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DISTRIBUCNÍ LIST 22003 

Mimi & Líza – Zahrada 

+ předfilm: Zuza v zahradách 

stopáž pásma 68 minut / DCP 1:1,85 / ZVUK 5.1 

 

Mimi & Líza – Zahrada 

56 MIN, BAREVNÝ / DCP, 1:1,85 / CZ / ZVUK 5.1 / 2022 
ŽÁNR: ANIMOVANÝ CELOVEČERNÍ FILM  
země vzniku SLOVENSKO, koprodukce ČESKÁ REPUBLIKA 
PREMIÉRA CZ: 21. 4. 2022  
 

 
Dvě nejlepší kamarádky – nevidomá Mimi a Líza učí nás i děti vidět přírodu i věci, které nás 

obklopují trochu jinak. 

 
REŽIE: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová 
SCÉNÁŘ – NÁMĚT: Katarina Kerekesová, Katarína Moláková, Ivana Šebestová 
DRAMATURG: Anna Vášová, Halka Marčeková 
AUTOR VÝTVARNÝCH NÁVRHŮ: Katarina Kerekesová, Ivana Šebestová, Boris Šima 
STŘIH: Matej Beneš 
HUDBA: Lucia Chuťková 
ZVUK: Martin Merc 
PRODUCENTI: Fool Moon (Katarina Kerekesova – SK) / RTVS (SK) / MAUR film (Martin 

http://pilot-film.cz/
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Vandas, Alena Vandasová – CZ) 
DISTRIBUTOR: Pilot Film 
 
Film je dostupný ve formátu DCP i mp4. 
www.pilot-film.cz/mimi-liza-zahrada  
www.mimializa.cz  
www.maurfilm.com   
 
SYNOPSE  
 

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a 

otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na 

dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými 

věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi, a je překvapená, když nic nevyhazuje.  

Pro Mimi jsou totiž všechny staré věci doma pevnými body a malými jistotami ve tmě. Líza se 

rozhodne vyhodit svůj starý červený míč. Ten ale zapadne za kontejner a dívky díky němu 

objeví tajné dveře do nádherné Zahrady kouzelného Zázračníka, který je vezme na rychlou 

cestu skrze všechna roční období. Jenže když na konci kouzelné cesty najdou vyhozený míč a 

vhodí ho do kontejneru, z věcí uvnitř se složí a oživne obrovská Obluda. Obluda je plná 

radostné touhy. Chce si hrát. Na odmítnutí ale zareaguje agresivně.  

Spolkne Zázračníka a způsobí totální rozvrat Zahrady. Mimi s Lízou podniknou cestu do jejího 

břicha, aby vysvobodily Zázračníka a až tam pochopily, že Obluda vlastně není zlá, jen 

nešťastná a rozzuřená, protože se cítí odmítnutá a opovržená. Dívky tam ale zároveň objeví i 

její ohromný potenciál být užitečnou a vyléčit Zahradu. Na konci příběhu Mimi s Lízou zjišťují, 

že i k materiálním věcem je třeba přistupovat s láskou, respektem a že každý předmět má svůj 

účel. Toto radostné poznání dívkám pomůže si uvědomit svou spoluzodpovědnost vůči světu, 

který je obklopuje a zároveň je inspiruje aktivně ho přetvářet. 

K filmu je možné objednat edukační materiály. V případě zájmu se obraťte na distributora. 
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Zuza v zahradách 
 
12,5 MIN / BAREVNÝ / DCP, 1:1,85 / CZ / ZVUK 5.1 / 2022 
ŽÁNR: ANIMOVANÝ KRÁTKOMETRÁŽNÍ FILM  
země vzniku ČESKÁ REPUBLIKA, koprodukce SLOVENSKO 
 

SYNOPSE 

Zuza je malá holčička, která jezdí s mámou a tátou do zahradní kolonie za městem. Jednoho 

dne potká černého psa a objeví tajemnou zahradu. Kdo tam bydlí? Zuza se trochu bojí. Jenže 

co si počít, když máte z někoho strach, ale najdete na cestě jeho klíč? 

 

 
 

ŠTÁB 
Scénář, výtvarno, režie, animace – Lucie Sunková 
Námět podle knihy Jany Šrámkové 
Kamera – Jaroslav Fišer 
Střih – Anna Ryndová 
Hudba – Aliaksandr Yasinski 
Zvuk – Martin Večeřa 

Vedoucí výroby – Marcela Vrátilová, Erika Paulinská 
Producenti – Alena Vandasová, Martin Vandas – MAUR film / Česká republika 
Koproducenti – Simona Hrušovská, Veronika Kocourková, Monika Lošťáková, Zuzana 
Jankovičová – SUPER film / Slovensko 

 

 

 

Objednávky: Pilot Film s.r.o., Johana Hořejší, telefon.: 728 130 224, johana@mimesis.cz 

http://pilot-film.cz/
mailto:johana@mimesis.cz

