlenky. 
Je tento film o lásce, o myšlenkách, o nedosažitelnosti milovaného? Možná o všem tomto a možná o něčem 
jiném. Posledních pár vteřin však všechno převrátí naruby.  
V jasnějších liniích vykreslený muž tančí s ženou, která se stále proměňuje, chvíli je skutečná a chvíli jako 
fluidum, které mu uniká mezi prsty, i když si už někdy myslí, že jí už uchopil, že jí už pochopil… Ale přesto spolu 
prožívají úžasné chvíle plné něhy a vášně… On po ní stále touží a ona mu uniká, ale je sním, miluje ho a přináší 
mu vše, co potřebuje… Je krásná, svůdná, laskající, přitažlivá… Ale když se postupem času začíná stávat její 
obrys skutečnější, reálnější, jasnější – a byla by šance prožít spolu skutečný láskyplný život se vším všudy – muž 

https://youtu.be/ajLrFugsdMw
https://www.youtube.com/watch?v=GTSlj_M5NYQ
https://www.youtube.com/watch?v=L4WO2bK35HE
https://www.youtube.com/watch?v=bH90mNm5UXE


o ní ztratí zájem a odchází… Ona neví proč a propadá se do smutku.   
Pokud se budete dívat na snímek se zpívanou písní - můžete se podívat na překlad textu z angličtiny zde. 

- Co tě při sledování napadalo? 
- Jaké vlastnosti měl muž jaké žena? 
- Proč si myslíš, že to celé dopadlo tak, jak to dopadlo?  

Délka: 3:06 
Témata: tanec, touha, rozchod, láska ve dvou, muž a žena 
 
 
MALE VS FEMALE – MUŽSKÉ OPROTI ŽENSKÉMU – anglické nadpisy jednotlivých epizod  
https://youtu.be/XlcaDhRu1AQ 
Velmi vtipná a podle mnohých i pravdivá animace z dílny italského tvůrce Bruna Bozzetta o tom, jaké rozdíly 
jsou mezi muži a ženami. Na druhou stranu i přes všechny ty rozdíly k sobě muž a žena nerozlučitelně patří a 
ve vztazích je důležité právě z těchto rozdílností těžit. Myslíte, že Bruno přehání? 

- Co tě na videu nejvíc zaujalo, pobavilo, vyděsilo, nadchlo…? 
- Co se ti zdá přemrštěné?  
- Jaké ještě další rozdíly muž a žena mají? 

Délka: 5:27 
Témata: muž x žena, rozdílnost, porozumění,   
 
 
CHICKEN OR THE EGG – SLEPICE NEBO VAJÍČKO – beze slov 
https://youtu.be/nfYPktsd9bs 
Tento velmi hezky zpracovaný film pojednává o lásce. Říká nám, že láska je mocná čarodějka, motivace k 
nadlidským výkonům a že láska dokáže kultivovat. Na druhou stranu však existují tendence, které nám v pravé 
lásce překážejí. Mohou to být naše návyky, závislosti či lpění na různých věcech. Dokážeme se jich postupně 
zbavovat anebo na nich lpíme natolik, že naše vztahy rozbíjí?  
Prasátko si vezme za ženu slepičku… Jenomže prasátko až dosud mělo rádo vajíčka… Prasátko se jich vzdá, ale 
ve svých snech je má pořád… Jednou se dokonce v noci vydá do restaurace na smažená vajíčka – ale pak si 
vzpomene, že má ženu slepičku a nedá si je a vrátí se domů s kukuřicí…   

- Co ty na to?  
- Jsou některé zájmy a chutě pro vztah nevhodné? 
- Je dobré se pro druhého, pro vztah s ním něčeho vzdát? 
- Myslíš, že je potřeba se v manželství vzdát úplně všech svých koníčků (zájmů)?  

Délka: 3:23 
Témata: láska ve dvou, závislosti, motivace, manželství, vztahy, odříkání, oběť, muž a žena  
 
 
ROOTED – ZAKOŘENĚNÝ – beze slov 
https://youtu.be/aQYAykwgzGo 
Tento krátký film je příběhem lásky. Lásky, která uměla čekat, lásky, která žila jen pro ten jediný okamžik 
spojení dvou srdcí. I taková má láska být...  
Jeden strom – chlapec žije na louce… Pak nedaleko vysadí i druhý strom – děvče. Oby stromy dávají stín a 
možnost hnízdit mnohým živočichům. Stromy se do sebe zamilují, ale nemohou se pohnout z místa. Zkoušejí 
se natáhnout – ale nejde to. A tak dál jsou na louce pro dobro těch druhých. Stromy zestárnou… Jednou zjistí, 
že mají na sobě značky k pokácení… Zkouší znovu se dotknout, až se oba vyvrátí a spočinou na zemi sobě 
v náručí. 

- Co ty na to?  
- Co můžou znamenat kořeny v tomto snímku? 
- Naplnily stromy svůj smysl, své touhy? 
- Jsou někdy v nás takové zábrany, že nemůžeme naplnit své nejkrásnější sny?  
- Jak by myslíš, člověk měl žít, aby žil naplno…? 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/the-weepies/world-spins-madly-on-394470
https://youtu.be/XlcaDhRu1AQ
https://youtu.be/nfYPktsd9bs
https://youtu.be/aQYAykwgzGo


Délka: 5:15 
Témata: trpělivost, nezištná láska, oběť, běh života, zábrany, zranění, kořeny, láska ve dvou 
 
 
CECILIA – beze slov 
https://youtu.be/VJJ7eSVjz_Q 
Trochu naivní, ale vtipné video vypráví o tom, jak láska dokáže motivovat lidi k neuvěřitelným výkonům. 
Znuděný teenager se snaží zaujmout dívku na protějším balkonu. Chce ukázat, že je silný a tak ukazuje, jak 
zvedne těžké činky… Nakonec to dá… – ale dívka si najednou nasadí slepecké brýle a hůl a odchází… On pustí 
činku a zlomí si nohu… Poslední obraz: leží v nemocnici s nohou na kladce. 

- Co ty na to?  
- Co je to vlastně skutečný vztah… skutečná láska? 
- Je pro lásku důležité, aby bylo všechno „v pořádku“? 
- Co je vlastně pro lásku, která by měla vydržet, důležité…? 

Délka: 4:04 
Témata: krása, motivace, zamilovanost, hodnota člověka, hodnoty 
 
 
BOTTLE - LÁHEV – beze slov 
https://youtu.be/5mVEapKnS1c 
Láhev je stručný název tohoto hlubokého filmu. Dva zamilované "ostrovy", jejichž jediný dorozumívací 
prostředek je láhev v moři. Postupně se poznávají, ovlivňují, aniž by se kdy viděli. A pak jednoho dne dostanou 
šílený nápad... 
Písečný muž a sněhová žena se nakonec chtějí potkat a vstoupí do moře…  

- Co ty na to?  
- Popiš, jak se jeden druhému snažili přiblížit…? 
- Jsou někdy dva lidé tak rozdílní, že spolu nemohou být?  
- Jak je možné překonat vzájemnou rozdílnost? 
- Jak přijmout druhého takový jaký je?  

Délka: 5:25 
Témata: láska ve dvou, vzájemné ovlivňování, oběť, vztahy, rozdílnost, jinakost 
 
 
BEZ LÁSKY NEJSEM NIC – hrané, anglicky s českými titulky 
https://youtu.be/U-mZM3OhKfQ 
Filmové ztvárnění biblického textu o lásce z (1K,13) na základě symbolických předmětů, které nesou v sobě 
vzpomínky na životní příběh partnerů. 

- Co ty na to?  
- Jaké máš ty vzpomínky? 
- Mohl/a bys také ty najít pár takových věcí, které ti připomenou tvůj dosavadní život s druhými?   

video: 4:35 
Témata: láska ve dvou, bible, partnerství, drobnosti lásky, maličkosti 
 
 
BEAST - BESTIE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=q6DGpzY1egY 
Bestii chytnou v lese, zbaví nebezpečných rohů a uvězní v kleci ve městě. Malá dívka – služebná s bestií soucítí 
a dá jí nažrat a ošetří jí. Chce jí i pustit, ale chytne jí u toho její pán, který se hodně naštve… Naštve se ale i 
bestie – dostane křídla – rozbije klec, zničí zlého pána a odletí se svou dobrodějkou… 

- Co ty na to?  
- Koho myslíš, že může zobrazovat bestie?  
- Jsi ochoten jít za hlasem svého srdce, i když víš, že tě to bude něco stát? 
- Cesta lásky je nebezpečná ale krásná a plná překvapení… 

https://youtu.be/VJJ7eSVjz_Q
https://youtu.be/5mVEapKnS1c
https://youtu.be/U-mZM3OhKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=q6DGpzY1egY


- Může být tento příběh ještě podobenstvím o něčem jiném? (příroda a člověk… aj)  
Délka: 4:09 
Témata: soucit, pomoc, příroda, odvaha, láska 
 
 
ŽENSKÝ VS MUŽSKÝ MOZEK – přednáška anglicky s českými titulky 
https://youtu.be/SUmCRrKYwBQ 
Marek Gungor, americký pastor, vysvětluje velmi stručně rozdíl mezi ženským a mužským mozkem. Lze s ním 
souhlasit nebo ne? 
video: 10:39 
Témata: rozdíl, myšlení, láska ve dvou 
 

 
THE MOLE AND THE EARTHWORM – beze slov 
KRTEK A ČERV 
https://www.youtube.com/watch?v=A9cqWsPX97o 
Krtek vyleze ven a slupne žížalu… Pak si všimne, že všichni kolem něj se mají rádi – jelen s laní, motýl 
s motýlicí… Jen on nikoho nemá… Najednou vidí zase žížalu – pustí se za ní, ta mu ale úspěšně uniká – až jí 
chytí… Není to však žížala, je to hezká krtička… jejíž ocásek vypadá jako žížala.   
Délka: 3:19 
Témata: vztahy, láska ve dvou, nalezení druhého 
 
 

WING - KŘÍDLO – beze slov 
https://youtu.be/G8EYYH7uB3Y 
Trochu tajemný film, který vlastně jen ilustruje citát v jeho závěru: 
 "Každý z nás je anděl s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme obejmout jeden druhého."  
                                                           Luciano de Crescenzo 
Chlapec s jedním křídlem hraje na píšťalku. Jdou po něm velcí černí ptáci, které jeho hra přiláká… Najdou ho, 
on odhodí píšťalku a uteče jim… Doma si sestrojí katapult a také druhé křídlo. V noci se nechá vymrštit na 
nebe a zkouší létat. Chvíli to jde, ale pak se umělé křídlo uvolní a on spadne na zem… Tam ho zase najdou 
černí ptáci…Mezi tím ale jedno děvče s oběma křídly najde jeho odhozenou píšťalku a přiláká tím k sobě černé 
ptáky, ti ho dopadnou a také jí utrhnou jedno křídlo… Za chvíli na to chlapec dívku najde v lese a napadne ho, 
že když každý z nich má jedno křídlo – tak by mohli dokázat spolu lítat… A jde to. 

- Co ty na to?  
- Co by mohlo znamenat to zdravé křídlo a co to ztracené? 
- Jsi schopen vidět u druhých jak ta zdravá, tak ta ztracená křídla? 
- Je možné najít ideálního kamaráda, kamarádku (partnera/ku, manžela/ku…)?   

Délka: 4:53 
Témata: podobenství, láska ve dvou, vztahy, přátelství, nepřátelé, andělé 
 

MYOSIS – Zúžení zornice – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=WImOE0Pwk3M 
Muž se miluje se svou ženou. Pak se od ní oddělí a spolu s ostatními spěchá do práce. Po cestě se z něj 
odlupují kousky lidskosti, něhy a sjednocení s tou druhou… Už má jako ostatní sako, tesilky a kravatu a je vržen 
do mašinérie systému nelidské práce. Pak se z něj odloupne poslední kousek lidskosti, muž ho naštěstí 
zahlédne a zatouží se vrátit ke své lásce. Utíká zpět naproti proudu času a proti všem ostatním a dojde až k té, 
kterou miluje.  

- Co tě na tom zaujalo?  
- Kde a s kým by člověk měl zůstávat…? 
- Je člověk stvořen pro vztah nebo pro vydělávání peněz?  
- Co to znamená být jako člověk „obrazem Božím“ (jako muže a ženu je stvořil)…? 

Délka: 3:13  

https://youtu.be/SUmCRrKYwBQ
https://www.youtube.com/watch?v=A9cqWsPX97o
https://youtu.be/G8EYYH7uB3Y
https://www.youtube.com/watch?v=WImOE0Pwk3M


Témata: láska, lidskost, něha, sjednocení, mašinérie 
 

MOONDANCE – Měsíční tanec – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=V9m6HnturrI 
Úvodní text: „Cesta k tomu, abychom mohli cokoli opravdu milovat, je tuto lásku uskutečnit i kdyby to bylo 
naposledy.“ G. K. Chesterton.  
Kosmonaut vystoupí z kosmické lodi na měsíc… Rozhlíží se a v tom uvidí dívku, která tančí… Dá se jí poznat a 
pak tančí s ní. Zamiluje se do ní na první pohled. Kosmická loď však už dává znamení k odletu… Kosmonaut 
nasedne, ale v poslední chvíli stiskne exit, vystoupí a obejme svou milovanou… Ta se rozplyne… a za chvíli se 
rozplyne i on… A spolu pak letí vesmírem… 

- Co ty na to?  
- Myslíš, že někdy je třeba v životě dát úplně všechno…?   
- Byla to v případě kosmonauta výhra nebo prohra…? 
- Co podle tebe znamená: „Žít život naplno…“? 

Délka: 4:59 
Témata: láska ve dvou, oběť, zamilovanost 
 
 
FUNNY LOVE STORY – Zábavná love story – beze slov 
 https://www.youtube.com/watch?v=LXCQyq6r1ko 
Chlapce s děvčetem dá spolu neomylně a nezadržitelně dohromady osud – i když by oni sami na to nikdy 
nepřišli nebo to ani nechtěli. A život se rozjede na plné obrátky. Život – kočárek s nimi jede závratnou rychlostí 
přes překážky, tunely, nahoru-dolů… Vzduchem i po cestě… Nakonec spolu všechny překážky překonají a 
všechno dobře skončí. 
Ponaučení: Zdá se, že život je nebezpečný hazard. A to ještě v tom jednom malém kočárku jedeme dva… Ale 
všechny okolnosti života nám nakonec pomáhají k tomu, abychom je prožili spolu a naučili se pomáhat si a 
taky se občas ze života radovali.   

- Co ty na to?  
- Nezdá se ti také někdy, že život tě veze někam, kde to neznáš a ještě k tomu hodně rychle?  
- Je lepší život poklidný nebo plný zvratů – jízda na plný plyn? 
- Která část životní cesty je nejdůležitější – její začátek, prostředek nebo závěr…? 

Délka: 3:53 
Témata: běh života, láska ve dvou, nebezpečí, život, radost 
 
 
BRAIN DIVIDED – Rozdělený mozek – anglicky  
https://www.youtube.com/watch?v=JvWcyhSUNN4 
Snímek v malém podobný filmu „V hlavě“. Muž čeká na ženu v restauraci… A přitom je vidět také do jeho 
hlavy – centra rozhodování a jednání. V hlavních rolích je tady rozum a emoce (srdce). Oba nejdřív spolu bojují 
– ale to nakonec nedopadne nejlépe – slečna uraženě odchází. Až když rozum a srdce spolu začnou 
spolupracovat, začne se muži dařit ženu skutečně zaujmout. Až do chvíle, kdy jí naběhne v hlavě heslo 
„rodina“…     

- Co se ti na snímku líbilo? 
- Líbil se ženě víc muž rozumný nebo emotivní? 
- Jak to, že žena s odporem od muže odchází? 
- Kdy měl muž u ženy největší úspěch?  
- Co říkáš tomu závěru („rodina“)?  

Délka: 3:53 
Témata: životní cesta, láska ve dvou, nebezpečí, život 
 

THE WISHGRANTER – Naplněná přání – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY 

https://www.youtube.com/watch?v=V9m6HnturrI
https://www.youtube.com/watch?v=LXCQyq6r1ko
https://www.youtube.com/watch?v=JvWcyhSUNN4
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY


Příběh o kouzelné kašně, která každému splní jeho touhy a přání. Jeden muž si žádá peníze - a dostane je. Jiný 
muž a žena touží po lásce… Jenomže se to nejdřív nějak nedaří – proces osudu se zadrhne. Nakonec ale každý 
dojde naplnění svých snů… Každý nakonec dostane to, po čem opravdu touží…  

- Co ty na to?  
- Toužím já vůbec po něčem? 
- Po čem vlastně toužím já?  
- Je možné, aby člověk kultivoval a nasměroval své touhy správným směrem? 
- Říká o našich touhách něco evangelium? 

(„hledejte nejprve boží království… a všechno ostatní vám bude přidáno…“ 
Délka: 4:48 
Témata: láska ve dvou, touhy, sny, osud, naplnění, priority  
 

AMIR A AMIRA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=vg4cCX1_O_I 
Chlapec a děvče si spolu hrají… Vyrostou a osud je rozdělí… A pak je drží jako loutky na mnoha provázkách 
strachu, zloby, špatných návyků. Oni ale po sobě touží a nakonec se jim podaří některé provázky přetrhat a 
chytit se za ruce. Jejich hra – společná cesta životem pokračuje… 

- Co ty na to?  
- Co může někdy člověka v životě držet jako v zajetí, jako provázky loutku? 
- Co člověku pomáhá k tomu, aby uskutečnil své sny, přání, touhy? 
- Jaké přání, touhy jsou společné všem lidem (nebo skoro všem…)? 

Délka: 4:20 
Témata: zamilovanost, láska ve dvou, předsudky, strach, zloba, agrese, síla lásky  
 

ENTRACTE - Nadchnout – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=WgtyfKldu5Y&t=2s 
Pouliční mim paroduje lidi okolo, dělá, že kolem je sklo… atd – až si všimne, že kousek od něj, na druhé straně 
zrcadla, je slečna, která uklízí… Přijde blíž a „chopí se“ jakoby jejího smetáku a uklízí s ní… Sklo mezi nimi 
jakoby najednou zmizelo a ona si představuje, jak spolu tančí – krásný a vášnivý tanec… Pak se zase vrátí 
zpátky do reality a usměje se na mladého mima s nadějí do budoucna…   

- Co ty na to?  
- Jakou vlastnost mim potřeboval k tomu, aby se seznámil se slečnou - uklízečkou?   
- Co riskoval mim, když se rozhodl parodovat slečnu uklízečku? 
- Bylo někdy pro tebe těžké se seznámit s někým, kdo se ti líbil/a? 

Délka: 5:08 
Témata: zamilovanost, seznámení, láska ve dvou, fantazie, vztahy 
 

LOVE ON THE BALCONY – Láska na balkóně – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=OaOmOi3EOcA 
Muž a žena si ze svých balkónů posílají znamení lásky… Mezi nimi je ale ještě jeden balkon s postarším mužem, 
který chce mít klid. Jednou, když kolem něj letí prstýnek v krabičce zavěšený na balonku, se naštve a prstýnek 
sebere… A má klid. Ti dva ho už nevyrušují. Pak svého skutku lituje a rozhodne se prstýnek doručit – vleze po 
římse do balkonu oné ženy a prstýnek jí položí ke dveřím. Druhý den už vidí, že ti dva jsou spolu na jednom 
balkoně. A k němu letí také jedno srdíčko – od starší paní z vedlejšího balkonu.   

- Co tě na tomto příběhu zaujalo? 
- Myslíš, že je možné zásadně ovlivnit život jiných lidí? 
- Co vlastně lidi spojuje a co je rozděluje…? 

Délka: 3:52 
Témata: láska ve dvou, pokušení, lítost, náprava 
 
 
BRUSH: A FOX TALE – Příběh lišáka – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=H4-96GqPup4 

https://www.youtube.com/watch?v=vg4cCX1_O_I
https://www.youtube.com/watch?v=WgtyfKldu5Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OaOmOi3EOcA
https://www.youtube.com/watch?v=H4-96GqPup4


Lišák maluje rád obrazy… Bydlí hned vedle hezké lišky, která mu občas přinese něco dobrého na zub. Lišák 
jednou také namaluje lišku… Ale je stydlivý – nechce jí to ukázat… Jeho obrazy však ožijí a donutí ho k tomu, 
aby obraz lišky vynesl před dům… V tu chvíli zrovna přichází liška a podává mu perníčky – srdíčka… 

- Co na to říkáte? 
- Myslíte, že existuje něco jako osudové setkání? 
- K čemu je podle vás užitečný stud?  

Délka: 3:37 
Témata: láska ve dvou, zamilovanost, stydlivost 
 
 
EWA FARNA - TA O NÁS – píseň - česky 
https://www.youtube.com/watch?v=K-
6S3pExx_M&fbclid=IwAR12N952eHxCViTziOtk8gYChnOlnSdvF_SqBvoGr0H-qAGkSmKIEtwMFx4&app=desktop 
Retrospektivní, současný a autobiografický snímek o dětství, mládí a naplněném vztahu a potřebě lásky 
v životě – a zároveň píseň. „V tomhle prapodivném světě je dobré vědět, že někdo miluje tě.“  
Délka: 3:37 
Témata: láska ve dvou, dozrávání, mládí, manželství, běh života   
 
 

STÁŘÍ 
 
BOX - KRABICE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=20evunLzSgk 
Stařeček doma chytí myšku a podaří se mu se s ní seznámit… 

- Co ty na to?  
- Jakou roli hrají ti druzí ve tvém životě? 
- Dokážeš se s druhými rychle seznámit? 
- Co by někomu nesmělému pomohlo v seznamování s druhými? 
- Jaký je tvůj vztah ke zvířatům?  

Délka: 7:01 
Témata: stáří, přátelství, laskavost, samota, potřeba být s někým, seznamování, něžnost, člověk a zvířátko, 
společenství 
 
 
MEMO - PŘIPOMÍNKA – hrané, ve francouzštině s anglickými titulky… 
https://www.youtube.com/watch?v=CyGGpsbN55A 
Děda je sám doma – ale už zapomíná… Všechno má doma popsáno. Ale pak se mu zdá, že to nepotřebuje… 
Dcera má přijet a tak jde do obchodu nakoupit kafe… Ale ztratí se v obchodě… Všechny barvy a tvary se mu 
začínají rozpíjet do jedné bílé… Naštěstí přijede dcera a vrátí ho do reality. Vše dostane svou barvu a tvar. 
Děda si znovu uvědomí, že potřebuje ty druhé, potřebuje pomoc, aby mohl žít.   

- Co ty na to?  
- Mám kolem sebe někoho starého? 
- Umím si trochu představit, co tak asi všechno může prožívat starý člověk? 
- Znám někoho starého? 
- Umím si představit tu nejistotu z toho, že nevím, jak se co jmenuje? 
- Dokázal bych chvíli být se starým člověkem, abych mu třeba s něčím pomohl…? 

DÉLKA: 4:40 
Témata: samota, stáří, nemoc, bližní, paměť, společenství, vztahy 

 
ROMANCE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=0G1zwy5doNo 
Dědeček s babičkou. Babička rozbije své digitální hodiny – dědeček je opravuje. Mezitím mu babička asi tak 5x 
utře brýle, několikrát vyluxuje pod jeho nohama a shodí mu při utírání prachu součástku. Dědeček vše trpělivě 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6S3pExx_M&fbclid=IwAR12N952eHxCViTziOtk8gYChnOlnSdvF_SqBvoGr0H-qAGkSmKIEtwMFx4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=K-6S3pExx_M&fbclid=IwAR12N952eHxCViTziOtk8gYChnOlnSdvF_SqBvoGr0H-qAGkSmKIEtwMFx4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=20evunLzSgk
https://www.youtube.com/watch?v=CyGGpsbN55A
https://www.youtube.com/watch?v=0G1zwy5doNo


snáší a přes všechny nesnáze hodiny opraví. Pak jdou spát – babička si hodiny dá k sobě – jako vždy na samý 
kraj nočního stolku. Jakmile tedy hodiny začnou zvonit – otřásáním se posunou a opět spadnou na zem. Tomu 
se říká „svatá trpělivost“. 

- Co se ti na snímku líbilo a co nelíbilo…? 
- Máš ještě babičku nebo dědečka – vídáš se s nimi? 
- Co myslíš, že je na stáří náročné? 
- Jaké bys chtěl mít stáří ty? 

Délka: 5:30 
Témata: stáří, láska ve dvou, trpělivost, skleróza 
 
 

SMRT 
 
THE PASSENGER - CESTUJÍCÍ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=-izEevjLsC4 
Postarší muž jede „kouzelným“ vlakem. A v tom k němu přistoupí průvodčí s děravým deštníkem. Do vagonu 
začne pršet a spolu s deštěm se muž propadne do své minulosti, kde ještě byl se svou ženou… Pak se zase vrátí 
do vagónu a vidí, že přes dveře proudí kouř – otevře je a znovu je doma – se svou ženou a synem. Opět se 
vrátí zpět do vagónu… Příště zase na chvíli vstoupí do pokoje, kde jeho žena je nemocná… Vrátí se do vlaku a 
nakonec vystoupí na zastávce, kde jak syn, tak jeho žena ho už čekají…   

- Co ty na to?  
- Co se podle tebe mohlo stát před tím, než tento pán nasedl do onoho vlaku? 
- Jak by se jinak dal ten vlak pojmenovat? 
- Myslíš, že se jednou na věčnosti setkáme s našimi nejdražšími? 

Délka: 6:22 
Témata: smrt, vzpomínky, manželství, rodina, vztahy, láska ve dvou 
 
 
END - KONEC – beze slov 
https://youtu.be/elQ7vsQXmIw 
Dcera a maminka. Maminka nasedne do vlaku a odjede – dcera utíká za vlakem, který se ve spirále přibližuje k 
ohnivému středu… Vskočí do vlaku a potkává naposledy svou matku – ta jí do vlasů vetkne svou sponu… 

- Co ty na to?  
- Co by mohla tato spona symbolizovat?  
- Co nám zde vlastně zůstane po našich zemřelých?  
- Co vlastně tady na zemi zanecháme my? 

Délka: 2:19 
Témata: Smrt, vztahy, vzpomínky, matka – dcera   
 
 
DJI. DEATH FAILS – ZKLAMANÁ SMRT – beze slov 
https://youtu.be/L1bbN08o6Y4 
Tento úsměvný filmeček vypráví o pacientovi v nemocnici, který umírá a přichází si pro něj smrt. Je neúprosná 
a nedá se s ní moc domlouvat. Boj se smrtí ale není vždy prohraný a mnoho okolností hraje roli. 

- Co ty na to?  
- Už jsi někdy slyšel o podivných okolnostech v životě druhých lidí? 
- Myslíš, že život je jen podivná shoda náhod nebo to všechno má nějaký smysl? 
- Věříš tomu, že někdo větší než my sami na nás myslí a hraje v náš prospěch? 
- Co je vlastně to nejdůležitější v životě – dlouhý nebo kvalitní život?   

Délka: 3:57 
Témata: smrt, nemocnice, odchod ze života, návrat, život, smysl života 

https://www.youtube.com/watch?v=-izEevjLsC4
https://youtu.be/elQ7vsQXmIw
https://youtu.be/L1bbN08o6Y4


 
 
DEATH BUY LEMONADE – SMRT KUPUJE LIMONÁDU – beze slov 
https://youtu.be/ZaKxLJLj19E 
Docela vtipný animovaný film o tom, jak není dobré se smrtí smlouvat. Majetek a peníze někdy tváří tvář smrti 
blednou, ne tak u naší hlavní hrdinky. Smrt totiž bere a nedává. Vyplatí se jí tento komerční postoj a dočká se 
vytoužené odměny? 
Slečna prodává limonády… Z pole naproti ní se najednou připlazí muž na pokraji smrti a natahuje ruku po 
limonádě… Slečna mu nechce dát napít – ať nejdřív zaplatí… Ale on dřív než zaplatil – zemřel. Přišla si pro něj 
smrt, vzala ho na ramena – ale vylila přitom slečně limonády… Ta se nenechá a žádá od smrtky zaplacení – ta 
přemýšlí – a místo placení zaluská smrtelně prstem…    

- Co ty na to?  
- Je dobré poměřovat pořád všechny události života ziskem?  
- Má být obchodování jenom finančním ziskem? 
- Co myslíš, že by se stalo, kdyby slečna dala žíznivému napít… 

Délka: 2:01 
Témata: Smrt, odměna, slitování, milosrdenství, lakomství 
 
SOLUS - SÁM – francouzsky s anglickými titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=7VH2OG6CXFk 
Starší muž – černoch – doma vaří pro dva – pro sebe a pro Eddiho. Eddie však na oběd nepřijde – ale to 
nevadí… Muž s ním komunikuje, jakoby tam byl. Pak jde ven a oznámí Eddimu, že jde ven něco nakoupit… Po 
cestě vidí, že někdo leží na zemi – vezme ho a přinese domů. Je to chlapec, který se probere a ptá se na 
mnoho věcí – také na to, kdo je Eddie a kde je? Černoch otevře jeho pokoj a zjistí, že tam Eddie není… Otočí se 
a chlapec je také pryč… Jde ven a hledá ho – zase ho najde venku na zemi, ale už dlouho mrtvého. Pak jde 
domů, a když pak připravuje další jídlo – tak tentokrát už pro tři. 

- Co ty na to?  
- Co asi bude po smrti? 
- Dá se věřit, že po naší smrti žijeme dál? 

Délka: 7:03 
Témata: smrt, život po životě, věčnost, život 
 
JACOB – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=goAs_soMWPA 
Starý muž se probudí v poušti… Slyší v dálce šumění. Vydá se tím směrem… Dojde k padajícímu „vodopádu“ 
písku – z nebe na zem. Vztáhne ruku a z vodopádu vytáhne hodinky – cibule s nápisem jeho jména. Otevře je a 
na víčku z druhé strany vidí fotku sebe, když byl ještě dítě a vedle sebe rodiče. Couvá a najednou narazí do 
stěny, na které je namalovaná poušť… Pak střih a záběr, jak Jakob jako mrtvý na posteli, po chvíli otevře oči a 
nadechne se…  

- Co ty na to?  
- Co by mohl představovat písečný déšť, co hodinky, co poušť, namalovaná stěna…? 
- Do čeho se asi Jacob probudí? 
- Co říká křesťanství o smrti? 

Délka: 3:47 
Témata: smrt, věčnost, umírání, rodina, čas, rodiče, dítě, život 
 
FAREWELL - ROZLOUČENÍ – beze slov  
https://www.youtube.com/watch?v=4e2vqzODHP0 
Žena má na stěně mnoho obrázků ohledně svého těhotenství a kolébky, kterou chystá pro své děťátko. Sama 
ale sedí smutná na zemi vedle nedodělané kolébky. Vtom do pokoje vlétne papír s namalovaným kruhem... Na 
kruh spadne jedna její slza a kruh se rozhýbe, vybarví a pak praskne. Z něj se vyklube malé ptáčátko. Žena 
vstane a všimne si, že ptáčátko se vybarvuje a roste a také reaguje na její kresby… Namaluje mu tedy na stěnu 
moře a trávu a květiny. Z kuřátka se stane krásný pták a chce se dostat ven z obrazu – do kolébky – ale jakmile 

https://youtu.be/ZaKxLJLj19E
https://www.youtube.com/watch?v=7VH2OG6CXFk
https://www.youtube.com/watch?v=goAs_soMWPA
https://www.youtube.com/watch?v=4e2vqzODHP0


prorazí stěnu – skoro mrtvý přistane na zemi… žena ho vezme do náruče a pochopí, že ho znovu musí vložit do 
obrazu, aby mohl létat a být šťastný. 

- Co ty na to?  
- Je pro člověka jednoduché zapomenout nebo už nemyslet (tolik) na to, co prožil těžkého? 
- Co pomáhá k uzdravení některých psychických zranění člověka? 
- Stalo se ti někdy, že jsi něco těžkého prožil a nemohl se toho v myšlenkách zbavit?   

Délka: 7:20 
Témata: smrt, život, nenarozené děti, děti, rodiče, matka, potrat 
  
EMI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw 
Automobilová nehoda… Muž sedí v nemocnici a v ruce má zabalený dárek. Přijde pro něj žena a společně kráčí 
ven z nemocnice… Z mostku najednou uvidí svou (myslel, že ztracenou…) dceru, která odbíhá za hnědou 
kočkou. Muž se rozběhne za ní… Kočka s děvčetem dorazí do podzemí a tam v obrovském kanálu připluje ke 
břehu loď, která otevře bránu a z ní vyjde muž se zrcadlovými brýlemi a zve kočku i děvče dovnitř. V tom 
doběhne táta a zachytí děvče v poslední chvíli… Pak se rozhodne, že místo děvčete půjde do lodi sám. Přijde 
tam i maminka a odvede holčičku pryč. Střih. Holčičku vezou na operační sál, maminka jí do ruky dá zabalený 
dárek… Táta tam už není. 

- Co ty na to?  
- Co se asi ve skutečnosti stalo? 
- Koho mohl představovat ten pán se zrcadlovými brýlemi? 
- Myslíš, že svět posmrtný a svět pozemský je nějakým způsobem propojený? 

Délka: 8:31 
Témata: smrt, odchod, život, nehoda, rodina, vztahy 
 
 

 
 
 
 
 
 

HODNOTY – ASF 
 

SOME THING – NĚKTERÉ VĚCI – beze slov  
https://www.youtube.com/watch?v=ppMXtTbNnCs 
Jeden malý sedí a odpočívá… Přijdou tři velcí a chvástají se: já jsem z vás všech nejprostší…, já jsem z vás všech 
nejbohatší…, já jsem z vás všech nejnebezpečnější… A co umíš ty? Já nemám nic jiného než obyčejný oříšek… Ha, ha, ha 
– smějí se mu ostatní… To je trapné… Tady máš déšť, aby ses trochu zchladil…Všichni usnou a spustí se déšť – a v dešti 
tomu nejmenšímu vyrostl z oříšku strom. Strom byl plný oříšků a zasypal nadutost těch tří velkých… Malý měl nakonec 
víc než všichni ostatní…   

- Co ty na to?  
- Mám někdy dojem, že jsem lepší než ti ostatní…? Je to správné? 
- Dokážu vidět bohatství toho druhého? 
- Dokážu vidět hodnotu ve věcech obyčejného života?  
- Dokážu se přiblížit k těm, kteří vypadají menší, obyčejnější, ubožejší, chudší, slabší než já? 
- Vím, že ti potřební kolem mne jsou darem od Boha a mohou mne mnohému naučit?  

Délka: 6:50 
Témata: vytahování se, malí a velcí, rozdíly, dary, hodnoty, skryté hodnoty, pokušení, povyšování se, pravá velikost, 
chudoba, vztahy  
 
 

"RE-GIFTED" - BY EAZA SHUKLA – ZNOVU DAROVANÝ – beze slov  
https://www.youtube.com/watch?v=02HY5ZGyG9M 

ČLOVĚK – HODNOTY – SOUVISLOSTI – PŘÍRODA 

https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw
https://www.youtube.com/watch?v=ppMXtTbNnCs
https://www.youtube.com/watch?v=02HY5ZGyG9M


Krutý osud dárků, které se na první pohled nelíbí: Protagonistu tohoto videa si dárci a obdarovaní předávají v 
nekonečném řetězci předstírané vděčnosti. Nikdo neobjeví jeho skutečnou hodnotu. 
Každý z nás jsme nějaký takový dárek – krásný uvnitř. Každý z nás chce být druhými přijat, oceněn, aby si ti 
druzí „otevřeli“ naší krásu.  
Hrací skříňka – ale nikdo neví, jak je krásná uvnitř… 

- Co ty na to?  
- Jak nakládáme s lidmi, kteří jsou nám na první pohled nesympatičtí? Přehrajeme je na někoho jiného 

nebo odhalíme poklad, který v sobě skrývají? 
- A co naše víra? Není pro nás také někdy "nechtěným dárkem"? 
- A co Ježíš – už jsme objevili jeho skutečnou hodnotu? (pro Ježíšovy současníky to vůbec nebylo 

jednoduché…) 
Délka: 2:15 
Témata: podobenství o vnitřní hodnotě, hodnoty, láska, přijetí, nepřijetí, smutek, krása uvnitř, povrchnost 

 
TOLERANTIA - TOLERANCE – beze slov 
https://youtu.be/FrjQrXc80cY 
Velmi působivý film o tom, jak může nenávist vůči veškeré odlišnosti fungovat jako naprosto destruktivní 
nástroj. Být schopen vedle sebe akceptovat odlišnost je znakem vyspělosti a patří to mezi velké křesťanské 
ctnosti. Naopak netolerance je zhouba, která v důsledku nikomu nic nepřinese. Tento film byl poprvé uveden v 
Bosně a Hercegovině, v zemi, která si prošla podobným procesem, který tento film ukazuje. Byl velmi kladně 
přijat diváky a byl oceněn 8 filmovými cenami. 
Bosna – poslední doba ledová… Roztaje led a z něj se uvolní zmrzlý muž, který oživne a začne si stavět 
s obrovskou námahou pyramidu. Když jí dodělá – postaví na vrchol svůj symbol k uctívání. Sotva skončí, 
spadne na jeho pyramidu kámen z vedlejší pyramidy – vystřelený jiným člověkem. A začne nelítostný boj, 
který skončí rozbitím všeho a smrtí.  

- Co ty na to?  
- Co myslíš, že měl v hlavě ten první a ten druhý muž?  
- Kde myslíš, že je skutečná příčina nenávistí, válek a záští? 
- Kudy z toho ven? 
- Jaké řešení bys navrhl pro pozitivní řešení zmíněného konfliktu…? 

Délka: 6:21 
Témata: hodnoty, tolerance, boj, budování, xenofobie, nenávist, vztahy, dobro, zlo 
 
 

ORMIE THE PIG – PRASÁTKO ORMIE – beze slov 
https://youtu.be/EUm-vAOmV1o 
Nevím, jestli se to úplně hodí do této rubriky, ale proč ne? Ormie je prasátko, které je tak trochu "závislé" na 
sušenkách a dělá všechno pro to, aby je dostalo. Nedaří se mu to a ono je tím tak posedlé, že zkouší úplně 
všechno. Nebudu vás napínat, nakonec se mu to podaří, ale... Při závislostech je vždy jedno velké ALE! 

- Co ty na to?  
- Co myslíš, jak se pozná nějaká závislost na něčem? 
- Je něco, bez čeho nemůžeš chvíli být, když máš volno? 
- Je snadné se k závislosti přiznat pro toho, kdo je závislý?  
- Je možné být závislý na někom? 
- Existuje pozitivní závislost? 
- Co bys zvolil jako symbol závislosti? 

Délka: 3:59 
Témata: závislost, snaha, vytrvalost, touha, neřest, hodnoty 
 
 
DESTINY – OSUD – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ 

https://youtu.be/FrjQrXc80cY
https://youtu.be/EUm-vAOmV1o
https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ


Muž se ráno probudí – a dělá přesně to, co má… Pořád sleduje hodiny a hodinky… Vyjde ze dveří – zadívá se 
na své cibule – zjistí, že jdou špatně, zadívá se na ně znovu a vstoupí do silnice… vtom přijede autobus a porazí 
ho… Pak je střih do jeho pokoje, kde o pár minut později opět vstává on sám, ale v bytě je s ním jeho dvojník, 
který se chystá udělat tu samou chybu jako před chvílí… Chybu si ale ten první už uvědomuje a snaží se 
druhému zabránit, aby vstoupil do silnice – ale nepodaří se… Tak stejně se to stane ještě třetí mu a čtvrtému… 
Až konečně ten poslední v návalu hněvu mrští budíkem o velké hodiny a tím zastaví čas… Vyjde ven a konečně 
si všimne, že venku je krásně… Uklidní se, zaklapne „cibule“ svému dvojníkovi – tak akorát, aby kolem něj 
projel v bezpečné vzdálenosti autobus… 
Délka: 5:25  
Témata: čas, systém, řád, pozornost, smrt, hodnoty 
 
ISOKIWI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Spa2My0sQJE 
Chlapec si rád hraje v přírodě. Prožije tam hezké chvíle. Jednou na své oblíbené místo vezme svou kamarádku. 
Ta na jeden z kamenů nalepí svou žvýkačku, ošklíbne se a chlapce odtáhne pryč. Uplyne mnoho pár roků a 
chlapec se opět vrátí na toto své místo… Je tam nepořádek – větve popadaly kolem a zakryly tu krásu. Chlapec 
vše očistí, odlepí žvýkačku ze skály a znovu si to místo zamiluje…   

- Co ty na to?  
- Co se ti nejvíc na přírodě líbí? 
- Máš v přírodě nějaké své oblíbené místo? 
- Dokázal bys přespat v přírodě pod širákem? 

Délka: 2:35 
Témata: příroda, hra, chlapectví, hodnoty, krása 

 
PIPER – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc 
Kuřátko na břehu moře pořád čeká, že ho maminka bude krmit. Maminka se už ale rozhodla, že nechá své 
děťátko, aby se naučilo krmit se samo. Kuřátko vyráží na první hledání potravy – ale zaplaví ho vlna. Vyděsí 
sem, ale pak to zkouší znovu… Všimne si, že malí šneci se chrání před vlnou tím, že zalezou do písku. Zkusí to 
taky a rázem objeví svět pod hladinou, kde mušličky, které hledá vždy zalezou do písku, jakmile klesne voda. 
Tak pochopí, kde mušličky jsou a jak se k nim dostat. Pomůže tak i všem ostatním najít rychleji a účinněji 
potravu.   

- Co ty na to?  
- Co kuřátko potřebovalo k tomu, aby se mohlo osamostatnit?  
- Co mu naopak bránilo v osamostatnění? 
- Co dnešním mladým lidem brání v tom, aby se mohli osamostatnit? 

Délka: 3:08 
Témata: dospívání, odvaha, výchova, děti a rodiče 

 
COMME UN ELEPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE – Jako slon v porcelánu – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=h_aC8pGY1aY 
Do obchodu s porcelánem přijde nová zásilka – krásná víza. Prodavač jí s velkou opatrností vyndavá z krabice, 
když v tom… v obchodě mezi policemi stojí slon. Prodavači vypadne váza z ruky… ale slon jí chytí do chobotu. 
Při každém pohybu slona je nebezpečí rozbití porcelánu. Slon uvidí porcelánové myšky a zpanikaří… Dupe a 
troubí. Pak se dokonce začne otáčet – to se podaří – a najednou je zase pryč…   

- Co se vám na videu líbilo? 
- Jsme jako obchod se vzácným zbožím, do kterého občas přijde někdo podobný slonu… 
- Jak se chováme k těm, kteří jsou tak trochu nemotorní…?  
- Jak se vám líbilo chování prodavače a slona…? 

Délka: 5:34 
Témata: přísloví, nepraktičnost, nemotornost, opatrnost, trpělivost 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Spa2My0sQJE
https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc
https://www.youtube.com/watch?v=h_aC8pGY1aY


_______________________________________ 
 
DOKUMENTY - ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA   - DP 
Sedmidílný dokumentární cyklus o hlavních druzích represálií vedených komunistickým režimem. 

 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 1/7 - ZTRÁTA DŮSTOJNOSTI 
https://www.youtube.com/watch?v=bPVDZBYgHAw 
Délka: 57:38 
Témata: důstojnost, tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 

 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 2/7 - ZTRÁTA TRADICE 
https://www.youtube.com/watch?v=w1uVJ0Dp-6g&t=2489s 
Délka: 54:15 
Témata: tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, víra, komunismus, socialismus 

 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 3/7 - ZTRÁTA SLUŠNOSTI 
https://www.youtube.com/watch?v=nRCcFlfD4bI 
Délka: 56:51 
Témata: slušnost, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 

 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 4/7 – ZTRÁTA DEMOKRACIE 
https://www.youtube.com/watch?v=hshljVYOjgs 
Délka: 56:09 
Témata: demokracie, tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 
 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 5/7 - ZTRÁTA ODPOVĚDNOSTI 
https://www.youtube.com/watch?v=kyRe2whLfXU 
Délka: 56:06 
Témata: odpovědnost, tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 
 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 6/7 - ZTRÁTA VÍRY 
https://www.youtube.com/watch?v=6KFoDPmNDGU 
Délka: 57:54 
Témata: víra, tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 
 
ZTRACENÁ DUŠE NÁRODA 7/7 - ZTRÁTA KONTINUITY 
https://www.youtube.com/watch?v=D1UxK160py4 
Délka: 57:45 
Témata: kontinuita, tradice, vlastenectví, vlast, perzekuce, komunismus, socialismus 

 
 

ŠTĚDROST – LAKOMSTVÍ – 7.PŘIKÁZÁNÍ – NEPOKRADEŠ – DÁVÁNÍ  – ASF 
 

PAPER BOY – WE ARE BLESSED TO BE A BLESSING:   JSME POŽEHNANÍ – ABYCHOM BYLI POŽEHNÁNÍM  – beze 
slov 
https://www.youtube.com/watch?v=D9aLBYnNbi4 
Chlapec roznáší noviny a při tom mu také někdo pořád dává dárek – obálku s penězi. Chlapec peníze 
shromažďuje do sklenice, kterou nakonec daruje jednomu děvčeti – aby si mohlo koupit kolo. Pak ale dostane 
mnohem více a zase má co rozdat… 

- Co ty na to?  
- Proč myslíš, že ten chlapec se rozhodl dát své peníze někomu jinému? 

https://www.youtube.com/watch?v=bPVDZBYgHAw
https://www.youtube.com/watch?v=w1uVJ0Dp-6g&t=2489s
https://www.youtube.com/watch?v=nRCcFlfD4bI
https://www.youtube.com/watch?v=hshljVYOjgs
https://www.youtube.com/watch?v=kyRe2whLfXU
https://www.youtube.com/watch?v=6KFoDPmNDGU
https://www.youtube.com/watch?v=D1UxK160py4
https://www.youtube.com/watch?v=D9aLBYnNbi4


- Kdo mu ty peníze dával do schránky? 
- Jaký biblický citát ti to připomíná? 

Délka: 5:17 
Témata: dej a bude ti dáno, štědrost, Bůh se stará, bližní, darovat 
 
 
SCIFI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=CIx0a1vcYPc 
Na pusté planetě loví drahokamy – jeden a pak i druhý mimozemšťan. Všimnou si sebe a zkouší spolupracovat. 
Po čase se nemohou shodnout na dělení kořisti a rozhádají se a zničí jeden druhého.  

- Co ty na to?  
- Jsi schopný spolupracovat s druhými – i bez toho,  že bys v tom hledal jen svůj vlastní prospěch? 
- Jsi ochotný pro společný úspěch ustoupit ze svého názoru? 
- Myslíš si, že na zemi existuje úplná spravedlnost?  

Délka: 8:59 
Témata: spolupráce, lakomství, hamižnost, zkáza, spravedlnost 
 
 
DEATH BUY LEMONADE – SMRT KUPUJE LIMONÁDU – beze slov 
https://youtu.be/ZaKxLJLj19E 
Docela vtipný animovaný film o tom, jak není dobré se smrtí smlouvat. Majetek a peníze někdy tváří tvář smrti 
blednou, ne tak u naší hlavní hrdinky. Smrt totiž bere a nedává. Vyplatí se jí tento komerční postoj a dočká se 
vytoužené odměny? 
Slečna prodává limonády… Z pole naproti ní se najednou připlazí muž na pokraji smrti a natahuje ruku po 
limonádě… Slečna mu nechce dát napít – ať nejdřív zaplatí… Ale on dřív než zaplatil – zemřel. Přišla si pro něj 
smrt, vzala ho na ramena – ale vylila přitom slečně limonády… Ta se nenechá a žádá od smrtky zaplacení – ta 
přemýšlí – a místo placení zaluská smrtelně prstem…    

- Co ty na to?  
- Je dobré poměřovat pořád všechny události života ziskem?  
- Má být obchodování jenom finančním ziskem? 
- Co myslíš, že by se stalo, kdyby slečna dala žíznivému napít… 

Délka: 2:01 
Témata: Smrt, odměna, slitování, milosrdenství, lakomství 
 
CULTURA DEL DARE - GIBI E DOPPIAW – KULTURA DAROVÁNÍ – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=wR4mQG4kAoA 
Gibi se snaží chytit ptáčka… Nedaří se. Až když mu Doppiaw poradí: „Zkus dávat!“ - a jemu se rozsypou 
semínka na triko – vidí, že to funguje. (podobné je to se štěstím – honíš-li se za ním – nemůžeš ho chytit…) 
Délka: 0:47 
Témata: dávat, násilí, štěstí, dej a bude ti dáno  
 
 
DONO 1 - GIBI E DOPPIAW – DAR 1 – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=c1cvBXDukWI 
Gibi má pod čepicí srdce. Neví, co s ním: „K čemu je to dobré?“… Doppiaw mu radí – „Zkus mi ho dát…“ Daruje 
ho a najde pod čepicí další…  
Délka: 1:02 
Témata: dávání, štědrost, dej a bude ti dáno 
 
 

ANIMANIMALS CROCODILE - KROKODÝL – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU 

https://www.youtube.com/watch?v=CIx0a1vcYPc
https://youtu.be/ZaKxLJLj19E
https://www.youtube.com/watch?v=wR4mQG4kAoA
https://www.youtube.com/watch?v=c1cvBXDukWI
https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU


Krokodýl si chce odpočinout… Sedne si na gauč, připraví si tyčinky, pustí telku. Vezme tyčinky a chce si je dát 
do tlamy – ale nejde to. Zkouší všemožné varianty – nejde to. Pak si všimne, že krokodýlice vedle má stejný 
problém… Pak je napadne, že by se najedli oba, když by si tyčinky podávali navzájem…    

- Co ty na to?  
- Co je důležité pochopit, aby vztah mohl růst?   
- Jaké hodnoty jsou pro vztah důležité? 
- Umíš se s druhým doplňovat, nahrávat si  s ním? 

Délka: 3:48 
Témata: láska ve dvou, dávání, štědrost, spolupráce 
 
 

POMOC – CHARITA – SLUŽBA    – ASF 
 
MR INDIFFERENT – PAN NEZÁJEM (by Aryasb Feiz) – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY 
Muž nemá o nikoho a o nic zájem… Jde a nevadí mu, že slečně ujede výtah, který by mohl nechat otevřít, že 
holčičce uletí balonek, který by on mohl chytit, že pánovi ujíždí vozík, který by on mohl zachytit, že se lidé snaží 
pomoci jako dobrovolníci – on mezi nimi určitě nebude - až přijde ke křižovatce a za ruku se ho chytí babička… 
Svítí zelená – tak pomalu jdou, ale přijde červená a oni jsou stále na silnici a přijíždí auto, které není vidět. Muž 
zastaví auto na poslední chvíli – a dojde mu, že bez něj by pravděpodobně babička už nežila… Má z toho 
radost a rozhodne se víc dívat kolem sebe a příště se už chovat jinak… Prožívá pak stejné události jako předtím 
– ale teď už se snaží vždycky pomoci… Až přijde k přechodu, kde stojí pán s rukama v kapsách a bez zájmu, 
jako byl on předtím… Zamyslí se co s tím, Rychle si nasadí tmavé brýle – vezme do ruky bílou hůl a chytí se za 
paži toho indiferentního pána…   

- Co ty na to?  
- Podobají se lidé spíš tomu pánovi na začátku nebo tomu na konci…? A co ty? 
- V čem jsou pro nás ti druzí v životě důležití?  
- V čem bychom mohli být my užiteční těm druhým? 

Délka: 2:45 
Témata: indiference, nezájem, zájem, pomoc, radost, charita, solidarita 
 

PIP - ŠKOLA PRO VODÍCÍ PSI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 
Malý a nemotorný pejsek jde do školy pro vodící psy, kteří mohou být nakonec něčím užiteční, ale nedaří se mu. Spíš 
dělá všude kolem sebe škodu. Nakonec ho ze školy vyhodí a on smutně odchází… Před školou si všimne, že jedné slepé 
paní by mohl pomoci, aby nespadla na staveništi – podaří se mu jí zachránit. Všimnou si toho ze školy a dají mu taky 
diplom…   

- Co ty na to?  
- Zažil jsi někdy neúspěch? 
- Stačí chtít dělat dobro a všechno už pak jde samo? 
- Co děláš, když se ti nadaří? 
- Je lépe přestat s dobrem, když se to pořád nějak kazí? 

Délka: 4:05  
Témata: pomoc, solidarita, (ne)úspěch, zkušenost, charita, život 
 

CUERDAS -  – španělsky (možné nastavit anglické a další titulky…)  
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
Do dětského domova byl jednou přijat postižený chlapec. Maria si ho všimla a rozhodla se mu pomáhat… 
Vymyslela spoustu věcí proto, aby ho zapojila do kolektivu… Své sny prožívala s ním. Díky tomu se z ní stala 
jednou výborná učitelka… 

- Co ty na to?  
- Je těžké pomáhat někomu, kdo je postižený? 
- Už jsi to někdy zkusil – pomáhat někomu? 
- Ztrácí nebo získává ten, kdo pomáhá někomu? 

https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


- Myslíš, že je možné kamarádit s někým postiženým?  
Délka: 10:53 
Témata: přátelství, postižení, pomoc, charita, sny, nezištnost, přijetí 
 
 

SPRAVEDLNOST   – ASF 
 
SWEET COCON - SLADKÁ KUKLA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=BnlQ7bVUDjc 
Housenka se stane kuklou – a v procesu zrání jí pomohou dva brouci – strašně se nadřou – aby se z kukly mohl 
vylíhnout motýl – je nádherný…!  Avšak ve chvíli, kdy se má rozletět do světa přiletí pták a sezobne ho… O 
pomíjivosti všeho…  

- Co ty na to?  
- Máš někdy dojem, že život je nespravedlivý? 
- Je možné na zemi dosáhnout spravedlnosti – úplné harmonie? 
- Podle tebe – existuje ještě jiná spravedlnost než je ta pozemská? (poté co zemřeme…?) 

Délka: 5:57 
Témata: pomíjivost, dobré skutky, (ne)spravedlnost, věčný život 
 
 
ALTERNATIVNÍ VÝUKA MATEMATIKY – anglicky (české titulky je možné nastavit dole na liště videa) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw 
Učitelka chce naučit dítě počítat – naučit ho základům logiky – dítě nechce, všichni se postaví proti učitelce, že 
chce po dítěti zastaralou věc – a dítě má přece právo na vlastní myšlení, vlastní názor… 

- Co ty na to?  
- Je možné věřit, že existuje objektivní realita, kterou je možné poznat? 
- Je možné zkoumat, co je pravdivé? 
- Dá se o lži říci, že je to alternativa?  

Délka: 9:06 
Témata: normalita, pravidla, současná doba, nevýchova, anarchie, škola, absurdita, spravedlnost 
 
 

PŘÁTELSTVÍ     – ASF 
 
MAC 'N' CHEESE - MAC A SÝR – beze slov 
https://youtu.be/MUwnVA6GNXo 
Na první pohled se zdá, že tu jde o život. Auta lítají, rychlost rozhoduje o bytí a nebytí a silnější dostane 
slabšího. Na pohled druhý zde však jde o něco úplně jiného. Třeba o to, jen tak se honit a dobře si při tom 
zahrát… 

- Co ty na to?  
- Myslíš si, že kamarádství je v životě důležité? 
- Co všechno by se podle tebe dalo s kamarádem dělat? 

Délka: 2:43 
Témata: přátelství, akce  
 
 
PARTLY CLOUDY – ČÁSTEČNĚ ZATAŽENO – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=7DmLkugdh9s 
V nouzi poznáš přítele. I tak by se dalo shrnout poselství tohoto krátkého filmu z dílny Walt Disney.  
Čáp dostává od mraku - svého přítele pokaždé jiné zvíře k dopravení jeho rodičům. Pokaždé ho to maličké 
nějak oškube, popíchá nebo praští. Čáp je stále k dispozici, ale poslední „dáreček“ – žralok - je už na něj moc… 
Odletí k jinému mraku a to naštve a rozesmutní jeho přítele – ztmavne, pláče a prší … Čáp se ale za chvíli vrátí 

https://www.youtube.com/watch?v=BnlQ7bVUDjc
https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw
https://youtu.be/MUwnVA6GNXo
https://www.youtube.com/watch?v=7DmLkugdh9s


zpátky a na sobě má ragbyové oblečení – aby zvládl náročnou misi se žralokem… Jenže místo toho má pro něj 
mrak rybu, která dává elektrické rány…  

- Co ty na to?  
- Je pravda, že přátelství musí všechno vydržet? 
- Co už se třeba vydržet nedá…? 

Délka: 5:50 
Témata: přátelství, věrnost, obtíže  
 
 
HOLY SHEEP – SVATÁ OVCE – beze slov 
https://youtu.be/Al5ZthL_DBA 
Věrnost a touha těchto oveček být se svým pastýřem nezná mezí. Dělají všechno pro to, aby je pastýř 
neopustil, a ten už z toho začíná být pěkně zoufalý. Vždyť je přece neděle a musí jít do kostela. 
Nakonec to ale vyřeší po svém a všichni jsou náramně spokojeni. Svatý pastýř, svaté ovce, svatá mše.... 
- vhodné jako otvírák nebo zavírák…  
Délka: 2:19 
Témata: přátelství, věrnost, touha, odhodlanost 
 
 
FOR THE BIRDS – PRO PTÁKY - beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=T63MCogI4sM 
Tento krátký film od PIXARu si v sobě nese mnoho zajímavých témat. Od toho, že mít přátele je touha většiny 
z nás, přes nepřijetí někoho, kdo je "jiný", semknutí se v jedno, když existuje společný nepřítel, domýšlení 
důsledky svých činů, až po téma, že někdy ti může nejlépe posloužit ten, koho odmítáš. No jistě v něm najdete 
mnohem více. Tento film získal v roce 2001 Oskara za nejlepší animovaný film. 
Skupina malých modrých ptáků se hašteří na drátě… Přiletí k nim velký pták – a oni si z něj dělají legraci. Pak si 
sedne mezi ně… a všichni se propadnou dolů, protože velký pták je těžký… Jeden z malých štípne velkého a ten 
se protočí a visí teď hlavou dolů… Nápad: budeme ho klovat do prstů a on se nakonec pustí… Jenomže napjatý 
drát funguje jako prak – a odveta za výsměch je sladká…  

- Co ty na to?  
- Je snadné přijmout mezi nás někoho, kdo je jiný? 
- Je snadné jít někdy proti proudu – jednat jinak než to dělají ostatní…? 
- Už ses někdy cítil podobně jako jeden z těch malých ptáků ve skupině? 
- Kam až může jít legrace a kde už začíná šikana? 

Délka: 3:27 
Témata: přátelství, odmítnutí, předsudky, pomoc 
 
 
RIDE OF PASSAGE – CESTA PŘECHODU – beze slov 
https://youtu.be/29fIGIr0cuQ 
Nádherný příběh o přátelství, který v sobě, kromě hodnotného poselství ukrývá také skvělou práci animátorů 
tohoto krátkého filmu. Jedná se o bakalářský projekt z Dánska natočený v roce 2012. 
Africký kmen získává své nejlepší muže tak, že je vyšle na lov divokých zvířat. Kdo uloví nejdrsnější zvíře – 
stane se náčelníkem. Kmen vyšle do pralesa další mladíky – aby prokázali svou zmužilost. Chlapec loví, loví a 
najednou před ním stane obrovský chameleon, který si ho hodí na záda a loví místo něj (i ta největší 
zvířata…)… Stanou se přáteli – ale najednou na chameleona někdo hodí síť… Chlapec místo toho, aby získal 
chameleonovu hlavu a stal se náčelníkem – se rozhodne ho zachránit. Přátelství je pro něj víc než sláva.  

- Co ty na to?  
- Jaké vlastnosti má pravé přátelství? 
- Myslíš, že přátelství se musí upevnit v nějakých těžkostech? 

Délka: 5:02 
Témata: přátelství, zábava, sobectví, jinakost, 
 

https://youtu.be/Al5ZthL_DBA
https://www.youtube.com/watch?v=T63MCogI4sM
https://youtu.be/29fIGIr0cuQ


 
WING - KŘÍDLO – beze slov 
https://youtu.be/G8EYYH7uB3Y 
Trochu tajemný film, který vlastně jen ilustruje citát v jeho závěru: 
 "Každý z nás je anděl s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme obejmout jeden druhého."  
                                                           Luciano de Crescenzo 
Chlapec s jedním křídlem hraje na píšťalku. Jdou po něm velcí černí ptáci, které jeho hra přiláká… Najdou ho, 
on odhodí píšťalku a uteče jim… Doma si sestrojí katapult a také druhé křídlo. V noci se nechá vymrštit na 
nebe a zkouší létat. Chvíli to jde, ale pak se umělé křídlo uvolní a on spadne na zem… Tam ho zase najdou 
černí ptáci…Mezi tím ale jedno děvče s oběma křídly najde jeho odhozenou píšťalku a přiláká tím k sobě černé 
ptáky, ti ho dopadnou a také jí utrhnou jedno křídlo… Za chvíli na to chlapec dívku najde v lese a napadne ho, 
že když každý z nich má jedno křídlo – tak by mohli dokázat spolu lítat… A jde to. 

- Co ty na to?  
- Co je tvé zdravé křídlo a co tvé ztracené? 
- Jsi schopen vidět u druhých jak ta zdravá, tak ta ztracená křídla? 
- Je možné najít ideálního kamaráda, kamarádku (manžela, manželku…)?   

Délka: 4:53 
Témata: podobenství, láska ve dvou, vztahy, přátelství, nepřátelé, andělé 
 
 
BRIDGE - LÁVKA – beze slov 
https://youtu.be/_X_AfRk9F9w 
Lávka pro jednoho a sejdou se na ní dva - medvěd s losem, co si nehodlají ustoupit, vrátit se a pustit toho 
druhého. Do toho se přidají menší  ještě mýval se zajícem se stejným úmyslem dostat se na druhou stranu. 
Medvěd s losem odhodí ty dva malé otravy na stranu a bojují spolu dál… Jenomže ti dva malí se pustí do práce 
– jeden umí dobře kousat a druhý rozvazovat – takže za chvíli se lávka z jedné strany zhroutí a visí jen nabok 
na dvou lanech…  Medvěd s losem spadnou a mýval se zajícem přijdou znovu doprostřed napůl visící lávky. 
Dojde jim, co by se mohlo stát…, jeden nechá přeskočit přes sebe druhého, zamávají si a jdou každý svou 
cestou…   
V mnohých situacích nejsme schopni ustoupit ze své pozice a přitom se stačí rozhlédnout a poučit se od 
nejmenších. 

- Co ty na to?  
- Je snadné vždycky ustoupit druhému? Proč? 
- Jaké vlastnosti potřebuje člověk k tomu, aby dokázal ustoupit nebo vyřešit spor? 

Délka: 2:46 
Témata: neústupnost, útok, naštvání, nápad, tolerance, fantazie 
 
 
MOUSE FOR SALE - MYŠ NA PRODEJ – beze slov 
https://youtu.be/OzYwE3Tst1Y 
Někdy nám chybí kamarád, který by s námi trávil čas a naslouchal nám. Není proto na škodu sundat sluchátka 
z uší a umět se rozhlédnout. Může nám to přinést přátele na celý život. 
Velkouchá myška ze zverimexu si přeje, aby si jí někdo koupil. Nedaří se – jeden si koupí papouška, další kluci 
si z ní jen dělají legraci… Až jednou přijde kluk se sluchátkama, jenomže jí nevidí… Jak ho zaujmout? Podaří se 
jí jeho sluchátka vypnout. Kluk si jí všimne i jejích velkých uší – sundá sluchátka a objeví se také velké uši…  
Hodí se k sobě a kluk si z obchodu odnáší právě tuto myšku… 

- Co ty na to?  
- Je na mě něco zvláštního? Líbí se mi to? 
- Jsi rád na světě? 

Délka: 3:47 
Témata: sebepřijetí, přátelství, atypičnost 
 
 

https://youtu.be/G8EYYH7uB3Y
https://youtu.be/_X_AfRk9F9w
https://youtu.be/OzYwE3Tst1Y


GIBI E DOPPIAW by Walter Kostner – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=_cwm7AITb60 
G a D mají mezi sebou zeď… Zkouší jí prorazit kladivem – nejde to… Pak zkusí srdce – hodit na druhou stranu 
zdi – pak už stačí málo a zeď spadne… 

- Co ty na to?  
- Jak já řeším rozdělení s někým druhým? 
- Co znamená zeď, kladivo a srdce v našem příběhu? 

Délka: 0:50 
Témata: rozdělení, násilí, srdečnost, společenství, kamarádství, jednota 

 
CUERDAS – španělsky (možné nastavit anglické a další titulky…)  
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
Do dětského domova byl jednou přijat postižený chlapec. Maria si ho všimla a rozhodla se mu pomáhat… 
Vymyslela spoustu věcí proto, aby ho zapojila do kolektivu… Své sny prožívala s ním. Díky tomu se z ní stala 
jednou výborná učitelka… 

- Co ty na to?  
- Je těžké pomáhat někomu, kdo je postižený? 
- Už jsi to někdy zkusil – pomáhat někomu? 
- Ztrácí nebo získává ten, kdo pomáhá někomu? 
- Myslíš, že je možné kamarádit s někým postiženým?  

Délka: 10:53 
Témata: přátelství, postižení, pomoc, charita, sny, nezištnost, přijetí 
 
ELEPHANT FEVER – Sloní rýma – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=FUyTgS1RarI 
Slon má rýmu a nemůže se jí zbavit. Pes mu chce pomoci, ale nedaří se mu to. Pokaždé při tom vyruší šneka, 
který odpočívá ve své ulitě. Až si šnek konečně všimne, jak to slona trápí… Ve svém domečku najde šálu, léky a 
kapesník a slona tak uzdraví… 

- Co se ti líbilo na videu nejvíc? 
- Co bylo potřeba k tomu, aby se slon mohl uzdravit? 
- Co myslíš, k čemu je vlastně dobré, že jsme spolu…? (společná radost – dvojnásobná radost, společná 

těžkost – poloviční těžkost)  
Délka: 3:44 
Témata: , kamarádství, vztahy, služba, nemoc, interakce, péče 
 
 

SEBEPOZNÁNÍ – SEBEPŘIJETÍ – IDENTITA    – ASF 
 

THE MISGUIDED MONK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=mQQ3BdjCc4I 
Mnich medituje a do toho k němu přijde pejsek s červeným míčkem – a chce si hrát. Mnich párkrát hodí míček 
málo, ale pak přes zeď a dolů ze skály. Pejsek skočí… a mnich se vydá s úzkostí za ním. Najde ho polomrtvého. 
Vezme ho nahoru do své světnice a ke svému krbu. Pejsek se pak uzdraví a mnich si s ním pak už rád hraje. 
Změna k lepšímu – přes ty nejmenší. Červený míček – znamení hry, volnosti. 
Délka: 3:19 
Témata: modlitba, meditace, život, pokrytectví, péče, maličcí 
 
FRENCH ROAST – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=zTSiZqImSJc 
Bezdomovec sbírá odpadky. V restauraci sedí podnikatel a dává si kávu… Ale zjistí, že nemá na zaplacení. 
Bezdomovec také přijde do restaurace a vybírá peníze. Ten nakonec podnikateli také zaplatí jeho další a další 
kávy, které si dává, aby zakryl to, že nemá peníze. 

https://www.youtube.com/watch?v=_cwm7AITb60
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=FUyTgS1RarI
https://www.youtube.com/watch?v=mQQ3BdjCc4I
https://www.youtube.com/watch?v=zTSiZqImSJc


Délka: 8:17 
Témata: bohatství, chudoba, neřesti, ctnosti, štědrost, vnější vzhled 
 

ANIMANIMALS ZEBRA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE 
Zebra narazí a zjistí, že má kvůli tomu na těle jiné rozložení černé a bílé… Je prostě zebra proměnlivá.. Chce se 
toho zbavit – chce být zase zebrou obyčejnou – ale nedaří se. Až se octne mezi dalšími zebrami a ty jí začnou 
obdivovat – a tak se uklidní – vždyť může být klidně zebrou výjimečnou – proměnlivou…!   

- Co ty na to?  
- Co myslíš, je snadné být o hodně jiný než ti druzí?  
- Co asi takový člověk (postižený, s nějakou abnormalitou…) prožívá?  
- Co takový člověk, který je dost jiný (nebo se cítí být jiný…) než ostatní, hlavně potřebuje? 

Délka: 2:45 
Témata: změna, sebepřijetí, zvláštnost, identita, abnormalita 
 
 
ANIMANIMALS: WOLF - VLK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Krey3pHywHw 
Vlk dělá, že je strašný… Ale v noci jde na planinu, vezme si růžové šatičky a mašli a začne při měsíčku tančit za 
zvuku Labutího jezera. Uvidí ho husa a směje se mu. On poodejde dál, aby mohl tančit. Husa taky popojde a 
směje se mu dál… Až jí vlk chytne za krk a vytáhne z houští – zjistí, že na sobě má směšný žlutý kruh… Oba se 
začnou smát a začnou spolu tančit za zvuku Labutího jezera… 

- Co ty na to?  
- Víš o tom, že někdy můžeš někomu přijít směšný?  
- Je dobré se někdy zasmát sám sobě? 
- Dokážeš se smát s druhými? 

Délka: 4:03 
Témata: směšnost, vážnost, sebepřijetí, spolupráce, nedokonalost, sebereflexe, identita 
 
 
ANIMANIMALS OCTOPUS - CHOBOTNICE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=_LColRzCx5U 
Chobotnice jde vařit… Nejdřív vybírá v kuchařce to nejlepší… Všechny chapadla chtějí vanilkový dort – jen 
jedno čokoládový… Chobotnice vybere vanilkový, ale jedno chapadlo celou dobu prosazuje čokoládu – až se 
mu podaří jí tajně do buchty vpašovat. Buchta je upečena a chobotnice se diví, že je hnědá… Chapadlo rychle 
napíchne kus na vidličku a strčí ho chobotnici do úst – ten je dobrý!!! Všichni se pak radují… 

- Co ty na to?  
- Když něco na sobě nemiluji – komplikuje mi to celý život… Teprve když to přijmu, zjistím, že mne to 

vlastně obohacuje a je to dobré.  
Délka: 3:48 
Témata: přijetí jiného názoru, přijetí sebe, identita  
 
 
ANIMANIMALS COW - KRÁVA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=o77Ir6sOg8Q 
Kravička si doma lebedí a ulízává své krásné bílé (jako obláčky…) skvrny na bocích… Ve spánku se jí pak zdá, že 
lítá v oblacích. Jenomže když se probudí, její krásné bílé skvrny jsou pryč… Hledá je doma i venku. Až je najde 
jako mráčky na nebi (v noci se jí tam asi zatoulaly) – nechtějí k ní a smějí se jí… Kravička začne plakat a mráčky 
spolu s ní – ustrnou se a stanou se opět jejími skvrnami. 

- Co ty na to?  
- Myslíš, že je lépe emoce potlačovat nebo projevit…? 
- Má cenu hledat někdy sama sebe? 

Délka: 3:51 

https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE
https://www.youtube.com/watch?v=Krey3pHywHw
https://www.youtube.com/watch?v=_LColRzCx5U
https://www.youtube.com/watch?v=o77Ir6sOg8Q


Témata: soucit, být sám sebou, pláč, ztráta, identita 
 
 
INSIDE OUT – UVNITŘ VENKU – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=LOLFW67JWeU 
Štíhlá postarší žena přijde domů a promění se v obtloustlou babici, která kouří… Jakmile ale někdo zaklepe – 
promění se zase ve štíhlou ženu… 

- Co ty na to?  
- Kým jsme vlastně my – navenek a uvnitř…? 

Délka: 2:47   
Témata: člověk, identita, integrita 
 
 
BAT TIME – ČAS NETOPÝRA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7UCoQNOkRY 
Netopýr spí na půdě a na dvoře si všichni hrají… Když je noc – netopýr se probudí a chce si hrát s ostatními – 
ale všichni spí… Je smutný… Až do chvíle, kdy k němu přiletí noční můrka a začne si s ním hrát… V životě musíš 
najít někoho „k sobě“.  

- Co ty na to?  
- Co mohou znamenat denní a noční zvířata? 
- Je to chyba, že jsme jeden od druhého odlišní? 
- V čem jsme si jako lidé ve všem podobní? 

Délka: 3:59 
Témata: sebepřijetí, identita, sounáležitost, kamarádství, rozdílnost  
 
 
DAL CIELO - GIBI E DOPPIAW - Z NEBE  – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=9n2dP_BwEt4 
Gibi: „Jsem divný, jsem ošklivý, jsem hloupý, malý… Myslí na mě vůbec někdo?“ Přiletí motýl a sedne si mu na 
nos… To byl… „Polibek z nebe…“ 
Délka: 0:50 
Témata: Bůh, člověk, sebepřijetí  
 
 
DAY AND NIGHT – DEN A NOC – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw 
Toto video pochází z dílny PIXARu a pojednává o dvou neslučitelných elementech světlu a tmě, noci a dni... 
prostě o tom, že věci tajemné jsou ty nejkrásnější. Můžete v něm objevit také mnoho různých dalších 
významů. Každý musí být jiný… Jeden druhého potřebuje – tak jako lidé. Ve starší verzi tohoto videa byla slova 
Alberta Einsteina, že ty nejkrásnější věci, které můžeme zažít, jsou ty nejtajemnější. 
Den a noc se nejdřív neznají… Proto na sobě vidí ze začátku jenom to špatné – nenávidí se. Pak si ale všimnou, 
že na tom druhém je i něco krásného, pak vidí že je toho krásného čím dál víc a dokonce se rozhodnou jeden 
druhému svou krásu ukázat – něco pro něj udělat.  

- Co ty na to?  
- Jak spolu souvisí poznání a láska? 
- Proč je na světě nenávist, strach a odsuzování? 
- Má cenu se snažit vycházet i s tím, kdo mi není na první pohled sympatický? 
- Dokážu pracovat, vycházet (chápat…) i s těmi lidmi, kteří mi nejsou příjemní? 

Délka: 5:52 
Témata: Poznání, strach, přátelství, xenofobie, sebepoznání, odvaha, vztahy, rozdílnost, doplňování se, 
darování se   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LOLFW67JWeU
https://www.youtube.com/watch?v=Z7UCoQNOkRY
https://www.youtube.com/watch?v=9n2dP_BwEt4


GROWING UP - RŮST – beze slov 
https://youtu.be/PnNYzdhJZkc 
Příběh o odvážném oříšku, ze kterého vyrostl velký strom. Jsou věci, které i nám samým jsou skryté, ale 
odvaha a důvěra sám v sebe může přinést překvapující výsledky. Ne vždy totiž poznáš podle vzhledu, co se v 
druhém člověku skrývá... 
Jeden malý žalud jde po cestě, v ruce má tyčku, s kterou občas do něčeho bouchne. Bouchne si ale i do 
jednoho velkýho borce, který je asi tak 3x větší než on… Borec se naštve a pěstí ho zatluče do země… Z žaludu 
ale vyroste ohromný strom. Když to vidí ten borec, naštve se a taky se zaryje do země, ale vyroste z něj jen 
malá pampeliška... :-)       

- Co ty na to?  
- Myslím si, že vím, co si druzí lidé myslí a jací jsou? 
- Dokážu přemýšlet nad druhým, naslouchat mu? 

Délka: 2:33 
Témata: Růst, sebepoznání, sebedůvěra, skutečná velikost – malost, skryté věci, vztahy, čas 
 
 
COLOUR - BARVA – beze slov 
https://youtu.be/PPNMHNYcg1M 
A Bůh stvořil svět... barevný svět. Když jej však vybarvoval, zapomněl na jedno zvíře, které zůstalo černobílé 
(panda…). Byl to Boží záměr anebo nedopatření? 

- Co ty na to?  
- Přijal jsem už sám sebe - líbím se sám sobě? 
- Mám rád své jméno? 
- Víš, že nemůžeš milovat svého bližního, dokud nebudeš mít rád sám sebe? 
- Víš, jaké máš své přednosti a jaké máš své nedostatky? 
- Víš, že tvé nedostatky jsou vlastně tvé velké šance? 

Délka: 2:27 
Témata: sebepřijetí, pestrost, originalita, boží stvoření, kniha Genesis 
 
ALMA – beze slov 
https://youtu.be/Aw0uORumRts 
Trošku strašidelný příběh z dílny Pixaru o malé holčičce, kterou zvědavost přivede až do tajemného 
hračkářství, kde objeví panenku, která vypadá přesně jako ona. Pokušení dotknout se nedotknutelného je 
velké… Holčička se stane panenkou – zakletá, zavřená, jednou z mnoha panenek a panáčků tajemného 
krámku…  
Je možné sám sebe poznat úplně? Jsou nějaká místa  nás, která nám zůstanou tajemstvím? Další možný 
pohled je: Když jsem vlastně moc sám v sobě, zabývám-li se moc sám sebou – tak riskuji, že se moc 
nepoznám… Poznávám se teprve tehdy, když vyjdu sám ze sebe k druhým… 

- Co ty na to?  
- Jak mohu nejlépe poznat sám sebe? 
- Poznám sám sebe podle toho, jak se na mě dívají ti druzí? 
- Jak se na mne vlastně dívá Bůh? 
- Kdo mne vlastně ze všech zná nejlépe…? 

Délka: 5:30 
Témata: sebepoznání, odvaha, tajemství, sebestřednost, otevřenost, vztahy 
 
 
GARIS GAME – GERYHO HRA – beze slov 
https://youtu.be/9IYRC7g2ICg 
Legendární film oceněný Oskarem od českého tvůrce Jana Pinkavy - Geriho hra. Tento film z roku 1997 se stal 
průkopníkem animovaného filmu. Vypráví o starém muži, které si vyrazil do parku zahrát šachy. Soupeřem si 
však byl sám. Dva světy v nás, dva póly naší duše, dva soupeři a zároveň největší přátelé... Kdo z nich jsem 
opravdu já a kdo z nich je někdo jiný? 

https://youtu.be/PnNYzdhJZkc
https://youtu.be/PPNMHNYcg1M
https://youtu.be/Aw0uORumRts
https://youtu.be/9IYRC7g2ICg


- Co ty na to?  
- Už se trochu znám? 
- Kdo mi pomůže se skutečně víc poznat? 
- Co myslíš - kdo mne zná nejlépe? 
- Jakým způsobem mohu lépe poznat sám sebe? 

Délka: 4:06 
Témata: lidská přirozenost, sebepoznání, rozpolcenost, soupeření 
 
ORIGINS – PŮVOD – beze slov 
https://youtu.be/NimvfRfxdkc 
Stará součástka má nálepku, kterou jí dali v továrně a tak se snaží podle ní najít své štěstí. Zjistí však, že původ 
se neodvozuje podle nálepek, které nám dali lidé, ale podle vnitřních tužeb a něčeho, co není v lidské moci. 
Najde nakonec svůj původ? 

- Kam vlastně patřím? 
- Podle čeho poznám svůj původ? 
- Má můj život smysl? 

Délka: 2:10 
Témata: identita, hledání, pravdivost, sebepoznání, uvnitř a navenek 
 
SÍLA EMPATIE – anglicky s českými titulky 
https://youtu.be/tuBZZasavZo 
Video, které velmi názorně dokáže vysvětlit rozdíl mezi empatií a soucitem (nebo spíše lítostí). Naladit se na 
empatii je možné ve chvíli, pokud jsme schopni se sami dotknout své zranitelnosti a křehkosti. Zapamatujete si 
čtyři vlastnosti empatie? 
Délka: 2:54 
Témata: empatie, pomoc, sebepoznání, soucit, lítost 

 
PAS À PAS – Krok za krokem – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Zqk2DTfhFoQ 
Slepý muž jde ulicí a pohybuje se jako v mlze (obav a nejistoty)… Až najednou k němu zazní tóny hudby… Jde 
za nimi a hudba čím dál tím víc mlhu trhá a muž začíná vidět víc svým vnitřním zrakem. Před ním se objeví 
tanečník, který slepému ukazuje, jak je možné hudbu naplno prožívat a osvobodit se tak od nejistoty a 
strachu…    

- Co na video říkáte…?  
- Co může způsobit, že někteří lidé se cítí být nejistí a bázliví? 
- Co bylo cestou vysvobození z mlhy pro našeho slepce…?   

Délka: 5:06 
Témata: sebepoznání, krása, hudba, odvaha, postižení 
 
 
ANIMANIMALS: ELEPHANT – SLON – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=M7rEj8oSu0c 
Tento snímek by se dal pojmenovat: Nechat se přemoci radostí. V každém z nás jsou různé stránky. Jde o to, 
abychom se nechali přemoci tím, co je v nás lepší.  

- Co na to říkáš? 
- Co v tobě častěji vítězí – radost nebo špatná nálada…?  
- Co člověku pomáhá, aby viděl život a svět radostněji a optimističtěji?  

Délka: 3:37 
Témata: sebepřijetí, radost, smutek, emoce 
 
 

SPOLUPRÁCE    – ASF 

https://youtu.be/NimvfRfxdkc
https://youtu.be/tuBZZasavZo
https://www.youtube.com/watch?v=Zqk2DTfhFoQ
https://www.youtube.com/watch?v=M7rEj8oSu0c


 

ANIMANIMALS CROCODILE - KROKODÝL – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU 
Krokodýl si chce dát pohodu… Jde na gauč, připraví si tyčinky, pustí telku. Vezme tyčinky a chce si dát – ale 
nejde to. Zkouší všemožné varianty – do tlamy se ale nedostane. Pak si všimne, že krokodýlice vedle má stejný 
problém… Pak je napadne, že by se najedli oba, když by si tyčinky podávali navzájem…    

- Co ty na to?  
- Co je důležité pochopit, aby vztah mohl růst?   
- Jaké hodnoty jsou pro vztah důležité? 
- Umíš se s druhým doplňovat, nahrávat si  s ním? 

Délka: 3:48 
Témata: láska ve dvou, dávání, štědrost, spolupráce, přátelství 
 
ANIMANIMALS ANT – MRAVENEC – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=pCxY70kPDnM 
Mravenci v řadě chodí dokola a dělají pořád stejné úkony... Jen jeden z nich si práci vždy nějak zjednoduší 
nebo zpestří. Vedoucímu, který všemu velí, se to moc nelíbí. Nakonec se ale ukáže, že když vychytávky tohoto 
mravence se zabudují do společné práce – všechno jde nakonec lépe, rychleji a radostněji…    

- Co ty na to?  
- Daří se ti někdy „vybočit z řady“ a vymyslet něco nového? 
- Co člověk potřebuje k tomu, aby dokázal vybočit řady? 
- Co by mohlo znamenat „špatné vybočení z řady“ a „dobré vybočení…“? 

Délka: 3:37  
Témata: spolupráce, fantazie, tvůrčí myšlení, systém, změna, humor 
 
 

ANIMANIMALS LION – LEV – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=L_ALPSG8vbg 
Lev se rozběhne za antilopou. Ta však je rychlejší – a uteče mu. Lev zjistí, že jeho problém je velké břicho. 
Začne cvičit a zkusí to znovu… Antilopa je opět rychlejší. Cvičí dál a hodně – a znovu to zkusí – a antilopu nejen 
doběhne – ale i předběhne a nakonec si s ní dá dobrou limonádu.  

- Dobrý zavírák…  
Délka: 3:37 
Témata: spolupráce, inspirace, rozdílnost, humor, sport 
 
CATCH IT – CHYŤ TO – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=c88QE6yGhfM 
Surikaty se rozplývají nad krásným plodem… Vtom přiletí sup a plod jim sebere. Ale surikaty to tak nenechají – 
rozběhnou se za ním a rozjíždí se velká honička… V níž nakonec surikaty zvítězí… ale plod se jim nakonec 
rozplácne o zem…  
Délka: 5:24 
Témata: spolupráce, cíl, radost, humor, sport 
 
 
HIPPO HOP – HROCH HOP – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=R05LYyNNCaM 
Hrošice s hrošíkem jdou k vodě. Hrošice vleze do vody – ale hrošík neumí plavat. Vleze tam taky, ale dvakrát se 
potopí – naštěstí ho maminka vždycky vyloví. Potřetí ho už zachrání rybičky, které ho zvednou na hladinu a 
pak plavou pod jeho nohama…  

- Možná dobrý otvírák…  
Délka: 3:35 
Témata: spolupráce, záchrana, zábava, rodiče-děti, dozrávání  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Q4GVFu_GU
https://www.youtube.com/watch?v=pCxY70kPDnM
https://www.youtube.com/watch?v=L_ALPSG8vbg
https://www.youtube.com/watch?v=c88QE6yGhfM
https://www.youtube.com/watch?v=R05LYyNNCaM


BALANCE - ROVNOVÁHA – beze slov 
https://youtu.be/vZiEt5RUYSk 
Balance (rovnováha) je animovaný film od bratrů Lauensteinových. Byl natočen v roce 1989, ale stále má svoji 
aktuálnost. Vypráví o postavách, které se nachází na plošině. Kdykoliv se jedna z nich pohne, ostatní musí 
plošinu vyvážit, aby všichni nespadli dolů. Pak se objeví skříňka, která všechnu rovnováhu naruší. Jak se s tím 
všichni vypořádají? Film byl oceněn Oskarem za nejlepší animovaný film v roce 1990. 

- Co ty na to?  
- Co by mohla symbolizovat ona skříňka?  
- Našel bys nějakou životní situaci podobnou oné ve filmu?  
- Mohl bys jednou větou – příslovím vyjádřit obsah tohoto videa?  

Délka: 7:32 
Témata: spolupráce, tolerance, sobectví, zábava, jeden svět 
 
LOW POWER – SLABÉ NABITÍ – beze slov 
https://youtu.be/ap4tuDmAVdA 
Ne vždy musíme být ve všem první a i když se nám zdá, že je všechno ztracené a snažíme se zachránit před tím 
druhým a být lepšími, ale pokud bychom se pořádně podívali a uměli spolupracovat, ušetříme tím mnoho 
energie. 
Žlutému robotíkovi dochází energie a všichni kamarádi odlétli raketou… S posledních sil se doplazí k baterii – 
ale spolu s ním tam dorazí také oranžový robotík a chce si baterku vzít také. Pohádají se a žlutý nakonec získá 
baterku, ale nemá sílu si jí nasadit a skončí. Druhý se probere – vidí žlutého – otevře ho a dá do něj mu 
nabitou baterku… Na kombinéze má napsáno – servis…    

- Co ty na to?  
- Už se vám stalo, že jste si mysleli o druhých něco špatného a pak jste zjistili, že to tak vůbec není? 
- Znáš zrcadlový efekt – to znamená, že druhé vidíš podle toho, jaký sám jsi a co zrovna prožíváš?  
- Jak by se dalo účinně bránit zrcadlovému efektu? 

Délka: 9:39 
Témata: spolupráce, sobeckost, týmová práce, vztahy, dobrá vůle, dobro 
 
 
WHALE - VELRYBA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=QodRU8lav7s 
Velryba by si ráda s někým hrála – ale každý se jí bojí… Hvězdice, rybičky i želva… Vypluje na povrch a spustí vodotrysk. 
Přiletí racek a ve vodotrysku se začne koupat, pak si z něj velryba udělá legraci… Všimnou si toho ostatní, že není zlá dělá 
legraci a pak se už rádi ve vodotrysku koupou všichni… Nestačí jen plakat – ale je třeba něco udělat. 

- Co ty na to?  
- Máš tendence se zavřít do sebe a dělat uraženého? 
- Už se ti v životě něco nepodařilo? Jak si situaci vyřešil? 
- Víš už, že každý neúspěch je příležitostí k novým věcem a možnostem? 

Délka: 3:55  
Témata: spolupráce, hra, kamarádství, samota, rozdíly, fantazie, humor, konflikt, vztahy 
 
 

LIGHTHOUSE - MAJÁK – beze slov 
https://youtu.be/huirfCg9jm0 
Tento krátký film má dramatickou zápletku. V majáku, který hlídá pobřeží, se stane nehoda a zhasne světlo. 
Blíží se velká loď, vítr silně fouká a hrozí reálné nebezpečí, že narazí do skaliska. Strážce majáku je celý zoufalý 
a snaží se situaci zachránit, leč marně. Vypadá to na srážku, když tu najednou vidí, že se k jeho majáku 
shromažďují lidé z blízkého města, aby sami svými lampami vytvořili velké světlo, které posvítí lodím, aby 
nenarazily na skaliska a neztroskotaly… 

- Co ty na to?  
- Už se ti někdy stalo, že jsi potřeboval pomoc a někdo jiný si toho sám všiml a pomohl ti?  
- Podařilo se někdy tobě někomu takto pomoci? 
- Dokázal bys dát se s dalšími lidmi dohromady proto, aby pomohl někomu v něčem větším? 

https://youtu.be/vZiEt5RUYSk
https://youtu.be/ap4tuDmAVdA
https://youtu.be/huirfCg9jm0


Délka: 3:08 
Témata: zodpovědnost, nezištnost, pozornost, pomoc bližnímu, společenství, spolupráce 
 

 
JOY AND HERON – PEJSEK A VOLAVKA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=1lo-8UWhVcg 
Pán se svým pejskem jdou na ryby. Na lodi ale nalovené ryby krade volavka… Pejsek jako dobrý strážce štěká – 
ale je vždy umlčen, aby nerušil při lovu. Pak si ale pejsek všimne, že volavka rybami krmí své malé… Tak jí tu 
rybu klidně dá – volavka nakrmí mladé a pak mu přinese ryb plný zobák…  

- Co ty na to…? 
- Jaká věta z NZ by se na tento příběh hodila…? (Dej a bude ti dáno…?) 
- Myslíš, že to v životě platí…? 
- Co je v životě těžší – dávat nebo brát…? 

Délka: 4:03 
Témata: spolupráce, pomoc, pozornost, štědrost  
 
A REINDEER CAROL – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=MYx9IMnQZqY 
Slon spolu s psem a nosorožcem cvičí na palouku v lese v noci koledu. Přijde za nimi sob a chce cvičit s nimi… 
Nedaří se to – slon je proti… Ale pak se jim to zalíbí - zazpívají spolu a mnohem zajímavěji než předtím… 

- Co se vám na videu líbilo? 
- Cítili jste se někdy svým okolím nepřijati? 
- Každý z nás je před Bohem vzácný a může těm druhým přinést něco nového a důležitého… 

Délka: 3:59 
Témata: Vánoce, spolupráce, fantazie, společenství, humor, otevřenost pro druhého, osobní obdarování 
 
 

VAZBY – VZTAHY    – ASF 
 
LOVE SEQUENCES 2017 - GUILTY PLEASURE – PROVINILÉ POTĚŠENÍ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=EiSqUgHkje8 
Pán by si rád udělal radost a potěšil se pohoupáním na kachničce na péru… Jenomže ho při tom pořád někdo 
ruší… Třeba ptáci na stromě… A nebo holčička, která honí motýla. Pak přijde jiný pán – pozdraví a vleze si na 
jinou houpačku – a začne se hned houpat. To je překvapení – tak ono to jde... Pán dostane kuráž, naskočí na 
kachničku a houpe se také…     

- Co ty na to?  
- Dokážu si někdy udělat taky trochu potěšení…? 
- Kdy jsou ohledy na druhé důležité a kdy ne? 

Délka: 1:51 
Témata: potěšení, nezávislost, svoboda, ohledy, vazby, vztahy 
 
 
QUILT - DEKA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=QEBAz67IdHE 
Co pouštíme do světa…? Slečna sedí u stroje, který tvoří skutečnost – jaký obrázek do něj přišiješ a pustíš dál – 
stane se skutečností. Matka jí nabádá, aby něco dělala… Dcera tedy pustí do světa strom – ten tam krásně 
vyroste… Pak jí napadne pustit něco „ostřejšího“ – třeba… sopku, pak bouři, hurikán… a nakonec obrovské 
vlnobití… Matce se to nelíbí – a tak do světa také – na svém tvořícím stroji – pustí samotnou svou dceru. Ta se 
za chvilku zpřítomní ve světě, ve kterém na ní zrovna padá jedna obrovská vlna… 

- Co ty na to?  
- Co může asi symbolizovat ve videu strom, sopka, tajfun nebo květiny? 
- Je úplně jedno, jak se lidé chovají ke svému okolí? 
- Myslím si, že lidé spíš pouští do světa dobré nebo špatné věci? 

https://www.youtube.com/watch?v=1lo-8UWhVcg
https://www.youtube.com/watch?v=MYx9IMnQZqY
https://www.youtube.com/watch?v=EiSqUgHkje8
https://www.youtube.com/watch?v=QEBAz67IdHE


Délka: 2:38 
Témata: lidská činnost, člověk, svět, zodpovědnost, ctnosti, neřesti, vztahy, vazby 
 
 
ANIMANIMALS PENGIUNS - TUČŇÁK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=5lDpbjn6F10 
Číšník roznáší na tučňáčí slavnosti víno a pak také dort… Z jednoho kousku dortu ale spadne třešeň a host pak 
nemá dort s třešní… Číšník se snaží situaci napravit – to však nemá dělat – nastane souběh mnoha trapasů – 
ale nakonec tučňáci pochopí, že z toho všeho si lze udělat legraci a hodně si to užít…!    

- Co ty na to?  
- Jak se chováš, když uděláš trapas…? 
- Co děláš, když zjistíš, že si něco pokazil ty nebo někdo druhý? 

Délka: 3:37 
Témata: vztahy, přesnost, humor, trapas 
 
 
HEAD UP – HLAVU VZHŮRU – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=dWDIoW7f6js 
Kozel s kůzlátkem jdou spolu. Kůzlátko stále zakopává o padlé stromy na cestě. Kozel ho učí, že se má dívat 
dolů a sledovat cestu… Kůzlátko se to učí, když tu najednou dorazí k průrvě mezi skalisky… Kůzlátko přeskočí 
raz dva a kozel se bojí… Kůzlátko se snaží pomoci tátovi překonat svůj strach – nedaří se. Až přijde na řešení: 
táta se musí naučit dívat se vzhůru – pak nebude mít strach…    

- Co ty na to?  
- Kam ty se díváš, když přijde těžkost a máš strach…? 
- Myslíš, že i někdo mladší a menší tě může něčemu naučit? 

Délka: 2:45 
Témata: strach, naděje, víra, učení, vztahy, rodiče a děti, výchova 
 
 
RISPETTO ALLA TERRA – RESPEKT K ZEMI - GIBI E DOPPIAW  – italsky (v komentáři překlad…) 
https://www.youtube.com/watch?v=sioaUkq2DRw 
Gibi chodí v ponožkách… Pozorně se rozhlíží a lehounce našlapuje… Doppiaw se ho zeptá: „Proč chodíš 
v ponožkách Gibi?“ „Z úcty…“ „Z úcty k čemu…?“ „Ti to řeknu: k zemi -  má už miliardu a půl roků…“  „Jů…“ 
Délka: 0:45 
Témata: příroda, Země, úcta, ekologie, vazby-vztahy 
 

 
ANIMANIMALS: SLOTH – LENOCHOD – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=6Z31YWR90xw 
Lenochod je na stromě a kolem něj jede papoušek se zmrzlinářským vozíkem. Lenochod pomalu zvedne tlapku 
a žádá si jednu zmrzlinu. Papoušek mu jí podává, ale než lenochod zaplatí a donese zmrzlinu pomalu do úst – 
rozteče se mu… Tak se to stane i příště, i když dostane kopečky dva. Potřetí pak lenochod těsně před tím, než 
si lízne, usne… Papoušek pochopí, že tudy cesta nevede. Přesto je mu lenochoda líto… Dá mu do tlapky 
zmrzlinu s více kopečkama a nechá mu ji skapávat pomalu do spící tlamy… 

- Co říkáte na tento snímek? 
- Co říkáte na lenochoda a na papouška? 
- Líbí se vám jednání a řešení papouška? Udělali byste to podobně jako on? 

Délka: 3:37 
Témata: pomalost, ochota, pomoc, vztahy 
 
 

VÝCHOVA    – ASF 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5lDpbjn6F10
https://www.youtube.com/watch?v=dWDIoW7f6js
https://www.youtube.com/watch?v=sioaUkq2DRw
https://www.youtube.com/watch?v=6Z31YWR90xw


EYRIE – ORLÍ HNÍZDO – beze slov 
https://youtu.be/Q5jcSCDr2BM 
Eyrie je v překladu hnízdo dravce, v našem případě orla. Tento zlý orel loví ovce, které patří starému otci. Otec 
proto požádá svého syna, aby stádo hlídal. Tomu se to vůbec nelíbí, ale nakonec jde. Orel mu bere jednu ovci 
za druhou a on se při tom učí, jak zbytek ovcí chránit a jak při tom překonávat svou lenost a neschopnost. 
Nakonec zjistí, že orel je vlastně jeho převlečený táta za orla – a dává mu nesmírně cenné lekce do života.  

- Co ty na to?  
- Co je třeba udělat pro to, abychom pochopili, co je život? 
- Proč otec jde do tohoto dobrodružství? 
- Jak vychovává maminka a jak otec? 
- Jak pomoci dnes dětem, aby mohly poznat život? 
- Stačí k poznání života virtuální realita? 
- Mohl by náš příběh být tak trochu evangelním podobenství? 

Délka: 4:01 
Témata: výchova, oběť, láska, učení, zkušenost, zranění 
 
 
CLOUDY LESSON – HODINA MRAKŮ – beze slov 
https://youtu.be/psZmAsH6I3Q 
Hodina dělání mraků, tak nějak by se dal přeložit název tohoto klipu. Starší učí mladšího, není žák nad svého 
učitele a další výroky nám jasně říkají, že zkušenější vždy budou učit ty méně zkušené. Je tomu ale opravdu 
vždycky tak? A co když nás děti, mladí lidé a ti nezkušenější také učí mnoha věcem?  
Poté, co starší vysvětlí mladšímu, jak dělat mraky, to mladší zkouší, ale zkřiví přístroj na mraky. Co když to ale 
se změněným přístrojem teď půjde lépe? Zkusí to – a opravdu – jde udělat i ovečka, hvězda a srdíčko…      

- Co ty na to?  
- Myslím si, že všechno umím vždy nejlépe? 
- Myslím si, že ten druhý by mne mohl něčím obohatit? 
- Myslím si, že ze společného úsilí může vzniknout něco lepšího, než kdybych na tom pracoval sám? 

Délka: 1:57 
Témata: učení, výchova, vnímavost, nové způsoby řešení 
 
 
ONE MINUTE PUBERTY – MINUTOVÁ PUBERTA – beze slov 
https://youtu.be/zCxxLY73nBE 
Puberta je období, které často není jednoduché. Ani pro toho, kdo pubertou prochází, ani pro ty okolo. Jak 
byste ztvárnili pubertu v několika desítkách vteřin? Autoru tohoto krátkého videa se to podařilo bravurně. 
Doporučujeme se na toto video podívat zvláště rodičům a těm, kteří pubertou prochází. Na konci tohoto videa 
je čeká malá útěcha. Puberta je krásná, ale nakonec jsme rádi, že pro většinu z nás také jednou skončí… 
Délka: 1:53 
Témata: puberta, vývoj, mládež 
 
 
SKETCHY ICE CREAM – RYCHLÁ ZMRZLINA – beze slov 
https://youtu.be/EOfy5LDpEHo 
Pouze minuta stačí k tomu, aby se z jasného úkolu stala nejasná zápletka: "Pohlídej na chvíli děti,  já skočím 
pro zmrzlinu." Tak nějak zněl povel pro manžela. A on se tak snažil. 
O tom, jak beznadějně mohou dopadnout pokusy o výchovu vašich dětí i když se snažíte, vypráví toto 
úsměvné video. 

- Co ty na to?  
- Otvírák k tématu: rodiče-děti… 

Délka: 0:57 
Témata: hlídání dětí, výchova, rodiče, děti, beznaděj 
 

https://youtu.be/Q5jcSCDr2BM
https://youtu.be/psZmAsH6I3Q
https://youtu.be/zCxxLY73nBE
https://youtu.be/EOfy5LDpEHo


 
MNICH A OPICE – anglicky 
https://youtu.be/O22EEQwJu7s 
Tato (anglicky mluvená) pohádka vypráví o mladém adeptovi na mnicha, kterého čeká poslední velká zkouška. 
Najít vzácný strom a přinést z něj mistrovi ovoce. Tento úkol je však složitější, než se na první pohled zdá. 
Ovoce těsně před ním vezme ze stromu opička a utíká s ním pryč. Je rychlejší než on. Nakonec se ale octne na 
konci srázu a chlapec má na vybranou – buď získat ovoce a nebo zachránit opičku… Vybere si záchranu opičky 
– záchranu života – ale nakonec to znamená také záchranu jeho velké touhy – stát se mnichem. Opička totiž 
byla nástrojem starého mistra, jak pomoci mladíkovi dozrát.   

- Co ty na to?  
- Myslíš si, že těžkosti mohou být v životě k něčemu dobré? 
- Může někdy ztráta znamenat nakonec výhodu nebo výhru? 
- Stalo se ti to už někdy? 
- Podle příběhu – v čem myslíš že je vlastně skutečná výhra? 

Délka: 4:28 
Témata: výchova, trpělivost, úkol, zklamání, překonání překážek, ztráta 
 
 
TATI, JÁ TĚ POZORUJU – anglicky s českými titulky 
https://youtu.be/Rbpha2F0FN8 
Mnohokrát člověk slyší za svůj život větu: "Pán Bůh Vám to vrátí na dětech". Je skutečně tak důležité 
uvědomovat si své chování, když jsme s dětmi? Kopírují skutečně náš model chování nejen v rodině, ale i v 
různých životních situacích?  
Chlapec mluví o tom, v jakých nejrůznějších situacích pozoruje svého tátu a jak je pro něj důležité vidět jeho 
upřímnost, opravdovost, víru ale i jeho chyby… 
Délka: 2:40 
Témata: výchova, model chování, vztah otce a syn 
 
 
THE PRESENT – DÁREK – beze slov 
https://youtu.be/lcsiix8aDJA 
Jak pohnout zraněným srdcem dospívajícího postiženého syna (bez jedné nohy)? Máma to zkusí odvážným 
dárkem... Koupí mu pejska, který je ale také postižený (také bez jedné nožičky). Pejskovi se podaří do té doby 
něco nemožného: vytáhnout chlapce od počítače ven na vzduch… 

- Co ty na to?  
- Máme někoho blízkého, koho máme rádi a chtěli bychom, aby se sebou něco dělal a začal trochu víc 

žít? 
- Proč myslíš, že se pejskovi podařilo vytáhnout chlapce od počítače?    

Délka: 4:18 
Témata: handicap, média, přátelství, výchova 
 
 

EKOLOGIE – CIVILIZACE – KONZUM – PŘÍRODA     – ASF 
 

ROUTINE – RUTINA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4 
Muž má svůj systém, který mu dovoluje žít: ráno vstane, dá si snídani, jde do práce, v práci je do večera, pak 
jde domů, dá si pivečko a cigaretku a jde spát… A tak dny pokračují jeden za druhým… Vedle něj je však stále 
jakýsi podivný černý mužíček – rutina, bezživoucí, neměnný systém, který je ze začátku malý, ale postupem 
času se zvětšuje, až ke konci je větší a silnější než náš hrdina… a tak mu začíná vládnout…     

- Co ty na to?  
- Je dobré mít během dne nějaký pravidelný řád nebo lépe dělat věci pokaždé jinak? 
- Znáš větu: udržuj řád a řád zachová tebe? Co myslíš, že to může znamenat? 

https://youtu.be/O22EEQwJu7s
https://youtu.be/Rbpha2F0FN8
https://youtu.be/lcsiix8aDJA
https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4


Délka: 5:18 
Témata: civilizace, rutina, fantazie, úpadek  
 
 
LES VENTRES - FULL LENGTH – BŘICHA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=YEAyKQCbS6k 
Velká „restaurace budoucnosti“ - velký sál plný stolů a otylých, stejných pánů sedících na židlích… Každý z nich 
dostane jednoho vařeného a velmi výživného šneka na talíř. Pánové se pak jedou podívat na farmu šneků, kde 
se vyvíjejí stále větší a výživnější šneci. Systém pak vyplivuje prázdné ulity trubkama ven. Jeden z pánů se jde 
podívat – jak to vypadá na konci toho laboratorního řetězce – a následně vleze do jedné z obrovských ulit. 
Tam se ale propadne do nedaleké budoucnosti, kde se už nepojídají šneci, ale lidé… Chce z toho světa utéci – 
ale nepodaří se mu to – nakonec je snězen sám sebou… 

- Co ty na to?  
- Co by tak mohli znamenat oni šneci? 
- Směřuje civilizace k tomu, aby všechno bylo stejné – jako ve snímku? 
- Jak si myslíš, že bude jednou vypadat budoucnost? 
- Je dobré mít naději, že nakonec všechno dobře skončí? 

Délka: 15:22 
Témata: civilizace, úpadek, vývoj, konzum, apokalypsa 
 
 
EGOISM – EGOISMUS – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=e-VF1UN7dEU 
Lidé na Zemi umírají… Až na zoufalou prosbu jednoho z nich se zjeví bohyně, která dá najíst jemu i všem 
ostatním… Člověk pokračuje v chválách a vzývání bohyně – a ta mu stále dává dost potravy pro všechny… Až 
jednou ho napadne, že bohyni zastřelí (už jí nepotřebuje…) a vezme si jen její kouzelnou ruku, z které pokaždé 
padá jídlo. Udělá to… a dočká se fantastických výsledků: jídla je víc než kdo potřebuje, všichni se mají skvěle, 
civilizace vzkvétá, vše je zautomatizované… On sám sedí v nejvyšším domě v nejvyšším patře na trůně a směje 
se… Vtom začnou sršet z nebe blesky, bohyně ožije a začne šířit zkázu kolem sebe, všechno vydobyté bohatství 
zničí a pozře i samotného člověka, kterému dřív ráda dávala vše, co potřeboval…    

- Co ty na to?  
- Potřebuje i dnes člověk víru v to nadpřirozené? 
- Víra v nadpřirozeno byla dřív běžnou součástí života člověka… Co člověk získal a co ztratil tím, že 

odhodil tuto víru?  
Délka: 6:04 
Témata: člověk, rovnováha, sobectví, božství, bezbožnost, zbožnost, chvála, religiozita, ekologie 
 
 
MAN – ČLOVĚK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=MTTr7RGH37c 
Člověk se ocitne za Zemi před mnoha miliony let… Ale jeho činnost stále více devastuje okolí. Rád zabíjí, i když 
nemusí, obléká se do zvířecích kůží, jen z plezíru ničí vše kolem sebe… a nakonec způsobí rozvoj hospodářství a 
všech technologií. Kvůli tomu začne žít v umělém světě, ve kterém se množí stále více odpadků… Když už je 
odpadků hodně – sedne si na jejich vrchol na trůn a na hlavu si nasadí korunu… Vtom přiletí z vesmíru 
mimozemšťané, jen tak z plezíru člověka zadupou do Země a odletí…  

- Co ty na to?  
- Zdá se ti, že je toto video přemrštěné nebo realistické? 
- Vidíš někde kolem sebe neblahé důsledky lidské činnosti? 
- Myslíš si, že lidstvo jde správným směrem – že spěje k lepšímu? 
- Pokud jde lidstvo špatným směrem – jak by se to dalo zlepšit? Co bych pro to mohl udělat já? 

Délka: 4:00  
Témata: ekologie, rovnováha, sobectví, člověk, zlo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YEAyKQCbS6k
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https://www.youtube.com/watch?v=MTTr7RGH37c


 
HAPPYNESS – ŠTĚSTÍ – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk 
Myška je chycena do systému – hledání štěstí, potěšení a užívání ve všem. Je všemi postrkována stále víc do 
smyčky konzumu. Prochází všemi možnými lákadly a potěšeními, až nakonec spadne do pixly s omamnými 
látkami a konečně se zdá že našla to pravé štěstí z barevných televizních seriálů… Ale to netrvá dlouho – a 
znovu se dostává do mašinérie civilizace… Před ní letí tučná bankovka a dovede jí až do místnosti, kde se chytí 
do pasti, která je ve velkém open-space mezi mnoha a mnoha dalšími chycenými myškami… 

- Co ty na to?  
- Zdá se ti, že je toto video přemrštěné nebo realistické? 
- Jaká by byla cesta k řešení situace někoho, kdo prožívá život podobně jako tato myška? 
- Jak se bránit manipulaci?    

Délka: 4:16   
Témata: užívání si, civilizace, štěstí, závislosti, konzum, ekologie, vazby 
 
 
WAKE UP CALL (by Steve Cutts) – BUDÍČEK – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=uG8bNDw6Ftc 
Velká firma těží vzácnou rudu potřebnou na výrobu mobilů… Přitom kácí lesy, vyhání lidi z domovů, plundruje 
přírodu, pouští do vody chemikálie… Rudu dopraví do civilizace loď a tam je použita na výrobu milionů 
mobilů… Jeden muž, zvyklý si užívat, si chce koupit ten nejnovější mobil… Koupí ho ale ten je za chvíli 
zastaralý… koupí další – novější a ten starý vždy vyhodí… atd. Podobně to dělají i všichni ostatní… Pak usne a 
zdá se mu příšerný sen, ve kterém se propadne do propasti a padá až do obrovské skládky mobilů… Probudí se 
a dojde mu, že kolem něj je ještě kus normálního světa, kamarádi a příroda… Nechá všeho, promluví 
s kamarády a vydá se do přírody – ale hned za ním se objeví bagry, které všechno plundrují…       

- Co ty na to?  
- Myslíš, že je dnes hodně lidí závislých na technologiích? 
- Jaké má důsledky kultura: použij a zahoď? 

Délka: 4:52  
Témata: ekologie, užívání si, civilizace, úpadek, příroda, alternativní myšlení, harmonie 
 
 
ISOKIWI – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=Spa2My0sQJE 
Chlapec si rád hraje v přírodě. Prožije tam hezké chvíle. Jednou na své oblíbené místo vezme svou kamarádku. 
Ta na jeden z kamenů nalepí svou žvýkačku, ošklíbne se a chlapce odtáhne pryč. Uplyne pár roků a chlapec se 
opět vrátí na toto své místo… Je tam nepořádek – větve popadaly kolem a zakryly tu krásu. Chlapec vše očistí, 
odlepí žvýkačku ze skály a znovu si to místo zamiluje…   

- Co ty na to?  
- Co se ti nejvíc na přírodě líbí? 
- Máš v přírodě nějaké své oblíbené místo? 
- Dokázal bys přespat v přírodě pod širákem? 

Délka: 2:35 
Témata: příroda, hra, chlapectví, hodnoty, krása 
___________________________________ 
 
TLUKOT SLAVÍKA – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=VGBVgPIRMPM 
Délka: 0:52 
Témata: příroda, hudba, krása, ekologie  
 
TIME-LAPSE: WATCH FLOWERS BLOOM BEFORE YOUR EYES – s hudbou, bez komentáře 
Časosběrný dokument – rozvíjení květů. 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uG8bNDw6Ftc
https://www.youtube.com/watch?v=Spa2My0sQJE
https://www.youtube.com/watch?v=VGBVgPIRMPM


https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48 
Délka: 3:24 
Témata: příroda, krása, ekologie  
 
THE BEAUTY OF POLLINATION - Krása opylení – s hudbou, bez komentáře 
https://www.youtube.com/watch?v=MQiszdkOwuU 
Délka: 4:18 
Témata: příroda, krása, ekologie  
 
NATURE. BEAUTY. GRATITUDE. - Příroda – krása – vděčnost – v angličtině, české titulky 
https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_nature_beauty_gratitude#t-285542 
Gratitude (Vděčnost) je nádhernou výpovědí o tom, že jednou z nejdůležitějších lidských vlastností je 
být vděčný. Je totiž za co, za to, že žijeme, za to, že máme kolem sebe lidi, za vymoženosti 

civilizace... Tuto "modlitbu" vděčnosti složil Br. David Steindl Rast, mnich benediktinského kláštera v 
USA, který pochází původně z Rakouska. Moving art k ní přidal působivé záběry a tak mohla 
vzniknout nádherná paleta myšlenek a inspirací, které byly velmi oceněny mimo jiné na konferenci 

TED. Můžete jej sledovat i s komentářem jejího autora Louie Schwartzberga na stránkách TEDu, kde 
se dají navolit české titulky. 
Délka: 4:59 (úvod) + 4:41 (film) 

Témata: vděčnost, Bůh, zastavení se, život, hodnoty 
 
LOUIE SCHWARTZBERG: PŘÍRODA. KRÁSA. VDĚČNOST – v angličtině, české titulky 
https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_nature_beauty_gratitude?language=cs 
V „SUBTITLES“ zvolit Čeština 
Délka: 9:40 
Témata: příroda, krása, ekologie, stvoření, zázrak 
 
"FORESTS" a film by Louie Schwartzberg (excerpt 1) – Pralesy – bez komentáře 
https://www.youtube.com/watch?v=nBH1v7UiWys 
Délka: 5:06 
Témata: příroda, krása, ekologie, stvoření 
 
FANTASTIC FUNGI: THE FORBIDDEN FRUIT a film by Louie Schwartzberg – Úžasné houby – v angličtině 
https://www.youtube.com/watch?v=EDkR2HIlEbc 
Délka: 2:24 
Témata: příroda, krása, ekologie, stvoření 
 
SKRYTÉ ZÁZRAKY SVĚTA KOLEM NÁS – v angličtině, české titulky 
https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_hidden_miracles_of_the_natural_world?language=cs#t-
257153 
V „SUBTITLES“ zvolit Čeština 
Délka: 7:20 
Témata: příroda, krása, ekologie, stvoření, zázrak 
 
TED – ZDE JSOU FILMY O PŘÍRODĚ A JINÉ s překladem do češtiny 
https://www.ted.com/search?q=loui+schwartzeberg 
 
TED – PŘEDNÁŠKY  česky 
https://www.ted.com/talks?language=cs 
 
INSTITUTO TERRA - INSTITUTIONAL VIDEO – v angličtině 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=p0Aw3JEtQoU 
Manželé za 20 roků vysázeli víc než dva milióny stromů. Zdevastované území proměnili na nádherný les. 
Délka: 5:46 

https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48
https://www.youtube.com/watch?v=MQiszdkOwuU
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https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_hidden_miracles_of_the_natural_world?language=cs#t-257153
https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_hidden_miracles_of_the_natural_world?language=cs#t-257153
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https://www.ted.com/talks?language=cs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=p0Aw3JEtQoU


Témata: ekologie, práce, Země, život 
 
 

MIGRACE – VÁLKA    – ASF 
 
MIGRANTS – beze slov                  
https://www.youtube.com/watch?v=ugPJi8kMK8Q 
Bílá medvědice s medvídětem musí opustit svou zem kvůli tajícím ledovcům. PO strastiplné cestě se dostanou 
do země-ostrova mezi hnědé medvědy… Ti je ale mezi sebou nechtějí. Tyto dva i všechny ostatní bílé medvědy 
vyženou na loď a odešlou na širé moře…   
Délka: 8:23 
Témata: migrace, lidé bez domova, soucit, nenávist, xenofobie, přijetí 
 
GROUNDED - ZÁKLADY – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=nEVXnm4INJQ 

Modrý voják je poslán do boje s červenými vojáky – to je jeho úkol. On se nad ničím nezamýšlí… Jde tam, kam 
je poslán – vyleze na hlídku a hledá, koho má zastřelit. Kolem něj rostou samé modré a červené květy. Udělá si 
na vyhlídce trochu hezky: kaktusy, knížku, lehátko… atd. Ráno na něj někdo vystřelí… On střelbu opětuje, pak 
sleze ze žebříku a zjistí, že jednoho vojáka zasáhl. Ten druhý voják padne a propadne se do země, ze které na 
jeho místě vyroste červený květ.    

- Co ty na to?  
- Proč jsou vlastně války? 
- Je válka někdy dobrá? 
- Co je možné udělat proto, aby války nebyly? 

Délka: 4:10 
Témata: válka, vojsko, nesmyslnost, mašinérie 
 
 

THE BOX – KRABICE – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw 
Chlapeček je ve svém pokojíčku, hraje si tam se svou kočičkou… Udělají si domeček z kartonu… Zalezou si do 
něj a najednou se spustí bombardování… Rámeček s fotkou jeho rodičů spadne na zem a rozbije se…  Chlapec 
s kočičkou otevře krabici a zjistí, že už není v domě s rodiči – ale v utečeneckém táboře. Kolem vidí věci, které 
dřív neznal… Samé stany, maminka koupe dítě v neckách, ostatní děti mají hlad a zkouší jíst listy ze stromů… 
Vítr odfoukne jeho krabici – domeček a on i s kočičkou se ho snaží chytit. Vítr je přivede až k ostnatému drátu, 
ve kterém je díra… Chlapec s kočičkou prolezou dírou na druhou stranu a pak jsou a jdou… Po cestě se chlapci 
zdá, že potkává své rodiče – ale je to jen zdání… Dojdou k moři. Chlapec udělá z krabice loďku a zve kočičku, 
aby nasedla s ním – ta nechce… Chlapec nasedne a odplouvá na širé moře – kočička za ním smutně mňouká…  
Na konci je text s počty dětí, které kvůli konfliktu v Sýrii trpí…   

- Jak na tebe film zapůsobil? 
- Co myslíš, že může představovat kartonová krabice? 
- Vím něco o konfliktu v Sýrii? Zajímám se o dění ve světě? 
- Umím si představit, že by se mi v dětství přihodilo něco podobného? 

Délka: 6:48 
Témata: migrace, Sýrie, válka, děti, zlo, solidarita, stav nouze 
 
UNFAIRY TALES: The story of Ivine and Pillow – NESPRAVEDLIVÝ KONEC: PŘÍBĚH IVINE A PILLOW – s anglickými 
titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo 
Animovaný příběh syrské holčičky, kterou maminka ráno vzbudila, protože musí rychle odejít z domova kvůli 
válce… Prchají přes kaluže krve, podaří se jim nalodit na gumový člun spolu s ostatními a doplout až do jiné 
země. Tam putují a bloudí dál… Ve snu se holčičce vždy zdá, že jí honí zlí duchové… Na závěr je krátké 
svědectví 14-ti leté Ivine, která to všechno právě takto prožila… 

https://www.youtube.com/watch?v=ugPJi8kMK8Q
https://www.youtube.com/watch?v=nEVXnm4INJQ
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- Co ty na to?  
- Umíš si představit, že bys někdy musel odejít ze svého domova jen tak bez ničeho? 
- Co asi takovým dětem, lidem (nejvíc) schází? 
- Víš kolik takových dětí je v utečeneckých táborech a kde? 
- Jak myslíš, že by bylo možné jim pomoci? 

Délka: 2:35 
Témata: válka, emigrace, strach, děti 
 
KIDS, REFUGEES, QUESTIONS: 'What is it like to have no home? – v angličtině 
DĚTI, UPRCHLÍCI, OTÁZKY: Co je hezkého na tom nemít domov? 
https://www.youtube.com/watch?v=ctCaKH-2Wm8 
Otázky dětí ze světa dětem, které jsou v uprchlických táborech… 

- Co ty na to?  
- Umíš si představit, že bys někdy musel odejít ze svého domova jen tak bez ničeho? 
- Co asi takovým dětem, lidem (nejvíc) schází? 
- Víš kolik takových dětí je v utečeneckých táborech a kde? 
- Jak myslíš, že by bylo možné jim pomoci? 

Délka: 3:11 
Témata: emigrace, vyhnanství, empatie, charita, válka, děti 
 
DRAW A DREAM – MALOVÁNÍ SNŮ - Syrian Refugee Crisis – anglické titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=fwhB0NF38CY 
Syrské děti malují své sny a přání… Na závěr je napsáno: Nemůžeme změnit to, co se už stalo, ale můžeme 
změnit to, co se stane… 
Délka: 1:28 
Témata: vyhnanství, exil, děti, sny, budoucnost 
 
THE SONG OF THE RAIN – Píseň deště – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=LtawTR5wBDY 
Chlapec se seznámí s děvčetem tak, že jí v dešti půjčí deštník… Zamilují se do sebe… Prožívají spolu hodně věcí. 
Pak ale chlapec musí na vojnu…, kde zažije mnoho krutosti a zahyne. To vše zrodí velký smutek. 

- Co ty na to?  
- Umíš si představit osud někoho takového? 
- Znáš někoho ze svého rodu, kdo zažil válku a hodně tím trpěl?   
- Je život „fér“ - spravedlivý? Mohu očekávat, že život na této zemi je z mého pohledu spravedlivý pro 

všechny?  
- Existuje vůbec nějaká spravedlnost…? 

Délka: 9:21 
Témata: životní cesta, válka, láska ve dvou, absurdita, spravedlnost, smutek, smrt 
 
 

ZÁVISLOST     – ASF 
 
NUGGETS – ZLATÝ VALOUN – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo 
Ptáček jde cestou a potkává lákavou žlutou dobrotu… Dá si poprvé a zjistí, že z toho úplně lítá… PO další dávce taky lítá – 
ale pak se trochu praští při dopadu…, při další dávce se už praští víc a pak je to čím dál horší – až kvůli tomu celý svět 
zčerná a nastává konec… 

- Co ty na to?  
- Jak poznat, že mi něco pomáhá a nebo naopak škodí? 
- Zkus přemýšlet nad slovy: lehko nabyl – lehko pozbyl… 
- V čem je závislost zákeřná? 
- Co by tak mohl být ten žlutý kopeček? 

Délka: 5:05 

https://www.youtube.com/watch?v=ctCaKH-2Wm8
https://www.youtube.com/watch?v=fwhB0NF38CY
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Témata: závislost, touha, změna, zážitky   

 
ORMIE THE PIG – PRASÁTKO ORMIE – beze slov 
https://youtu.be/EUm-vAOmV1o 
Nevím, jestli se to úplně hodí do této rubriky, ale proč ne? Ormie je prasátko, které je tak trochu "závislé" na 
sušenkách a dělá všechno pro to, aby je dostalo. Nedaří se mu to a ono je tím tak posedlé, že zkouší úplně 
všechno. Nebudu vás napínat, nakonec se mu to podaří, ale... Při závislostech je vždy jedno velké ALE! 

- Co ty na to?  
- Co myslíš, jak se pozná nějaká závislost na něčem? 
- Je něco, bez čeho nemůžeš chvíli být, když máš volno? 
- Je snadné se k závislosti přiznat pro toho, kdo je závislý?  
- Je možné být závislý na někom? 
- Existuje pozitivní závislost? 
- Co bys zvolil jako symbol závislosti? 

Délka: 3:59 
Témata: závislost, snaha, vytrvalost, touha, neřest, hodnoty 

 
CHICKEN OR THE EGG – SLEPICE NEBO VAJÍČKO – beze slov 
https://youtu.be/nfYPktsd9bs 
Tento velmi hezky zpracovaný film pojednává o lásce. Říká nám, že láska je mocná čarodějka, motivace k 
nadlidským výkonům a že láska dokáže kultivovat. Na druhou stranu však existují tendence, které nám v pravé 
lásce překážejí. Mohou to být naše návyky, závislosti či lpění na různých věcech. Dokážeme se jich postupně 
zbavovat anebo na nich lpíme natolik, že naše vztahy rozbíjí?  
Prasátko si vezme za ženu slepičku… Jenomže prasátko až dosud mělo rádo vajíčka… Prasátko se jich vzdá, ale 
ve svých snech je má pořád… Jednou se dokonce v noci vydá do restaurace na smažená vajíčka – ale pak si 
vzpomene, že má ženu slepičku a nedá si je a vrátí se domů s kukuřicí…   

- Co ty na to?  
- Jsou některé zájmy a chutě do manželství nevhodné? 
- Jsem ochoten se pro druhého něčeho vzdát? 
- Myslíš, že je potřeba se v manželství vzdát úplně všech svých koníčků (zájmů)?  

Délka: 3:23 
Témata: láska ve dvou, závislosti, motivace, manželství, vztahy, odříkání, oběť, muž a žena  
 
ADDRESS IS APPROXIMATE – ADRESA JE PŘIBLIŽNÁ  – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=TCvX2N-RoEg 
Toto krátké video je sestříháno z Google Maps a vypráví o splnění snu jedné z postaviček, která chtěla 
procestovat kus světa. Přeneseně je zde vidět, jak mohou média při troše umu a rozumného využití splnit sny. 
Jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Je možné díky nim uvidět krásu, je možné díky nim padnout do 
propastí... 
Hračky (panáček, autíčko…), počítač, lampičky… zůstanou v pokoji poté, co jeho majitel odejde. Panáček se 
rozhodne využít možností techniky a vydá se na virtuální cestu světem v autíčku a na počítači se mu odvíjejí 
nejkrásnější místa Země…, lampičky mu k tomu v noci svítí… Hodně si to užívá… 

- Co ty na to?  
- Jaký je rozdíl mezi skutečností a virtuální realitou? 
- To, co vidím na netu, FB, Twitru mi pomáhá v tom, abych „naživo“ vyšel ven a poznával život takový 

jaký je – nebo ne? 
- Už vím, že proto, abych skutečně poznal a pochopil nové věci, potřebuji se hýbat, někam jít, s někým se 

naživo setkat (nestačí VR)? 
Délka: 2:43 
Témata: Média, cestování, krása, sny, virtuální realita, závislost, lenost  
 
 

https://youtu.be/EUm-vAOmV1o
https://youtu.be/nfYPktsd9bs
https://www.youtube.com/watch?v=TCvX2N-RoEg


MÉDIA     – ASF 
 

ADDRESS IS APPROXIMATE – ADRESA JE PŘIBLIŽNÁ  – beze slov 
https://www.youtube.com/watch?v=TCvX2N-RoEg 
Toto krátké video je sestříháno z Google Maps a vypráví o splnění snu jedné z postaviček, která chtěla 
procestovat kus světa. Přeneseně je zde vidět, jak mohou média při troše umu a rozumného využití splnit sny. 
Jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Je možné díky nim uvidět krásu, je možné díky nim padnout do 
propastí... 
Hračky (panáček, autíčko…), počítač, lampičky… zůstanou v pokoji poté, co jeho majitel odejde. Panáček se 
rozhodne využít možností techniky a vydá se na virtuální cestu světem v autíčku a na počítači se mu odvíjejí 
nejkrásnější místa Země…, lampičky mu k tomu v noci svítí… Hodně si to užívá… 

- Co ty na to?  
- Jaký je rozdíl mezi skutečností a virtuální realitou? 
- To, co vidím na netu, FB, Twitru mi pomáhá v tom, abych „naživo“ vyšel ven a poznával život takový 

jaký je – nebo ne? 
- Už vím, že proto, abych skutečně poznal a pochopil nové věci, potřebuji se hýbat, někam jít, s někým se 

naživo setkat (nestačí VR)? 
Délka: 2:43 
Témata: Média, cestování, krása, sny, virtuální realita, závislost, lenost  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TCvX2N-RoEg

