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JUNIORFEST online
Film naleznete na: www.juniorfest.cz, www.dafilms.cz

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

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu.

 O čem asi může film být? Kde se asi odehrává?

  Podtitul filmu zní v angličtině A Fast Friendship. Jak bys podtitul 
přeložil/a do češtiny?

/ Po projekci /
 Jak bys interpretoval/a podtitul filmu nyní? Podařilo se ti odhadnout smysl anglického A Fast Friendship?

 Jak se ti líbí český podtitul Přátelství na kolech? 

Příběh filmu

  Příběh filmu otevírá celou řadu témat. 

  Které z nich tě nejvíce oslovilo (je ti blízké, aktuálně se tě týká)? 
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Prostředí ve filmu
  Ve filmu se objevují dvě prostředí, v úvodu jsou to místa tréninku a závodů, poté alpská krajina.

  Jsou jednotlivá prostředí odlišena (mají charakteristickou barevnost, hudbu, zvuky)?

  Liší se v tomto filmu prostředí, ve kterém žijí mladí lidé v Německu a v Rakousku, od reality u nás?

Hudba a zvuk ve filmu
Pro každý film je důležité propojení obrazu a zvuku.

  Podívej se znova na dvě scény z filmu a soustřeď se na hudbu, která je doprovází. Všimni si, jak se 
hudba v jednotlivých ukázkách liší.  Je to podle tebe pro vyznění scén důležité?

  Ve filmu se hovoří německy. Němčina je jazyk našich sousedů. Zaregistroval/a jsi jazyk, kterým se ve 
filmu hovoří? Pouštíš si filmy v originálním znění? 

Přátelství
„Nejde o to, vyhrát. Jde o naše přátelství.“

  Je možné sladit sportovní soupeření s přátelstvím? 

  Změnila se Madison během filmu?

Hrdinové
  Madison je nejen hlavní, ale také titulní hrdinkou filmu. Je to podle tebe to samé? Kdy mluvíme o titulním 

hrdinovi?

  Vedle Madison jsou ve filmu další mladí hrdinové. Popiš, jak se postupně vyvíjel vztah mezi Madison 
a Viky.

Konflikty
  Madisonini rodiče mají na její sportování rozdílný názor. Jaký je přístup otce a jak vidí situaci matka?  

Z čeho podle tebe vychází jejich odlišný pohled na vrcholový sport?

  Pojede Madison příští rok na soustředění? Vymysli pokračování příběhu.


