
 

 

LETNÍ PROMÍTÁNÍ JAPONSKÝCH FILMŮ 
               OD PONDĚLÍ DO STŘEDY:     24., 25. a 26. ČERVENCE, 2017 
MÍSTO: JAPONSKÉ INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM, HELLICHOVA 1, PRAHA 1 

POŘADATELÉ: JAPAN FOUNDATION, VELVYSLANECTVÍ JAPONSKA V ČR                ►DOTAZY:  JICC PRAHA,   E-MAIL: JICC@PH.MOFA.GO.JP    TELEFON: 257-328-937 

DATA: 

 

FILMY BUDOU PROMÍTÁNY V JAPONSKÉM ZNĚNÍ S ANGLICKÝMI TITULKY, VSTUP VOLNÝ 

 

１）24. ČERVENCE (PONDĚLÍ)   14,00  :  “KOTONOHA NO NIWA”（SHINKAI, ANIMOVANÝ FILM）  

２）24. ČERVENCE (PONDĚLÍ)    17,00  :  “ALWAYS: SANCHŌME NO YŪHI '64”（YAMAZAKI）  

３）25. ČERVENCE (ÚTERÝ)       14,00  :   “ALWAYS: SANCHŌME NO YŪHI '64”（YAMAZAKI）  

４）25. ČERVENCE (ÚTERÝ)        17,00  :  “KOTONOHA NO NIWA”（SHINKAI, ANIMOVANÝ FILM）  

５）26. ČERVENCE (STŘEDA)     14,00  :  “BRAVE STORY”（CHIGIRA, ANIMOVANÝ FILM）  

６）26. ČERVENCE (STŘEDA)      17,00  :  “ROBO G”  (YAGUCHI）  
                                                                                                                                              *ANOTACE K FILMŮM NÍŽE:  

 

 

KOTONOHA NO NIWA   [言の葉の庭],  GARDEN OF WORDS, 46 min., animovaný film  (1999) 
Režie: Makoto Shinkai 
Synopse: Romantický příběh od populárního režiséra animovaných filmů Makotoa Shinkaie odehrávající se v dnešním Tokiu. 
Středoškolák Takeo směřující k dráze obuvníka se za deštivých dní ulívá ze školy a v japonské zahradě uprostřed parku vytváří 
náčrty bot. Jednoho takového dne se setkává se záhadnou starší dívkou jménem Jukino a během setkání, jež probíhají pouze za 
deštivých dní, spolu vybudují vztah. Takeo se pro Jukino, jež sama neví, odkud pochází, chystá zhotovit boty, v nichž by se jí 
zachtělo více chodit, ale… 
Oficiální web filmu: http://www.kotonohanoniwa.jp 
 

ALWAYS: SANCHŌME NO YŪHI   [ALWAYS 三丁目の夕日 '64], ALWAYS: SUNSET ON 3RD STREET - 3, 142 min. (2012)  

Režie: Yamazaki Takashi  
Film navazuje na snímek Always: Západ slunce ve 3. okrsku a popisuje události pět let poté. Děj se odehrává na jaře 1964. Právě 
bylo rozhodnuto o konání olympijských her v Tokiu a začíná období rychlého hospodářského růstu. Mladý spisovatel Čagawa 
nedokáže přestat myslet na Hiromi (Kojuki), která odešla, aby se stala tanečnicí. Pravý otec Džunnosukeho, o kterého se Čagawa 
předtím staral, mu chlapce přivádí zpět...  
Oficiální web filmu: http://www.always3.jp 

 

BRAVE STORY   [ブレイブ・ストーリー], 111 min., animovaný film (2006)     
Režie: Chigira Kóichi 
Podkladem pro scénář byl stejnojmenný fantasy bestseller. Chlapec Wataru po rozvodu rodičů žije jen s matkou a těžko se 
vyrovnává s novou situací. Novou naději získá, když se spřátelí s novým žákem Micuru, a dá na jeho radu: „Když projdeš bránou 
Vize, můžeš změnit svůj osud“ Wataru sebere odvahu a vydá se hledat tajemství, jak změnit svůj život. (anglické a české titulky) 
 

ROBO-G   [ロボジー], 111 min. (2012)  
Režie: Shinobu Yaguchi  
Kobajaši, zaměstnanec firmy na výrobu robotů, má na veletrhu představit chodícího robota, na jehož vývoji se podílel, ale když se 
robot nedopatřením zničí, Kobajaši se svízelnou situaci pokusí vyřešit tak, že do zbytků robota ukryje pana Suzukiho... 
Oficiální web filmu: http://www.robo-g.jp 
 

 


