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NABÍDKA DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
KCH / SUTERÉN

 dokumenty České televize / FF Jeden svět & Nutprodukce
místo projekce: KCH HUSITSKÁ / SUTERÉN, Husitská 114/74, Praha 3 – Žižkov

DOKUMENTÁRNÍ FILMY / ČESKÁ TELEVIZE

Český Alláh / ČR 2017 / 91 min. 

Režie: Zuzana Piussi

Česká republika přijala nepatrný počet válečných uprchlíků, v sociologických výzkumech 

současně patří k nejméně tolerantním zemím Evropy. Časosběrný dokument slovenské režisérky 

Zuzany Piussi, natočený během dvou let, zkoumá dopady simulakra uprchlické krize na českou 

kolektivní imaginaci, společnost i politiku. Film zblízka sleduje vzestup českého antiislamistického

hnutí. Ve své další linii je však také melodramatem lásky přední české dobrovolnice a muslima. 

Film je přestříhanou a rozšířenou kinoverzí televizního filmu vzniklého v rámci cyklu ČT Český 

žurnál.

Život a smrt v Tanvaldu / ČR 2013 / 52 min. 

Režie: Vít Klusák, Filip Remunda

Hledání pravdy v kauze zabití mladého Roma v Tanvaldu o silvestrovské noci roku 2012, 

kdy údajně v sebeobraně místní občan zastřelil dvaadvacetiletého Ladislava, otce dvou malých 

dětí. Dokumentární detektivka, ve které se autoři vydávají po stopách české xenofobie. 

V Tanvaldu mají místo náměstí parkoviště a supermarkety. Zima je zmrzlejší než ve zbytku 

republiky. Rok 2012 tu začal neštěstím. Hodinu a půl po půlnoci zastřelil tanvaldský senior 

dvaadvacetiletého juniora. Šlo o nutnou obranu? Nebýt toho, že mladík byl Rom a střelec 

http://www.husitska.eu/
mailto:zuzanac@r-mosty.cz


Gádžo, vášně by nebyly probuzeny. Vše se navíc odehrálo ve městě zavřených textilek, 

extrémní nezaměstnanosti a nízké tolerance. Natáčení začalo pár dnů po té nešťastné střelbě. 

Ukázalo se, že rodiče zemřelého Ladislava žijí na dohled od pána, který střílel. 

Jak natočit film o neštěstí, aby nebyl bezvýchodný?

Chudoba cti netratí / ČR 2012 / 53 min

Režie: Daniela Gébová 

Představte si, že po zaplacení nájmu vám na ostatní životní potřeby zbude 125 korun na den. 

A že z toho musíte kromě sebe zabezpečit i čtyři malé děti. Režisérka Daniela Gébová nás 

seznamuje se třemi matkami samoživitelkami, které jsou lapeny v pasti chudoby. Jana trpí 

nevyléčitelnou nemocí, která ji už připravila o obě nohy a postupuje stále dál. Stará se o 

dvanáctiletého Vojtu a ten zase pečuje o ni. Anna žije se čtyřmi ze svých deseti dětí v azylovém 

domě. Martina sama vychovává čtyři děti, z nichž nejmladšímu jsou teprve dva roky. 

Všechny tři ženy mají hluboko do kapsy, přesto ani jedna z nich neztrácí optimismus. 

Všechny jsou také odhodlány postarat se o své děti co nejlépe a materiální nedostatek se snaží 

vynahradit láskou. Film je součástí mezinárodního projektu Proč chudoba?, který má za cíl 

vyvolat debatu o různých podobách chudoby ve světě. 



DOKUMENTÁRNÍ FILMY / NUTPRODUKCE

Máma z basy / ČR 2017 / 79 min.

Režie: Veronika Jonášová

Příběhy třech žen, které náš film sleduje, začínají ve Věznici ve Světlé nad Sázavou. Vedení této 

ženské věznice se rozhodlo pro zvláštní sociální experiment – vybudovat zde specializované 

oddělení, do kterého budou moci nastoupit výkon trestu matky i se svými dětmi. Toto oddělení 

funguje od roku 2002 a je v českém vězeňství unikátní. Matky si tu mohou odpykávat tresty 

společně se svými potomky – místo cel žijí v barevných pokojících a jejich hlavní denní náplní je

pečovat o děti. Základní myšlenka, která stojí za vznikem tohoto oddělení, je, že jedna z 

možností nápravy člověka je právě náprava skrze mateřskou lásku, resp. vybudování funkčního 

sociálního vztahu, kde člověk nenese zodpovědnost pouze za sebe, ale také za svého 

potomka. Mateřské pouto pak může být jednou z nejsilnějších motivací k lepšímu a 

zodpovědnějšímu životu.



DOKUMENTÁRNÍ FILMY / FF JEDEN SVĚT

Běloruský sen /  Rusko  2011 / 55 min. 

Režie: Ekaterina Kibalchich 

porušování lidských práv / diktátorské režimy

„Nejkrásnějším obdobím v naší zemi v posledních letech byl podzim 2010,“ říká anonymní 

průvodce filmem a jeho slova ilustrují záběry z volebních setkání nezávislých prezidentských 

kandidátů. Vypravěč společně s řadou dalších doufá, že první svobodné volby po šestnácti 

letech ukončí v Bělorusku autoritativní režim Alexandra Lukašenka. Veškeré naděje, posílené 

předvolebními průzkumy, však ukončí vyhlášení volebních výsledků. Lukašenko získává 

osmdesát procent hlasů, jeden z opozičních kandidátů je zbit a unesen. Následné protesty 

proti zmanipulovanému hlasování vyústí v zatýkání opozičních politiků, jejich manželek, kolegů 

z předvolební kampaně i obyčejných demonstrantů. Film nabízí jedinečný pohled zblízka 

na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné 

policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Snímek je však především poctou všem 

Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat.

Hooligan Sparrow / Čína, USA 2016 / 84 min. / vhodný od 15 let

Režie: Nanfu Wang

porušování lidských práv / občanský aktivismus

Je chaj-jen neboli Hooligan Sparrow je neohrožená lidskoprávní aktivistka bojující v Číně 

především za práva žen. Klidně zadarmo pracuje v nevěstincích, aby prostitutkám vymohla 

právní status a nárok na zdravotní péči. Na sociálních sítích získala takovou popularitu, 

že by její zatčení nejspíš vyvolalo nežádoucí pozornost. Režisérka Nanfu Wang se po dvou 

letech života v New Yorku vrací do Číny, aby s obdivovanou Sparrow strávila léto. 

Jejich dobrodružství začne riskantním protestem proti znásilňování školních dětí, které je v Číně 

častým jevem. Odvážný snímek složený z tajně natočených filmových materiálů věrně 

zachycuje, jak Sparrow a její desetiletá dcera čelí drsné policejní šikaně.



Íránský rave / Švýcarsko 2016 / 84 min.

Režie: Susanne Regina Meures

diktátorské režimy / porušování lidských práv / občanský aktivismus 

V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice křižují hlídky mravnostní policie. Odpovědí mladých 

je ilegální hudba a undergroundové večírky, které mají setřást všudypřítomný tlak. Araš a Anúš 

dělají rave music v zemi, kde je to úředně považováno za dílo Satana. Párty se pořádají 

v bunkrech nebo na poušti, provází je strach z razií, bití a vězení. Dvacetiletí kluci na systém 

vyzrají, svépomocí vydají nepovolené CD a získají pozvání na mezinárodní festival 

ve Švýcarsku. S vymodlenými vízy v kapse jim začíná nelehké rozhodování. Chtějí opustit 

domov a požádat o azyl? Svíravou atmosféru dokumentu podtrhují autentické snímky skryté 

kamery mobilního telefonu.

Ke světlu / Čína, USA 2011 / 69 min.

Režie: Yuanchen Liu 

porušování lidských práv / diktátorské režimy

Čína patří dlouhodobě mezi největší producenty a zároveň největší spotřebitele uhlí na světě. 

Sedmdesát procent veškeré její energie pochází z uhelných elektráren. Odvrácenou stranu 

čínského ekonomického rozmachu nejlépe vystihuje situace v tamních dolech, kde každý rok 

zahyne při nejrůznějších nehodách asi dvacet tisíc horníků. Režisér Yuanchen Liu nás ve svém 

působivém snímku zavede do malé vesnice Kan-pa ležící nedaleko dolů Kchu-si. V hloubce 400

metrů pod zemí zde stejně jako jeho otec a dědeček pracuje mladý muž jménem Hui. Dobře ví, 

o jak nebezpečnou práci jde, a tak když mu přes cestu přeběhne krysa, což je v Číně chápáno 

jako špatné znamení, nebere to na lehkou váhu a zůstane ten den raději doma. Mohl by totiž 

dopadnout jako další protagonista filmu, Luo, který kvůli závalu skončil před několika lety 

na vozíku. Jednotliví horníci nebývale otevřeně popisují riskantní práci v dolech, která je pro 

ně jedinou možností, jak uživit rodinu.

Krev v mobilech / Dánsko, Německo 2010 / 82 min.

Režie: Frank Piasecki Poulsen 

diktátorské režimy / ekologie a zodpovědná spotřeba 

/ porušování lidských práv

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví 

obětí války v Demokratické republice Kongo? A že každým zavoláním nepřímo podporujete 

největší válečný konflikt od doby druhé světové války, kterému za posledních patnáct let padlo 



za oběť pět milionů lidí? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází 

z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki 

Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu v Barceloně. Ke svému zděšení 

zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou 

válkou o naleziště minerálů v Demokratické republice Kongo nic společného. Vypraví se proto 

na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů v regionu v konžské 

Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních 

gangů jsou zde každodenní realitou. Stejně jako všudypřítomná korupce v celé Demokratické 

republice Kongo. 

Manželka za 50 ovcí / Švédsko 2010 / 52 min.

Režie: Nima Sarvestani

porušování lidských práv  

Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími

o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, 

které v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, prodal 

ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem myslela 

na sebevraždu," vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. Dívka měla jako jedna

z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s podobným 

osudem. Ani poté ovšem nemá vyhráno. V upřímném snímku režiséra Nimy Sarvestaniho 

sledujeme marnou snahu Sabeřiny chudé matky a jejího muže dosáhnout dceřina rozvodu. 

Když se zdá, že osud je jim konečně nakloněn, nevlastní otec dostává výhrůžky kvůli své druhé 

dceři, desetileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdysi slíbil jinému muži. „Splátka" měla 

proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…

Plavba / Norsko 2015 / 55 min.

Režie: George Kurian

migrace / porušování lidských práv  

Muzikant Nabíl, novinářka Angela a ajťák Rami uprchli před válkou v Sýrii do Egypta. Situace 

uprchlíků se zde však den ode dne zhoršuje a hrozí nejhorší – deportace. Skupina přátel volí 

jediné, velmi riskantní řešení: plavbu do Evropy. V sázce je úplně všechno. Za kormidlem stojí 

dvacetiletý mladík, který se dost možná ještě nikdy nikam neplavil, jenom se chytá šance 

vydělat si dost peněz. Plavba trvá sedm dní, kolem dokola jen širé moře a příliš velké vlny. 

Autentické záběry natočené přímo na lodi umožňují cestu fyzicky prožít spolu s uprchlíky. Jak 



z toho vyváznou? A co je v Evropě čeká? Dokážou být znovu šťastní? Po několika měsících na 

novém kontinentě zjišťují, že z bárky, která se může kdykoliv potopit, bohužel ještě 

nevystoupili…

Putinovy děti 404 / Rusko 2014 / 76 min.

Režie: Pavel Loparev, Askold Kurov

porušování lidských práv / LGBT / migrace / diktátorské režimy

V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „propagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí gayové

a lesby se tak stali „chybou systému“ a jejich šikana získala posvěcení z nejvyšších míst. 

Internetová stránka Děti 404, kterou založila Elena Klimovová, zveřejňuje vzkazy mladých lidí, 

kteří se kvůli své orientaci stávají oběťmi drsné šikany. Tvůrci filmu rozdali několika těmto dětem 

kamery, aby natočily, jak žijí. Autentické videodeníky prokládané rozhovory vytvářejí mrazivý 

obraz ruské současnosti. Zatímco Klimovová je v Rusku perzekvována a tamní projekce snímku 

byly rozehnány policií, na prestižním festivalu Hot Docs si film vysloužil bouřlivé ovace a na 

českém QFF Mezipatra Diváckou cenu.

Putinovy hry / Německo, Rakousko, Izrael 2013 / 90 min. / vhodný od 15 let

Režie: Alexander Gentelev

porušování lidských práv / diktátorské režimy

Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována. Kdo je ale skutečným vítězem 

a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako 

kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez 

jeho osobní posedlosti. Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve skutečnost, ale za 

jakou cenu? Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhovávání 

obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí. V investigativním dokumentu vystupují na povrch

ty největší bolesti současného Ruska. Pro lidi, kteří svou otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku 

filmu, však tato olympiáda nezůstane hezkou vzpomínkou.

Šitkredit / ČR 2010 / 31 min.

Režie: Martin Řezníček

porušování lidských práv / sociální vyloučení a zločiny z nenávisti

„Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala," 

zpovídá se v dokumentu Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala možnost 

snadné a rychlé půjčky. I když si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila, 



nevýhodné podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku 

Šitkredit divákům a divačkám přibližuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy 

konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy. V prostředí špatně regulovaného trhu 

s půjčkami může i jediná zpožděná platba znamenat pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný 

příjem - navzdory tomu, že jejich dlužníci nemají žádný majetek. Dokument, produkovaný 

společností Člověk v tísni, dává kromě hlavního tématu - novodobé lichvy - nahlédnout 

i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení.

Syrská Love Story / VB 2015 / 75 min.

Režie: Sean McAllister

porušování lidských práv / občanský aktivismus / diktátorské režimy / 

migrace

Aktivisté Raghda a Ámer se poznali ve vězení. Skrze díru ve zdi. Zamilovali se do sebe, vzali 

a narodili se jim tři synové. Známý dokumentarista Sean McAllister začal točit jejich příběh 

v roce 2009. Raghda je v té době opět ve vězení a starost o rodinu padá na Ámera. Když 

Raghdu konečně propustí, jde do vězení sám dokumentarista. Rodina je v bezprostředním 

ohrožení, takže Ámer nakonec přesvědčí váhající Raghdu, aby Sýrii opustili. Prchají nejprve 

do Libanonu a odtud do Francie. Raghda v exilu bojuje se svou dvojí identitou – je manželkou 

a matkou i politickou aktivistkou. Sny se rozplývají, láska se mění ve vztek a zoufalství. 

A manželství se zdá stejně křehké jako situace v Sýrii.

Tichá inkvizice / USA, Nikarague 2014 / 66 min.

Režie: Alessandra Zeka, Holen Sabrina Kahn

porušování lidských práv

Lékařka Carla denně řeší etické dilema. Současný nikaragujský prezident Daniel Ortega totiž 

v reakci na svůj povolební úspěch, kterého dosáhl díky podpoře katolické církve, schválil v roce 

2007 nařízení zakazující potraty. A to i v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života 

matky. Důsledkem je značný nárůst počtu nepovedených domácích potratů a nechtěných 

těhotenství. Carla se domnívá, že zákon jde proti lékařské etice a porušuje ženská práva. 

Ona a její tým proto ve snaze pomáhat pacientkám balancují na hraně ilegality. Skrze Carlin 

příběh zároveň nahlížíme do současné politické situace v Nikaragui, o které se příliš nemluví.



Úkryt / Švýcarsko 2014 / 101 min.

Režie: Fernand Melgar

migrace / porušování lidských práv

Španělský pár zasažený ekonomickou krizí, obchodník z Mauretánie, romská rodina 

z Rumunska… Mohou se tak rozdílní lidé potkat v jeden čas na jednom místě? Ve švýcarském 

Lausanne ano. Zdejší útulek pro bezdomovce a migranty je v zimní sezoně jednou z mála 

nadějí, jak neumrznout na ulici. Kapacity jsou omezené, a i když personál dělá, co může, 

ne vždy se dostane na všechny. Před vchodem se tak každý večer odehraje dramatický zápas 

o nocleh, který má vždy nějaké poražené. Režisér Fernard Melgar pokračuje po filmu Zvláštní 

let, oceněném na festivalu Jeden svět 2012, citlivým observačním způsobem ve zkoumání 

tématu přistěhovalectví.

Úžasný Ázerbájdžán! / VB 2012 / 60 min.

Režie: Liz Mermin

porušování lidských práv / diktátorské režimy 

Ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury Západu a Východu. Tak se 

snaží před mezinárodní veřejností prezentovat stát i místní představitelé. V zemi bohaté na ropu 

vyrůstají mrakodrapy, Ázerbájdžán se dostal do Bezpečnostní rady OSN, prezident Alijev si 

potřásá rukou s nejvýznamnějšími státníky světa. Když ázerbájdžánský pěvecký duet vyhrál 

apolitickou hudební soutěž Eurovision, vyhlásil prezident vítězství národním úspěchem. Film 

Amazing Azerbajian! je příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou fasádou se podle 

mezinárodních pozorovatelů skrývá represivní a zkorumpovaný režim, který tvrdě potlačuje 

svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování. Nepohodlné novináře zatýká na základě 

smyšlených obvinění, nebo je rovnou nechává likvidovat a jakékoliv projevy nesouhlasu 

potlačuje násilím.

Verdikt v Maďarsku / Maďarsko 2013 / 107 min.

Režie: Eszter Hajdú

porušování lidských práv / sociální vyloučení a zločiny z nenávisti

Tři roky sledoval štáb soud se čtyřmi maďarskými přívrženci krajní pravice, kteří byli obviněni 

ze série rasově motivovaných vražd šesti Romů, včetně dětí. Dopadení pachatelů trvalo více než

rok, samotné projednávání případu se vleklo zejména kvůli nedostatku důkazů a zásadním 

pochybením policie. Díky neustálé přítomnosti kamer v soudní síni se režisérce Eszter Hajdú 

podařilo zachytit dramatický průběh ostře sledovaného procesu, k jehož medializaci přispěl 



světově známý maďarský hraný film Je to jen vítr uvedený na Jednom světě v roce 2013. 

Dospěje proces k rozuzlení, které přinese třem pozůstalým romským rodinám zadostiučinění? 

Mohou důvěřovat ve spravedlnost maďarského státu?

Viva Cuba Libre / Kuba 2013 / 60 min.

Režie: Jesse Acevedo

porušování lidských práv / diktátorské režimy

Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života na ?ostrově svobody?, 

kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje 

raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem 

stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně 

v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou 

hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže.

Vražedná pole na Srí Lance / VB 2013 / 93 min.

Režie: Callum Macrae

porušování lidských práv / diktátorské režimy

Dvě desetiletí války s tamilskými separatisty na severu Srí Lanky ukončila brutální ofenziva 

srílanské armády v roce 2009. Film rekonstruuje události, které se odehrály během 120 dní 

krutých bojů, a přináší důkazy o válečných zločinech srílanské vlády. Podle svědectví 

a videonahrávek, se kterými pracují autoři dokumentu, se zdejší civilní obyvatelstvo stalo obětí 

cíleného bombardování a poprav. Masakry desetitisíců lidí se navíc odehrály v oblastech, 

které měly být podle oficiálních vyjádření státních představitelů takzvaně bezzásahové. 

Film přináší šokující svědectví, jehož věrohodnost se srílanská vláda snaží zpochybnit.

Vyrob si svůj stát / Francie, UK 2015 / 80 min.

Režie: Antony Butts

Porušování lidských práv  

Rusko na jaře roku 2014 využilo mocenského vakua v Kyjevě k destabilizaci Ukrajiny 

a provedlo nepřiznanou separatistickou operaci na Donbase. Ozbrojené skupiny proruských 

rebelů čítající i část nespokojených obyvatel Donbasu, ovládly místní úřady a vyhlásily 

referendum o odtržení od Ukrajiny. Režisér Antony Butts na konkrétních lidských osudech 

a bezprostředně zachycených situacích zobrazuje odhodlání a nadšení, ale i naivitu, aroganci 

a krutost účastníků převratu. Konflikt vynáší k moci značně sporné postavy a své původní 



vyznavače zanechává mnohdy rozčarované zjištěním, že byli jen pěšáky na šachovnici 

ovládané mocnějšími hráči.

Zločinci podle zákona / Izrael, Německo, Španělsko 2010 / 91 min.

Režie: Alexander Gentelev

Porušování lidských práv  

O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky.

Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti

 ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. 

A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu Alexandra 

Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika čelních představitelů ruskojazyčného 

podsvětí, takzvaných vorů v zakoně. Ti musejí dodržovat speciální kodex - nepsané zákony, 

které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich nebývale otevřené 

výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských radovánek" 

podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od 

perestrojky až do dnešní doby. Podle bývalého pracovníka ruského Interpolu mají dnes tito lidé 

zásadní vliv na ekonomická a politická rozhodování své země, neboť dobře vědí, že kromě 

po zuby ozbrojených bodyguardů musejí disponovat i „svým" politikem.

10 miliard – co máte na talíři? / Německo / 102 min.

Režie: Valentin Thurn / Země původu: Německo 

ekologie a zodpovědná spotřeba / životní styl

Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět 

na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do 

lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy 

zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po 

městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé pohledy ze všech koutů 

světa, finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme? 

Aminin profil / Kanada 2015 / 84 min.

Režie: Sophie Deraspe

životní styl / LGBT / migrace / diktátorské režimy 

Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát 

blog, který reflektoval aktuální dění v Sýrii. Už jeho samotný název „Lesba v Damašku“ upoutal 



pozornost a odkaz na jeden z Amininých prvních příspěvků v amerických novinách zajistil 

blogu slušnou čtenářskou základnu. Proto když se svět prostřednictvím její on-line přítelkyně 

dozvěděl o Aminině únosu tajnými službami, mnoho lidí se zapojilo do kampaně za její 

propuštění. Co se na počátku jeví jako příběh o osobní odvaze lesbické aktivistky, změní se 

kvůli několika nečekaným zvratům v originální přípěvek do debaty o síle sociálních sítí, 

které jsou schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich identitami.

Co se nenosí / Estonsko 2015 / 58 min. 

Režie: Jaak Kilmi, Lennart Laberenz 

ekologie a zodpovědná spotřeba / životní styl

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků 

k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu vytváří i estonská módní 

návrhářka Reet Ausová. Využívá textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další 

tisíce tun oblečení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního 

průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková 

nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji 

celé planety. Reetiny ambice jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit 

vedení nadnárodních módních korporací. Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává 

novou éru módní produkce? 

H2Omx / Mexiko 2013 / 82 min. 

Režie: José Cohen, Lorenzo Hagerman 

ekologie a zodpovědná spotřeba 

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se 

v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes alarmující nedostatek a musí se za cenu 

velkých ztrát přivádět z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě 

nevábné řeky protéká venkovskými oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí 

se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt shromažďování 

dešťové vody organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích. Znepokojivá filmová esej 

kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká. 



Kola versus auta / Švédsko 2015 / 88 min. 

Režie: Fredrik Gertten 

ekologie a zodpovědná spotřeba / občanský aktivismus 

/ životní styl

São Paulo, Los Angeles nebo Toronto jsou známé svou problematickou dopravní politikou. 

Diktát automobilového průmyslu, leckde nejvýraznějšího zdroje financí pro městské i státní kasy, 

má fatální dopad na celý městský prostor, plynulý pohyb obyvatel, jejich čas i zdraví. Dokument

sleduje, jak se pro řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika a jak spolu se zvyšujícím se

počtem cyklistů sílí po celém světě občanské iniciativy na jejich podporu. Film se dotkne situace 

ve městech, kde se kola stala převažujícím dopravním prostředkem (Berlín, Amsterdam či 

Kodaň). Inspirativní snímek má široký záběr, dává prostor nápaditým komentářům a představuje

různé aspekty boje cyklistů o bezpečný pohyb ve městech – s vtipem, nadhledem 

a za přitažlivého hudebního podkresu. 

Na sever od slunce / Norsko 2012 / 46 min. 

Režie: I. Wegge, J. Nyseth Ranum 

ekologie a zodpovědná spotřeba / životní styl

Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. 

Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním 

kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí 

zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených 

míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým

jídlem a jejich dodávka jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného 

surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo 

civilizaci. Hrdinové filmu si však zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití. 

Na stupních vítězů / Německo, Rakousko 2010 / 94 min.

Režie: Jan Tenhaven

životní styl / senioři

Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve skromných

podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. 

Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice 

je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném

čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého 



sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího Soukupa 

z Hradce Králové. Příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž nechybí nervozita ani 

pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. Snímek nahlíží i do 

soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření světového rekordu, 

ale jejich věk. Přesto doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší.

Thule Tuvalu / Švýcarsko 2014 / 96 min. 

Režie: Matthias von Gunten 

ekologie a zodpovědná spotřeba 

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní

stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově 

propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené 

tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé 

Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. 

Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, 

že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně. 

Ohrožená semínka / USA 2016 / 94 min. 

Režie: Taggart Siegel, Jon Betz 

ekologie a zodpovědná spotřeba 

Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový 

kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před 

možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po celém světě několik. 

Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je 

současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky 

lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky modifikovaného typu zemědělství zbývají. 

Proti potravinářským nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, 

zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat. 

Nový svět / Estonsko 2011 / 90 min. 

Režie: Jaan Tootsen 

ekologie a zodpovědná spotřeba / občanský aktivismus 

/ životní styl

Stejně jako většině evropských metropolí i estonskému Tallinnu vládnou auta. Když byla v roce 



2006 otevřena ve čtvrti Nový Svět další silnice určená výhradně automobilům, došla skupině 

místních obyvatel trpělivost. Po happeningu, při kterém v respirátorech a plynových maskách 

bránili slavnostnímu průvodu při otevření této silnice, se cykloaktivista Erko a student architektury

Marten společně s přáteli rozhodli založit Společnost Nový Svět. Náplní jejich práce se staly 

nejrůznější aktivity omezující automobilovou dopravu v jejich čtvrti, například sprejování 

falešných přechodů pro pěší. Nápady, jak změnit svou čtvrť k lepšímu, udělat z ní příjemné 

a zdravější místo pro život a zamezit diktátu automobilové dopravy, se rozhodli přednést 

i starostovi a městským úředníkům. Snímek o aktivitách skupiny mladých Estonců, kteří svými 

akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech země, přibližuje nezastupitelnou roli 

občanského aktivismu v současné společnosti. 

Punkový syndrom / Finsko 2012 / 85 min.

Režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi

inkluze a vzdělávání / životní styl

Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka's Name Day trpí, jak sami s 

úsměvem říkají, „punkovým syndromem“. Jejich kapela naplňuje s vtipem sobě vlastním upřímný 

punkový étos – dělat hudbu na vlastní pěst přes různá omezení a překážky. Snímek mapuje 

vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Muzikanti 

také vyrážejí na hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes osobní šarvátky a různá 

životní zklamání nacházejí toužené pochopení u lidí z různých subkultur. Skrze svou hudbu čtyři

kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně 

hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečenským problémům i každodenním 

zážitkům: jak strašně nanic je chodit na pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Silná filmová 

výpověď o peripetiích čtyř muzikantů, kteří se rozhodli jít proti proudu vlastním životním stylem, 

získala cenu diváků na loňském ročníku festivalu v Tampere.

Sonita / Írán, Německo, Švýcarsko 2015 / 91 min.

Režie: Rokhsareh Ghaem Maghami

životní styl / migrace / porušování lidských práv

Sonita se chce stát slavnou raperkou. Filmový štáb ji začíná sledovat v době, kdy jejími jedinými

fanoušky jsou ostatní děti z útulku na okraji Teheránu. Sonita totiž s některými příbuznými 

uprchla před Tálibánem z Afghánistánu do Íránu, zatímco rodiče zůstávají dál v Afghánistánu. 

Zdá se, že Sonitu stejně jako asi 15 milionů dalších nezletilých dívek po celém světě čeká 

domluvená svatba. Rodiče láká 9000 dolarů, které by za dceru mohli dostat, a o rapování 



nechtějí ani slyšet; kromě toho je v Íránu sólový ženský zpěv zakázán. Jenže Sonita si chce svůj 

osud zvolit sama. Když se zeptá režisérky, zda si ji nechce koupit, když je stejně na prodej, její 

příběh nabere zcela nečekaný směr.

Švédská teorie lásky / Švédsko 2015 / 76 min. / vhodný od 15  let

Režie: Erik Gandini

životní styl 

Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi

se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli politici s přelomovým programem 

„Rodina budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost 

každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či rodičům. 

Po čtyřiceti letech experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných 

vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují 

uměle tvořené sociální skupiny. Šokující výpověď vyprávěná formou filmové eseje.

Hiphop-erace / Nový Zéland 2014 / 93 min.

Režie: Bryn Evans 

inkluze a vzdělávání / senioři

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni 

členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? 

Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí 

dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu 

přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo 

a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka 

a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. 

Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.

Nemusíš s láskou, stačí s citem  / ČR 2015 / 52 min. / vhodný od 15 let

Režie: Lenka Vochocová, Kateřina Bubeníčková

inkluze a vzdělávání

Je sexualita lidí s mentálním hendikepem v dnešní společnosti stále tabu? Pokud ano, tento 

dokument se ho snaží zbořit. Sledujeme v něm příběh čtyř hlavních aktérů, dvou žen a dvou 

mužů. Partnerství, sexualita, ale také otázka rodičovství jsou ústředním tématem jejich diskusí. 

Zda je například lepší přijít ve čtyřiceti o panictví s prostitutkou, nebo si počkat na pravou lásku. 



Jaké to je porodit zdravé dítě, a nesmět se o něj starat. Nebo jak se jako žena vyrovnat s tím, 

že mě v mládí přiměli k podvázání vaječníků.



Sejde z očí, sejde z mysli / Kanada 2014 / 87 min.

Režie: John Kastner

inkluze a vzdělávání 

Jaké je žít v léčebně pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Režisér John Kastner strávil 

osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčebny v kanadském Brockvillu. Jeho nekriticky 

pozorující kamera zachycuje běžný život na uzavřeném oddělení, každodenní rutinu, konflikty 

i občasná milostná vzplanutí. Skrze rozhovory dostává divák mimořádnou příležitost důvěrně 

poznat vnitřní svět nemocných i okolnosti, které vedly k jejich hospitalizaci. Naděje na opětovný

návrat do běžného života bývá poměrně malá, přesto vnímavý personál dělá vše pro to, 

aby se klienti opět osamostatnili. Podaří se zbloudilým duším návrat zpátky do reality?

Slyšet očima / Rakousko 2016 / 89 min.

Režie: Dariusz Kowalski

inkluze a vzdělávání

Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako další oficiální řeč pro svou 

zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace tamní neslyšící komunity nedá považovat 

za ideální. Neslyšící politička Helene Jarmer, jedna z postav snímku, se to snaží změnit. Mladí 

neslyšící manželé Hagerovi přemítají, do jaké míry nedoslýchavost ovlivní život jejich čerstvě 

narozeného syna Emila. Studentka Ayse se snaží zvládnout vstup do svého prvního zaměstnání.

Observační dokument zachycuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom 

na sílu a barevnost paralelního světa znakového jazyka.

Gayby Baby / Austrálie 2015 / 85 min.

Režie: Maya Newell

LGBT / migrace

Grahama (12) tátové adoptovali, když mu bylo pět a vůbec neuměl mluvit. Teď mu dělá 

problémy čtení a má obavy, že se mu v nové škole budou spolužáci smát. Ebony (12) 

se chce probojovat do školy v lepší čtvrti, aby unikla z předměstí, kde se podle ní na její rodinu 

dívají skrz prsty, zatímco Gus (11) si ze všeho nejvíc přeje, aby ho mámy vzaly na zápas 

wrestlingu. Matt (11) je mimořádně inteligentní a mámám pomáhá v kampani za legalizaci 

manželství pro všechny, ale do kostela s nimi chodit odmítá. Půvabný dokument o každodenních

radostech a strastech australských adolescentů je důležitým příspěvkem k diskuzi o podobách 

současné rodiny.



Říkejte mi Kuču / USA 2012 / 87 min.

Režie: Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall

LGBT / migrace

Strhující portrét ugandského gay aktivisty Davida Katoa, který nechtěl být jen ve vleku 

neblahých událostí. Lidé odlišné orientace neměli v Ugandě nikdy jednoduchý život. Homofobní

nálady ve společnosti podporoval stát, média pořádala na gaye a lesby hony, násilí na nich 

spáchané často zůstávalo nevyšetřeno. Koncem roku 2009 přišel do parlamentu zákon, podle 

kterého by lidem s homosexuální orientací mohlo hrozit doživotní vězení, a někdy i trest smrti. 

Místní komunita gayů a leseb však byla odhodlaná vytrvalým úsilím svou situaci změnit. Snímek 

sleduje jejich boj proti přijetí zákona, během kterého museli čelit výhrůžkám, napadání nebo se 

ukrývat na tajných místech. Intimní zpovědi gayů se prolínají s nenávistnými komentáři zástupců 

církve, médií i státu a odkrýváním pozadí vzniku zákona, za kterým údajně stála americká 

evangelikánská církev. Davidovi a jeho přátelům se podařilo vzbudit vlnu mezinárodního zájmu,

který přiměl prezidenta, aby zákon neschválil. Tím však boj proti diskriminačnímu zákonu 

zdaleka neskončil

# Chicagogirl / USA / Sýrie 2013 / 74 min. / vhodný od 15 let

Režie: Joe PiscatellaS

občanský aktivismus / diktátorské režimy

Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít běžné starosti jako její američtí vrstevníci: školu, 

lásky, módu, hudbu? Jenže na nic z toho studentka z Chicaga nemá čas ? prostřednictvím svého

notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, šíří fotky a videa nebo

informuje demonstranty o aktuálním dění. Její přátelé Bassel, Aous a Omar jsou přitom 

v samotném ohnisku dění, v zemi, kde už tři roky trvá občanská válka. Dokumentují zločiny 

Asadova režimu a samozřejmě bojují. Vyměnili však zbraně za fotoaparát, mobil a internet. 

Film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí, který se stal 

zásadním hybatelem vlny arabského jara.

Film jako Brno / ČR 2011 / 63 min.

Režie: V. Klusák a studenti FAMU

občanský aktivismus / sociální vyloučení a zločiny z nenávisti

Prvního května loňského roku se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce 

na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl 



nenásilně trasu pochodu zablokovat. Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů a studentek 

z pražské FAMU natočili různé aspekty onoho dne. Klusák se zaměřil na televizního reportéra, 

pro kterého „bez konfliktu není reportáž“. Jan Strejcovský portrétoval neonacisty, zatímco 

Kristýna Bartošová se zaměřila na blokádníky. V příspěvku Romové nechává Robin Kvapil 

zaznít anonymní ostře xenofobní dopis adresovaný ředitelce Romského muzea. Lukáš Senft se 

věnoval policistům, Natálie Císařovská se od pochodu posunula a zachytila prvomájové akce 

politických stran. Ještě dále se vydal Andran Abramjan, který se k prvomájovým událostem 

vyjádřil pomocí zvířat v ZOO .

Prachy v prachu / Estonsko 2013 / 98 min.

Režie: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper

občanský aktivismus 

Politické strany financují své kampaně z nepřiznaných peněz, politici slibují nesplnitelné, roste 

korupce a klientelismus. To je reálná situace na estonské politické scéně, která nápadně 

připomíná situaci v řadě dalších zemí, včetně Česka. Tamní divadlo NO99 se rozhodlo čelit 

celospolečenskému znechucení z panujících praktik v politice provokativním způsobem – 

ohlásilo vytvoření nové politické strany. Připravuje spoty, billboardovou kampaň a chystá 

ustavující sjezd pro 7000 lidí. A establishment i média začínají být nervózní. Je to celé jen 

mystifikace, nebo tu skutečně vzniká nová strana? Autorský dokument odhaluje slabiny dnešní 

demokracie a poukazuje na sílu občanské společnosti.

Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze / USA 2014 / 105 min.

Režie: Brian Knappenberger

občanský aktivismus

Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se postupně stal 

aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný 

pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných 

institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. 

V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahování článků akademického časopisu JSTOR. Kauza 

se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě 

zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technologií 

a občanských práv v současném světě.



Poslední sny / Dánsko 2013 / 59 min.

Režie: Estephan Wagner

senioři 

Hanne přemýšlí, zda má kontaktovat svou dceru a usmířit se s ní. Britt by chtěla ještě naposled 

spatřit svou celoživotní kamarádku z Norska. Myrna chce strávit poslední chvíle s manželem, 

ještě jednou vstát a nechat na sebe dopadat paprsky slunce. Stihnou si svá přání splnit? Intimní 

portrét tří žen během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici otevírá téma, které je v 

Česku stále silně tabuizované. Jakkoli je odchod našich blízkých ze života složitý, režisér 

Estephan Wagner ukazuje, že díky empatické péči ošetřujícího personálu, psychologů či kněží 

se na něj lze připravit. Dojemný film natočený s velkou citlivostí dokáže přesvědčit o tom, že 

naši poslední cestu může provázet důstojnost.

Sedm písní pro dlouhý život / VB 2015 / 83 min.

Režie: Amy Hardie

senioři  

Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na vyléčení, přitom 

však netuší, zda je moderní medicína udrží při životě týdny, měsíce, nebo dokonce roky. 

Sedmou postavou filmu je sestra Mandy, která dokáže pacientům velmi pozorně naslouchat 

a zároveň je nakazit svým nadšením pro hudbu a zpěv tak, že jim přináší terapeutické účinky. 

Všichni se setkávají ve skotském hospicu poskytujícím širokou škálu paliativní péče. Režisérka 

Amy Hardie natočila nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument – muzikál, který ač 

pojednává o smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři.

Život začíná po stovce / Švédsko 2015 / 58 min.

Režie: Asa Blanck

senioři / životní styl

Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se 

svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne 

sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se 

blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli 

učit se stále novým věcem není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí 

se v minulosti, ale těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud 

a strach – na to je život příliš krátký.



• Produkce Člověka v tísni

Epicentrum / ČR 1993 / 38 min.

Režie: Petr Jančárek

produkce Člověka v tísni 

Jak vypadaly začátky největší humanitární organizace ve střední a východní Evropě? Několik 

nadšenců namačkaných v jedné malé místnosti v redakci Lidových novin a ochotných nasadit 

vlastní život proto, aby někomu pomohli, to všechno bez nároku na jakoukoli odměnu nebo plat.

Pro někoho z nich znamenala práce v nadaci Lidových novin spíš velké dobrodružství 

a naplnění touhy po nebezpečném cestování, pro jiného osobní vyjádření nesouhlasu s tím, co 

se ve světě děje. Film Petra Jančárka z roku 1993 ukazuje, že žádný válečný novinář nemůže 

být nestranný, a vysvětluje tím unikátní partnerství válečných korespondentů a humanitárních 

pracovníků, kteří stáli za vznikem Člověka v tísni. Takové spojení je přesto i dnes výjimečné: 

v krizových oblastech se organizace buď omezují na informování o situaci na místě, anebo 

tamním lidem pomáhají. Pro lidi z Člověka v tísni však princip „Pomoct a dovézt o tom 

svědectví“ zůstává základem fungování jejich organizace i po dvaceti letech.

Tři dary / ČR 2011 / 26 min.

Režie: Erika Hníková

produkce Člověka v tísni  

Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém snímku Tři dary vydala po stopách české pomoci 

v Afghánistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řadu let snaží 

společnost Člověk v tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, živořících na hranici chudoby 

v podhorských vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dokument je složen ze tří příběhů

rodin, kterým Člověk v tísni pomáhá zajistit stabilní zdroje příjmů. Diváci společně s autorkou 

zjišťují, jak může ovlivnit život rodiny darované hejno slepic, tkalcovský stav nebo včelí roje.

________________
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