
25. 3. – 1. 4. 2022 v Brně

jedensvet.cz/brno

UŽIJTE SI FESTIVAL JEDEN SVĚT 
I SE SVÝMI DĚTMI. 

NESHÁNĚJTE HLÍDÁNÍ, NA 
VYBRANÉ PROJEKCE MŮŽETE 
BEZ OBAV PŘIJÍT SPOLEČNĚ.

PROGRAM A VSTUPENKY
NA JEDENSVET.CZ/BRNO

MAMATATA KINO
Přijďte do kina s vašimi nejmenšími, máme pro ně připra-

ven hrací koutek, přebalovací pult, v sále je přisvíceno  
a zvuk je tlumený. Bezbariérový přístup.

FILMY S DÍLNIČKAMI
Užijte si nerušeně film, zatímco si vaše dítko (od tří let)

bude hrát v dílničkách v předsálí, hlídání zajištěno.

DĚTSKÉ PÁSMO 8-11 LET 
SOBOTA 26. 3. / 15:45 / KINO ART malý sál

DĚTSKÉ PÁSMO 11-14 LET 
NEDĚLE 27. 3. / 15:45 / KINO ART malý sál

ZATRACENÁ PRÁCE / 103 min.
Film skrze příběh zakladatelky TV Dožď Natalie Sindě-
jevové mapuje turbulentní vývoj této stanice a odkrý-
vá, co obnáší poskytování nezávislého zpravodajství 
v Putinově Rusku.
PÁTEK 25. 3. / 18:00 / KINO SCALA

SOUDCI POD TLAKEM / 87 min.
Polská vláda vedená konzervativní stranou Právo 
a  spravedlnost od roku 2015 systematicky oslabuje 
nezávislost soudů a útočí na podstatu jednoho ze tří 
pilířů demokracie. Někteří soudci se ale své nezávislosti 
vzdát nechtějí.
NEDĚLE 27. 3. / 18:00 / KINO SCALA

ZÁKULISÍ NOVINAŘINY / 90 min.
Investigativní reportéři německého deníku Süddeut-
sche Zeitung patří mezi světovou špičku. Jak vznikají 
jejich texty, které nedají mocným spát?
PONDĚLÍ 28. 3. / 18:00 / KINO SCALA

PLATÓN Z BELFASTU / 102 min.
Ředitel katolické chlapecké školy v hlavním městě Sever-
ního Irska Belfastu sází na progresivní přístup k výuce. 
Skrze filozofii učí studenty, jak se vyrovnat s komplikova-
nou minulostí země i s vlastním dospíváním.
ÚTERÝ 29. 3. / 18:00 / KINO SCALA

SEVERNÍ PROUD / 92 min.
Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v pa-
nenské přírodě za polárním kruhem? Režisér Steffen 
Krones se rozhodne sledovat trasu plastového odpadu 
z kontinentální Evropy až k útesům norského souostro-
ví Lofoty.
STŘEDA 30. 3. / 18:00 / KINO SCALA

KDYŽ MĚSTO POVSTANE / 103 min.
Prostřednictvím příběhů pětice mladých lidí film za-
znamenává dramatický průběh studentských protestů 
na univerzitě během masových demonstrací za svobo-
du a demokracii v Hongkongu.
ČTVRTEK 31. 3. / 18:00 / KINO SCALA

ŽILETKOVÁ HRANICE / 75 min.
Žiletkový drát na hranici schengenského prostoru, 
vztyčený jako obrana proti nelegální migraci, rozdělil 
také smíšené slovinsko-chorvatské rodiny a místní ko-
munitu žijící po generace společně podél hranic.
SOBOTA 26. 3. / 16:00 / KINO ART

MÁTE ZAKÁZKU / 88 min.
Řidička Uberu v USA, doručovatel jídla na kole v Číně, 
přepisovatel audia z Nigerie či britský hodinový manžel 
– přes všechny rozdíly mají jedno společné. Jejich pra-
covní život řídí aplikace v mobilním telefonu.
NEDĚLE 27. 3. / 16:00 / KINO ART

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA / 80 min.
Téměř každý má svůj názor na to, jak má a nemá vypadat 
správná výchova. Film sledující dobře míněnou, ale také 
nekompromisní snahu o vytvoření dokonalého mladíka 
je nečekaně provokativním příspěvkem do diskuse.
ÚTERÝ 29. 3. / 16:00 / KINO ART

NEVYŘČENÉ SLZY / 75 min.
Rodilá Arménka Garine jako dítě přežila občanskou válku 
v Libanonu. Svůj dospělý život věnuje snaze pomoci dě-
tem z krizových oblastí, aby se vypořádaly se svými trau-
maty a dokázaly se začlenit do kanadské společnosti.
ČTVRTEK 31. 3. / 16:00 / KINO ART

PRO RODIČE A DĚTI
Lidskoprávní dokumenty nejsou jen pro dospělé – rozšiř-
te obzory svým školákům pásmy dětských dabovaných 

filmů (8-14 let). Doprovod dětí má vstup zdarma.


