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MALLORY (Česká republika) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 
 

 
 
Premiéra v SR: 7. apríl 2016, Koniec monopolu: 16. marec 2021, Krajina pôvodu: Česká republika 
Rok výroby: 2015, Odporučená prístupnosť: 12+, Formát: DCP, DVD, MP4, jaz. verzia: česky, 101 min., 
Žáner: dokumentárny film  
Réžia a scenár:  Helena Třeštíková │ Strih: Jakub Hejna │ Zvuk: Richard Müller │ Kamera: 
David Cysař, Vlastimil Hamerník, Jiří Chod │ Hudba: Tadeáš Věrčák│ Produkcia:  Kateřina 
Černá, Pavel Strnad│ Koproducenti: Negativ, Česká televize 
 
Vybrané ocenenia: Cena za najlepší dokument na MFF Karlovy Vary 2015 
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O filme  
 
13 rokov na ceste zo dna v dokumentárnom filme Heleny Třeštíkovej 
 
Po unikátnych časozberných dokumentoch Marcela, René a Katka prichádza dokumentaristka 
Helena Třeštíková s novým filmom, v ktorom 13 rokov sleduje hlavnú hrdinku Mallory, ktorá sa po 
ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bežného života. Život sa s ňou nemaznal, 
ona sa však po narodení syna dokázala vymaniť z drogovej závislosti a zvládla aj obdobie, kedy sa 
ocitla s dieťaťom na ulici a žila ako bezdomovec. Mallory dnes na strednej odbornej škole študuje 
odbor Sociálna činnosť a svoje uplatnenie nakoniec našla v pomáhaní tým, ktorých život pozná 
najlepšie – ľuďom na okraji spoločnosti. Film Mallory je tak okrem iného filmom o nádeji, že každý 
ma šancu zmeniť svoj život.  
 
Mallory: 
„Návrat do společnosti byl drsný. Když jsem se naučila zvládat chutě a stres při výchově dítěte, 
dávat každodennímu dni správný rytmus, narazila jsem na spoustu překážek a nedůvěru okolí. 
Pokud chceš sociální byt, musíš mít stálý příjem ze zaměstnání, což je s malým dítětem bez 
střechy nad hlavou nereálné. Poslední kapkou byl pokus získat holobyt v komplexu pro neplatiče, 
kámen úrazu byl totiž v tom, že jsem nebyla neplatič,“ 
 
Život, ktorý prežívala Mallory, nebol vôbec jednoduchý. Dokázala sa však vymaniť z drogovej 
závislosti po pôrode syna a prekonala aj obdobie, keď sa ocitla s dieťaťom na ulici a žila ako 
bezdomovec. Dnes Mallory študuje sociálnu prácu na strednej škole a pomáha ľuďom v núdzi. 
 
Režisérka sa rozhodla sledovať tento životný príbeh najprv na vlastnú päsť, neskôr s podporou 
producentov spoločnosti Negativ. V tom čase žila Mallory so svojim priateľom a po období hádok  
konfliktov zostala odrazu bez strechy nad hlavou. Pracovala ako barmanka, ale nemala kde bývať 
a musela prespávať v aute. Vtedy sa musela odlúčiť od svojho syna a začať ďalší boj s veternými 
mlynmi – boj s úradmi a úradníkmi kvôli sociálnemu bývaniu. Napokon si Mallory prenajala 
súkromný byt, ktorý bol na hranici jej finančných možností, ale mohla si k sebe vziať svojho syna.  
 
V roku 2012 začala Mallory študovať a po praxi, na ktorej sa venovala telesne postihnutým ľuďom 
v Jedličkovom ústave v Prahe, pôsobí dnes ako dobrovoľníčka v združení Asistencia. Vo 
vzdelávaní chce pokračovať na vyššej odbornej škole a svoju činnosť v sociálnej oblasti rozšírila aj 
v rámci školskej praxe, či už sa jednalo o prácu so seniormi, alebo deťmi v nízkoprahovom dennom 
centre, alebo v terénnej práci ako pracovníčka medzi bezdomovcami. 
 
Distribúcia filmu je vlastne samostaným projektom, ktorým by rada ASFK oslovila stredoškolskú 
mládež. Na tomto príklade v konfrontácii s dokumentom KATKA môžu mladí ľudia vycítiť a spoznať 
nádej, vôľu, odhodlanie, že všetky prekážky, ktoré sa nám zdajú neprekonateľné, môžeme 
napokon zvládnuť.  
Tematicky je film vďačný pre pedagógov a koordinátorov drogovej prevencie na stredných školách, 
pretože svojim pozitívnym koncom dáva šancu vymaniť sa zo závislostí, ak si človek v živote nájde 
dobrý motív. 
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ASFK je jedným z významných podporovateľov distribúcie dokumentárnych filmov. Zaradenie filmu 
do klubotéky ASFK umožní dramaturgom filmových klubov vytvoriť si kinoprofil z dokumentov 
Heleny Třeštíkovej, uviesť film v rámci podujatí zameraných na prevenciu proti závislostiam, 
prípadne ponúnuť film ako školskú projekciu pre stredoškolákov a ich pedagógov. 

ASFK zaradila film do svojho výchovno-vzdelávacieho projektu FILMY PRE ŠKOLY, ktorý funguje 
na Slovensku už niekoľko rokov. ASFK vyčlenila zo svojej klubotéky viac než 40 filmov vhodných 
na školské projekcie. Filmy podľa obsahu rozčlenila do kategórií, v ktorých rezonujú aktuálne 
spoločenské témy. Študenti sa nimi môžu zaoberať na rôznych hodinách v rámci rozvrhu, napr. 
slovenský jazyk, história, náuka o spoločnosti, etika, psychológia, geografia atď. Zoznam filmov je 
každoročne dopĺňaný o novinky z ozvien domácich a svetových festivalov. Zmysel práce s filmom 
tkvie v čoraz viac absentujúcom vzťahu detí a rodičov.  
 
 
 
 

Režisér 
 
Helena Třeštíková (1949)  
Vyštudovala FAMU, odbor réžia dokumentárneho filmu. Od roku 1974 
nakrútila viac ako 50 dokumentárnych filmov,  väčšinou na tému 
medziľudských vzťahov a rôznych sociálnych problémov. Postupom 
času sa špecializovala na metódu tzv. „zberného nakrúcania“ - 
sledovania ľudských osudov v dlhšom časovom úseku. Výsledkom 
bol šesťdielny cyklus pre televíziu Manželské etudy (1987) a dva 
celovečerné dokumentárne filmy Z lásky (1987) a Hledání cest 
(1988). V roku 1991 Třeštíková založila spolu s kolegami filmármi a 
sociológmi nadáciu Film a sociologie. V rokoch 1994-96 natočila 
niekoľko portrétov zaujímavých osobností pre cyklus Gen, Genus a 
VIP (Tomáš Halík, Olbram Zoubek, Lída Rakušanová, Jiřina Šiklová, 
Karel Čáslavský, Jiří Rückl).  V roku 1994 Třeštíková založila spolu so 
svojim manželom publicistom Michaelem Třeštíkem nadáciu Člověk a 
čas, ktorá sa špecializuje na časozberné projekty a na filmy, ktoré 
reflektujú čas, jeho plynutie a zmeny, ktoré prináša (Sladké století, 
Lidé, mám vás rád!, Carmen story, Určitý způsob štěstí, Hitler, Stalin a já). V roku 2001 dokončila 
prvú časť voľného cyklu časozberných filmov Ženy na přelomu tisíciletí (portréty Dagmar Peckovej, 
Báry Basikovej, mladej narkomanky Katky a rómskej intelektuálky Jarmily Balážovej a ďalších). 
Venuje sa tiež problematike drogovej závislosti (Ženy a drogy, drogy a ženy, V pasti a stále 
v pasti). V januári roku 2007 sa stala na krátku dobu ministerkou kultúry vlády Českej republiky. 
V posledných rokoch spolupracuje s producentskou spoločnosťou Negativ, ktorá uviedla do 
českých kín postupne celú trilógiu časozberných dokumentov Marcela (2006), René (2008) a 
Katka (2009). Jednotlivé filmy získali celý rad ocenení na čele s Európskou filmovou cenou (pre 
film René v roku 2008), cenou Český lev pre film Katka a mnohých ďalších ocenení z popredných 
svetových festivalov. 
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Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k 
životným situáciám hlavnej postavy Mallory:  
 

1. Vytvorenie bezpečnej atmosféry pre študentov, kde môžu vyjadrovať svoje postoje a 
vlastné názory bez kritiky zo strany autority (vedúceho skupiny), vyhnite sa hodnoteniu 
prejavov emócii študentov  
 

2. Akceptácia všetkých názorov bez hodnotenia (skupina vie korigovať aj názory, ktoré 
nemusia korešpondovať s témou a zdajú sa byť nepatričné) 
 

3. V ideálnom prípade pracujte len s jednou triedou, skupinou ( homogenita zaručuje lepšiu 
dôveru, ale aj slobodu vo vyjadrovaní  názorov) 
 

4. V ideálnom prípade seďte v kruhu, sedenie bez bariér zlepšuje komunikáciu, oslobodzuje 
 

5. Vytvorte si dostatočný čas na zvládnutie aktivít,  neprerušujte komunikáciu v strede, či 
počas tém 

 
6. Ak sa vyskytne téma, ktorá vyvolá diskusiu, umožnite,  aby sa téma dokončila - aj na úkor 

ďalších možných aktivít   
 
7. Vnímajte,  čo študenti považujú za najdôležitejšie vo filme 

 

Aktivity 
 

• Dajte žiakom po filme krátku prestávku, celý čas totiž sedeli. Na úvod na rozhýbanie 
odporúčame  aktivitu „Výmena miest“.  
Z kruhu odoberte jednu stoličku a položte otázku (optimálne k filmu, napr. „Komu sa film 
páčil / nepáčil?“, nehľadajte odpoveď). Kto má na danú aktivitu odpoveď „áno“, postaví sa 
a hľadá si ďalšie voľné miesto. V strede kruhu zostane študent, ktorý opäť položí otázku. 
Zahrajte si niekoľko kôl. Cieľom  aktivity je trochu sa rozhýbať a zároveň hra umožní a 
napomôže, že vedľa seba nebudú sedieť študenti, ktorí sú kamaráti a ich príspevky do 
diskusie by mohli ostať len pre ucho kamaráta. 
 

• V nasledujúcej aktivite vyzývajte študentov, aby voľne asociovali k filmu, ktorý 
videli.  
To znamená, aby slobodne hovorili o všetkom, čo v nich film vyvoláva. Tieto slová 
zapisujte na tabuľu (flipchart). Výroky nijako nekomentujte, len ich zapisujte. Získate 
prehľad všetkého, čo študentov zaujalo a oslovilo. 
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• V tejto aktivite môžete postupne prejsť všetky asociované slová z predchádzajúcej 

aktivity.  
Dajte priestor všetkým, ktorí majú vlastný názor a chcú ho vyjadriť. Opäť nehodnoťte, táto 
aktivita pomôže k hlbšiemu vcíteniu sa do pocitov a názorov študentov. 
 

• V aktivite budete formulovať otázky pre celú triedu (je možné, že niektoré, resp. 
podobné sa už objavili vo voľných asociáciách, ale „opakovanie je matkou múdrosti“, takže 
by to nemuselo byť na škodu): 

 
1. Tematika drogovej závislosti, ako fenoménu (je vždy možné niečo robiť). 

2. Vzťah muž a žena (hovorme o partnerských vzťahoch a láske).  

3. Diskusia o ľudskosti a pomoci si navzájom (téma o nezištnej pomoci a zároveň o potrebe 
sa nevzdávať)   

 
 

 
 
 
© ASFK 
 
Distribúciu filmu finančne podporil    
 


