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Animovaný Labyrint světa a ráj srdce by 
Komenskému udělal radost. Animace je 

krásná, poselství srozumitelné, odkaz žije. Ale 
nenechte se animací oklamat, vypadá to jako 
kreslená pohádka pro děti, ale není. Scéna za 
scénou věrně sleduje Komenského satirickou 
kritiku jeho světa. Ovšem ten se od našeho 
příliš neliší. Stále bloudíme, stále tápeme, 

stále hledáme východiska z našich labyrintů. 
Přitom ráj je na dosah ruky.

Jiří Lábus
herec

Měl jsem pocit, že Komenský to napsal 
včera. Jsou tam tak aktuální myšlenky. 

A aktuální budou i za sto let, protože lidé 
budou stejně blbí, akorát budou chodit 

v jiných šatech.

Daniel Kvasnička 
publicista

K Labyrintu světa a ráji srdce jsem se 
dostal jako dítě, téměř s posvátnou úctou. 
A vždycky jsem prožil velké zklamání, když 
jsem jej otevřel. Nejen ta řeč, ale i obrazy 
mi byly cizí. Tady se podařilo přeložením 

do řeči komiksu přiblížit hlavní zprávu 
Labyrintu dnešnímu člověku. To považuji 

za zlomový úspěch. 

Organizuje
České studny z. s. a FILM21 s.r.o. 

WEB
www.film-labyrint.cz

Metodiky a aktivity

K reflexi filmu ve třídách je připraveno několik 
metodik pro žáky 8.–9. tříd a studenty SŠ či osmi-
letých gymnázií. Jde o témata práce, rodina, vzdě-
lávání, finance, popularita, vláda, média či víra. 
Metodiky mají pomoci prostřednictvím aktivit 
a diskusí k porozumění Komenského myšlenek 
s aplikací do dnešní doby. 

Časové provedení projektu
•	 primárně září – prosinec 2022
•	 kdykoliv během roku 2022/2023

Proč by to školy mohlo zajímat

•	 poskytnout dětem v předvánočním čase 
příležitost k zamyšlení, zklidnění a k atraktiv-
nímu zážitku: návštěva kina a zhlédnutí filmu 
Labyrint světa a ráj srdce, který končí vánoč-
ním příběhem

•	 ideální spojení návštěvy kina s edukativním 
obsahem

•	 na film navazuje ve škole lekce (45 min), která 
dává děj filmu do souvislosti s životy dětí. (Lek-
ci po domluvě s námi může zajistit také vyško-
lený lektor z partnerské vzdělávací organizace.)  

•	 pro deváťáky a maturanty jde o vítanou pří-
pravu na přijímačky/maturitu

•	 kinopředstavení je z naší strany zajištěno tak, 
aby se škola o jeho organizaci nijak nemusela 
starat  

O filmu
Jde o atraktivní filmové zpracování nejslavnějšího nadčasového díla J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, 

od jehož napsání v roce 2023 uplyne rovných 400 let. Namluvili Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. 

On-line objednávka ZDE

Školní kinopředstavení můžete objednat on-line zde ve Vámi 
zvoleném termínu i kině, které Vám budou vyhovovat.

http://www.film-labyrint.cz
https://docs.google.com/forms/d/1W7lGAWGxsMQw2Aarw1BXOFC0KB35uvIzNDsxoalpzDw/edit?ts=62fe4695

