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MADISON – PŘÁTELSTVÍ NA KOLECH
Německo, Rakousko | 2020 | 87 minut | 12+ | české titulky | režie: Kim Strobl

/ Před projekcí /
Aktivita má otevřít diskusi o filmu, naladit studenty na film. Cílem diskuse nejsou správné odpovědi, ale probuzení zájmu 
o film a příběh.

Dalším tématem může být překládání názvů filmů. 

/ Po projekci /

Příběh filmu
Madison chce být tou nejlepší závodnicí na kole na světě! Zjišťuje však, že v životě jsou i jiné důležité věci...
Aby byl člověk v něčem nejlepší, musí hodně obětovat. A Madison chce být tou nejlepší závodnicí na kole na světě! Aby se 
alespoň na pár dní uvolnila a odpočinula si, odjede s mámou na dovolenou do hor. Tam ji ale potkává životní změna. Silniční 
kolo mění za horské a pouští se po boku zkušenějších bikerů do adrenalinových jízd po horských kopcích. Noví kamarádi, 
nový koníček… A Madison zjišťuje, že být nejlepší možná není ta nejdůležitější věc na světě.

Lze též nabídnout témata: přátelství, tajemství, vrcholový sport a tvrdý trénink, život na venkově, rozdílné názory rodičů, 
svoboda volby.

Autorka materiálů: Ivana Lipovská

JUNIORFEST online
Film naleznete na: www.juniorfest.cz, www.dafilms.cz
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Hrdinové
Termín titulní a hlavní hrdina mnohdy splývá. O titulním hrdinovi hovoříme tehdy, pokud je jeho jméno obsaženo v názvu 
filmu. Studenti mohou uvést filmy, které znají a které mají jméno hlavního hrdiny ve svém názvu. Někdy se titulní a hlavní 
hrdina neshodují (např. animovaný film Coco).

Postavy dalších mladých hrdinů (Viky, Jo) i Madison je možno využít pro napsání charakteristiky.

Prostředí ve filmu
Popis jednotlivých prostředí ve filmu studentům pomůže znovu se zamyslet nad příběhem. 

Jednotlivá prostředí jsou odlišena barevností i tempem. Úvodní prostředí závodu na dráze a sportovního campu je méně 
osobní, scény se rychle střídají. Alpská příroda je barevná, klidná, záběry jsou dlouhé.

Prostor na venkově je otevřený, záběr sokola nebo scéna z vrcholu hory evokují pocit volnosti, svobody.

Důležitým tématem jsou ve filmu jsou sociální sítě – tento problém je stejný na celém světě.
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Zvuk/hudba ve filmu
Pro každý film je důležité propojení obrazu a zvuku. Hudba často pomáhá navodit žádanou atmosféru.

Pusťte si se studenty uvedené ukázky a zodpovězte společně otázky z pracovního listu pro děti.

1) 52:24 – 53:59

2) 58:03 – 59:18

Přátelství
Studie hamburských sociologů potvrdila, že kamarádi a přátelé hrají v životě dospívající mládeže podstatnější roli než 
rodiče a pedagogičtí pracovníci. Zároveň bylo prokázáno, že teenageři mají v současnosti větší svobodu, než tomu bylo 
u předešlých generací.

Průzkumu bylo podrobeno 738 lidí ve věku od 12 do 18 let. Padesát čtyři procent z nich označilo vztahy s vrstevníky za 
hlavní smysl svého života. O patnáct procent méně kladlo na první místo školu, případně zaměstnání. Vliv rodičů, které 
považuje za důležité pouze 34 % dotázaných, podle výzkumu spadl až na třetí příčku. 

Zdroj: Přátelství je v pubertě významnější než rodiče - Novinky.cz

Diskusi nad otázkami v pracovním listu pro děti je možné uvést údaji z článku.

Konflikty
Jak je pro děti důležitá podpora rodičů? Musejí být rodiče ve svých názorech jednotní? Kde končí podpora a začíná nátlak?

�Je při hledání vlastní cesty nutné občas porušit pravidla?

Ukázka: 50:39:11 – 51:29:15

Návrh na aktivitu:

Na konci zůstává otevřená otázka dalšího sportovního života Madison. Vrátí se k vrcholové dráhové cyklistice, nebo 
propadne jízdě na horských kolech? Studenti mohou vymyslet pokračování filmu.

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/pratelstvi-je-v-puberte-vyznamnejsi-nez-rodice-272453

