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ANOTACE JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ

 #chicagoGirl / USA, Sýrie 2013 / 74 min. / vhodný od 15 let 
Režie: Joe Piscatella
diktátorské režimy / občanský aktivismus 
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. 

10miliard – co máte na talíři? / Německo 2015 / 102 min.
Režie: Valentin Thurn
životní styl / ekologie 
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? 

Ada na radnici / Španělsko 2016 / 85 min.  
Režie: Pau Faus
občanský aktivismus / porušování lidských práv 
Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008 
nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada Colau se snaží 
organizovat pomoc pro lidi, kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí 
o střechu nad hlavou. Citlivý snímek zachycuje přerod nezdolné 
aktivistky v ženu, jež hodlá poctivě, s elánem a zdravým rozumem 
proniknout s občanskou platformou do politiky a nezadat si s ní. 
Po historickém vítězství v červenci 2015 stanula Ada v čele barcelonské 
radnice. Dokument sleduje deset měsíců od vyhlášení kandidatury přes 
tvrdá vyjednávání a mediální výstupy až po napínavý průběh voleb 
a první den v úřadu. Součástí filmu jsou také intimní záběry 
z videodeníku, v němž Ada leckdy zápasí i sama se sebou. 

AsexuaLOVE / Česká republika 2018 / 40 min.
Režie: Eva Lammelová
LGBT / životní styl

Jana se bála vycházet z bytu a Ondřej trpěl depresemi. Sebe přijetí
přišlo, když objevili svoji sexuální identitu. Jsou aromantičtí asexuálové.
Nezamilují se, nestojí o sex ani o romantický vztah a netouží
po dětech.
Ondřej miluje film a astronomii, bydlí s kocourem a gay párem
a vídá se s kamarádkou Martinou, která tajně doufá, že si ji jednou
vezme. Jana žije šťastně sama, ráda se dívá na hokej a čte romantické
příběhy, z nichž některé překládala. Oba jsou vyrovnaní se
svou identitou, mají skvělou práci, koníčky, přátele a také odvahu
dodat sílu všem, kteří se bojí přiznat asexualitu sobě i před druhými.



Queer komunita se rozšířila o Asexuály, lidi, kteří nepociťují sexuální
přitažlivost. Dnes se o sexu mluví tolik, že nás může překvapit,
že jsou mezi námi. Možná to je v přesexualizované společnosti
jedno z posledních tabu. 

Běloruský sen / Rusko 2011 / 55 min. 
Režie: Ekaterina Kibalchich
diktátorské režimy / porušování lidských práv 
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. 

Bohové z Molenbeeku / Finsko 2019 / 72 min. 

Režie: Reetta Huhtanen
děti a mládež / inkluze a vzdělání / migrace
Poetický film o přátelství tří dětí uprostřed bruselské čtvrti Molenbeek, 
místa soužití mnoha kultur a vyznání, které po teroristických útocích 
v Paříži a v Bruselu v roce 2016 získalo pověst líhně islámského 
terorismu.
„Amine, víš, co je muslim?“ ptá se šestiletý finsko-chilský chlapec Aatos 
svého nejlepšího kamaráda, jehož rodina pochází z Maroka. „To je někdo,
kdo nejí vepřové maso,“ vysvětlí mu Amine. Dny tří nerozlučných 
kamarádů, dvou chlapců a jejich kamarádky, sousedů v bruselské čtvrti 
Molenbeek, jsou naplněny bohatou dětskou fantazií a bezstarostným 
hraním. Zatímco v ulicích se demonstruje proti terorismu a Evropa je 
otřesena, mysl chlapců nezaměstnává nic menšího než přemítání o Bohu 
a o bozích. Existuje Bůh? A který je nejlepší?



B  ohu žel / Česká republika 2018 / 80 min. 

Režie: Saša Dlouhý
migrace / porušování lidských práv / sociální vyloučení a zločiny 
z nenávisti 
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument 
Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu 
s reálným obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště.

„Syna jsem neviděl 4 roky, vnučku ještě vůbec. Mluvíme spolu přes 
Skype,“ líčí Gruzínec Zurab, který v Praze už 20 let čeká na vyjádření 
o udělení azylu. Vladimír z Ruska, který je svou vlastí pronásledován za 
to, že se veřejně omluvil za invazi sovětských vojsk do ČSSR, měl větší 
štěstí. Azyl dostal i s celou rodinou. Syřan Hadí o něj nestojí – necítí se 
v Česku vítán. Příběhy šesti lidí, kteří unikli před válkou či 
pronásledováním, jsou si podobné. Spojuje je touha po novém začátku. 
Zástupci organizací pomáhajících uprchlíkům se ve filmu zamýšlejí nad 
tím, kam se poděl solidární přístup české společnosti z počátku 90. let, 
kdy jsme nabídli pomocnou ruku tisícům Bosňáků prchajícím z 
Jugoslávie. A ptají se, vůči komu je vlastně namířená nenávist 
převlečená za vlastenectví.

Cizinec v ráji / Nizozemsko 2016 / 73 min. 

Režie: Guido Hendrikx
migrace 
Co od Evropy vlastně chcete? Jsme pro vás jen rajská zahrada, jejíž 
plody můžete ve velkém otrhat? Podobné otázky slýchávají vyčerpaní 
imigranti, kteří právě překonali moře a připluli k evropským břehům.  
Hlavní postavou dokumentu o dilematech migrace je belgický herec 
Valentijn Dhaenens, který v úloze mentora na svých přednáškách 
konfrontuje imigranty s modelovými reakcemi Evropanů na jejich 
příchod. Varovat před problémy, nebo podpořit sny o lepším životě? Kdo 
dostane šanci v Evropě zůstat a na základě jakého klíče ho vybrat? Jisté 
je jedno: o vstupu do „ráje“ rozhodují daleko složitější mechanismy 
než pouhé odhodlání a vůle cizinců. Podle kterého scénáře se sehraje 
jeden z největších příběhů naší doby – příběh o migraci, naději 
a deziluzi, ve kterém jsou všichni nuceni hrát nějakou roli?

D  ál nic / Česká republika 2013 / 75 min. 

Režie: Ivo Bystřičan
ekologie a zodpovědná spotřeba 
Ani po sedmi letech se stavařům nedaří uvést do provozu pár zbývajících
kilometrů dálnice D8 vedoucí chráněnou oblastí Českého středohoří, 
směrem do Německa. Dokončení stavby blokuje série žalob občanského 
sdružení Děti Země, které upozorňuje na nezákonný průběh celého 
projektu. Místní lidé ale vnímají situaci odlišně. Kvůli nedostavěným 
úsekům jim pod okny denně proudí nekonečné množství aut a kamionů 



a oni by se rádi dočkali klidu. Neřeší přitom, že za zpoždění stavby může 
v první řadě neschopnost státu dodržovat vlastní zákony. Autorský film 
režiséra Iva Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován 
vizuálně působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří.

D  il Lejlá / Německo 2016 / 71 min. 

Režie: Asli Özarslan
občanský aktivismus / porušování lidských práv
Lejlá Imret se před několika lety stala nejmladší starostkou v Turecku. 
Ve svých 26 letech stanula před nelehkým úkolem oživit rodné město 
Cizre. To musela jako pětiletá opustit v důsledku vojenských akcí, při 
nichž zemřel i její otec, velitel kurdských guerill. Kurdští politici nemají 
v Turecku lehkou pozici a pro Cizre, odvěký středobod kurdského odporu,
to platí dvojnásob. S blížícími se parlamentními volbami, ve kterých má 
poprvé v historii šanci uspět prokurdská demokratická strana, musí Lejlá 
i její rodina čelit čím dál vyhrocenějším situacím. Potká Lejlu stejný osud 
jako jejího otce? A existuje ještě naděje, že kurdská menšina bude žít 
v Turecku bez útlaku a otevřené diskriminace? 

Epicentrum / Česká republika 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. 

Epidemie svobody / Česká republika 2017 / 67 min. 

Režie: Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka
občanský aktivismus 
Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy 
mají rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají 
vůbec čeští rodiče o očkování dostatek informací? Dokumentaristka 
Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi 



na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy 
o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by 
mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích
s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé 
Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný 
a dobře podložený názor není zdaleka tak jednoduché. 

Film jako Brno / Česká republika 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.

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.“ 

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

Režie: Nanfu Wang
občanský aktivismus / porušování lidských práv 
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.  

Íranský rave / Switzerland 2016 / 84 min. 

Režie: Susanne Regina Meures
diktátorské režimy / občanský aktivismus / porušování lidských práv  
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. 

Kdo mě teď bude mít rád? / Izrael 2016 / 86 min.

Režie: Tomer & Barak Heymann
LGBT/ životní styl 
Saar je ze sedmi dětí, s rodinou se ovšem vidí zřídka. Někteří sourozenci 
mu zazlívají, že odešel z Izraele do Londýna, někteří mají problém s jeho
sexuální orientací a jiní se bojí, že by se od něj jejich děti mohly nakazit 
virem HIV. Saar po téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat. Ten by 
ale znamenal nutnost postavit se důvodům, kvůli kterým utekl. 
Režisérské dvojici bratří Heymannových se podařilo získat důvěru 
protagonisty i jeho rodinných příslušníků, účastní se intimních konverzací
o důvěře, strachu a letitých křivdách. Film získal divácké ceny v Berlíně 
a Krakově, na Jednom světe získali bratři Heymannové cenu diváků 
v roce 2007 za film Most přes Wadi. 

Ke světlu / Čína, USA 2011 / 69 min. 

Režie: Yuanchen Liu
diktátorské režimy / porušování lidských práv
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. 

Krajina v tísni / Česká republika 2017 / 52 min. 

Režie: Petr Jančárek
ekologie a zodpovědná spotřeba / produkce Člověka v tísni
Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes 
spíš Česko řeší problém sucha. Nový film z produkce Člověka v tísni 
ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny 
jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení 
s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného
nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující 
dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi 
odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.
Dokumentární film KRAJINA V TÍSNI vyrobila společnost Člověk v tísni 
v souvislosti s masivní pomocí, kterou opakovaně poskytuje při 
povodních v ČR. Hodinový televizní dokument poukazuje na nezdravý 
stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, zabývá 
se problematikou vodního režimu a hospodaření s vodou v Čechách, 
akcentuje podceňované nebezpečí sucha. Jako zjevný a viditelný 
symptom je ve filmu použit fenomén českých a moravských povodní 
posledních desetiletí, které jsou stále v živé paměti obyvatel naší země. 
Celou problematiku pak předkládá v globálních, celosvětových 
souvislostech. Jednou ze záměrně vybíraných cílových skupin diváků jsou
vlastníci zemědělské půdy, tedy přibližně 2,5 milionu lidí. Jen malá část 
z nich na vlastních pozemcích sama hospodaří, většina svou půdu 
pronajímá za nevýhodných podmínek velkým zemědělským holdingům. 
Narace dokumentu je volena tak, aby zároveň oslovoval mladé lidi, proto
jsou ve filmu použity nejen rozhovory s odborníky, dokumentární i 
historické záběry,ukazující probíraná témata, řada exkluzivních leteckých
záběrů české krajiny, ale také animovaný příběh, který diváka provází 
celým dokumentem.

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. 

Lepším člověkem / Kanada 2017 / 79 min. 

Režie: Lawrence Jackman, Attiya Khan
porušování lidských práv / životní styl 
Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco staršího Stevea. 
Pro oba to byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. 
Tahle zkušenost dívku málem stála život.
Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich dvouletého vztahu. Chrlil na ni
rasistické nadávky, mlátil ji pěstmi, škrtil ji, až omdlévala. „Myslela jsem 
si, že takhle to ve vztazích chodí. A čekala jsem, že dřív nebo později mě
zabije,“ vzpomíná pohnutě Attiya během terapeutického sezení, kterému 
přísedí i Steve. Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil s tím, že se setkají
před kamerami a dotknou se hluboko uložených ran. Intimní snímek 
citlivě nahlíží na proces léčení duše narušené domácím násilím a ptá se 
po jeho příčinách i možnostech, jak splatit obětem životní dluh.
Loni se po celém světě rozšířila kampaň #metoo, která otevřela tolik 
potřebnou debatu a mnoho obětí inspirovala, aby veřejně sdílely své 
příběhy. V Česku se lidé dotčení násilím mohou obrátit na 
organizace Rosa – centrum pro ženy či Bílý kruh bezpečí. Možnosti 
prevence ve svých praktických kurzech nabízí Liga otevřených mužů.

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 

http://rosa-os.cz/
http://ilom.cz/
https://www.bkb.cz/


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… 

Město duchů / USA 2017 / 90 min. 

Režie: Matthew Heineman
diktátorské režimy / migrace / občanský aktivismus / porušování 
lidských práv 
Syrový obraz zvěrstev páchaných v Sýrii pohledem Hamúda a Hasana – 
dvou občanských novinářů, kteří navzdory brutálním represím přinášejí 
okolnímu světu informace o situaci v těžce zkoušeném městě.
Teroristická organizace, tzv. Islámský stát, obsadila Rakku v roce 2014 
a učinila z ní své hlavní sídlo v Sýrii. Hamúd, jeho bratr Hasan a další 
žurnalisté z aktivistické skupiny Rakka je v tichosti vyvražďována (Raqqa
is Being Slaughtered Silently) nasazují vlastní životy, aby odkrývali 
zločiny teroristů a vyvraceli jejich propagandu. Když však tzv. Islámský 
stát částečně rozkryje jejich síť, musí Hamúd s Hasanem své rodné 
město opustit. Zůstávají ale ve spojení se svými zdroji v Rakce a dále 
informují svět o životě ve městě. Za svou činnost sklízejí mezinárodní 
uznání, ovšem ani v exilu nejsou v bezpečí. Film byl uveden na festivalu 
Sundance 2017 a vyhrál cenu hlavní poroty na festivalu v Sheffieldu.
Hrdinové filmu Město duchů, to jsou aktivističtí novináři, kteří se i ve 
válečných podmínkách v Sýrii snaží dělat svou žurnalistickou práci. 
Díky jejich informacím a fotkám z míst, odkud už žádná média 
nereportují, si svět každý den připomíná, že tento konflikt je i po sedmi 
letech stále nevyřešen. My můžeme přispět tím, že nebezpečnou 
a úctyhodnou práci serveru Raqqa Is Being Slaughtered 
Silently podpoříme finančním darem.

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

http://www.raqqa-sl.com/en/
http://www.raqqa-sl.com/en/


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

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

Režie: Jan Tenhaven
senioři / životní styl 
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. 

Nemusíš s láskou, stačí s citem / Česká republika 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. 

N  erodič / Česká republika 2017 / 83 min.  

Režie: Jana Počtová
LGBT / Životní styl 
„Jako malá jsem snila, že jednou budu mít velkou rodinu. Místo toho 
nenápadně stárnu a postupně ztrácím iluze. A kolem sebe pozoruju, 
že v tom rozhodně nejsem sama,“ říká česká dokumentaristka Jana 
Počtová, která na sebe upozornila již například dokumentem Generace 
Singles. Ve svém novém snímku se především pomocí příběhů svých 
známých snaží nalézt odpověď na otázku: mít, nebo nemít děti? A do 
jakých podmínek je správné je přivést? Mozaika netradičních forem 
(ne)rodičovství naznačuje, že výchova dětí už dnes není nezbytně 



záležitostí biologických rodičů a nevyžaduje ani tradiční rozdělení rolí 
na matku a otce. 

N  ový 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. 

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. 

Piráti ze Salé / UK 2014 / 78 min. 

Režie: Rosa Rogers, Merieme Addou
životní styl 
Na pozůstatcích někdejší pirátské pevnosti v marockém Salé vyrostla 
úplně jiná stavba – cirkusový stan. Útočiště tu našla první marocká 
cirkusová škola, která poskytuje alternativní vzdělání mladým lidem 
s pohybovým talentem. Snímek zblízka ukazuje osudy několika z nich – 
od přísných přijímacích zkoušek přes náročný trénink až po přípravu 
prvního vystoupení. Budoucí artisté musí překonávat zákony gravitace a 



nalézat motivaci k lepším výkonům. Cesta ke svobodnému uměleckému 
vyjádření je pro ně nejen cestou k profesionální umělecké kariéře, 
ale i k nezávislosti a svobodě. 

Piripkura / Brazílie 2017 / 81 min. 

Režie: Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge
ekologie a zodpovědná spotřeba / občanský aktivismus / porušování 
lidských práv / životní styl 
Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní obyvatelé pralesního 
kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň a jejich přežití 
závisí na osudu džungle, kterou obývají.
Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu deštného pralesa. 
Společně se štábem podniká cesty do hlubin džungle, aby se tu setkal 
s Pakyîem a Tamanduou – posledními členy kmene Piripkura. Těm se 
jako jediným podařilo přežít střet s dřevařskými firmami, které likvidují 
kus po kusu amazonské pralesy. Do civilizace se tato dvojice vydává 
pouze v případě, že jim vyhasne oheň. Film je důležitým svědectvím 
o tom, že uprostřed pralesa stále žijí příslušníci domorodých kmenů. Tato
skutečnost totiž jako jediná legálně brání úplné devastaci zbytku 
amazonských pralesů.

P  oslední 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. 

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. 

Projekt Babička / Maďarsko, Velká Británie 2017 / 93 min. 

Režie: Bálint Révész
senioři / životní styl
Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku snaží oživit 
vzpomínky svých babiček. Zorganizují setkání. Maďarská židovka, dávná 
obdivovatelka Hitlera a bývalá britská špionka se vydávají na netradiční 
road trip.
Jak rodinná historie ovlivňuje náš přístup k druhým i k sobě samým? 
K vážnému tématu druhé světové války přistupují tři mladí filmaři z 
Velké Británie, Německa a Maďarska s příjemnou lehkostí. Každý z nich 
si dává za úkol vyzpovídat svoji vlastní babičku. Díky ochotě těchto dam 
přistoupit na hru svých vnuků se obnažují ryze osobní příběhy žen, které
– každá na jiné straně fronty – zažily druhou světovou válku. Mladíci se 
prostřednictvím příběhů svých babiček dozvídají o historii svých rodin, 
ale i to podstatné o sobě samých.
Ne každý z nás umí komunikovat se svými prarodiči. Chcete-li se 
inspirovat, jak na to, doporučujeme film Projekt Babička, jehož 
protagonisté se pustili do velmi otevřených rozhovorů se svými 
babičkami. Našli si k nim cestu a zaplnili prázdná místa rodinné historie. 
O české dějiny takto pečuje Post Bellum, jehož pracovníci svědomitě 
shromažďují svědectví stovek lidí a zpřístupňují je veřejnosti.

Punková Odysea / Finsko 2017 / 100 min. 

Režie: Jukka Kärkäinen, J-P Passi
inkluze a vzdělávání / životní styl
Poslední hrábnutí do strun čtyř svérázných finských punkerů. 
Snímek o přátelství, rock’n‘rollu, životních překážkách a pádech.
Trefné texty, černý humor a nespoutanost. Od šarvátek v zákulisí přes 
účast na mezinárodní soutěži Eurovize až po poslední koncert sleduje 
dokument řádění finské punkové kapely Pertti Kurikan Nimipäivat, známé
již z film Punkový syndrom. Zakládající člen kapely Pertti se rozhodl 
odejít do zaslouženého důchodu. Než ale celá čtveřice pověsí punk na 
hřebík, vydává se na divoké koncertní turné a dělá pamětihodnou tečku 
za svojí hudební kariérou.

Punkový syndrom / Finsko 2012 / 85 min. 

Režie: Jukka Kärkäinen, J-P Passi
inkluze a vzdělávání / životní styl

https://www.postbellum.cz/


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. 

P  un  tinovy děti 404 / Rusko 2014 / 76 min. 

Režie: Pavel Loparev, Askold Kurov
diktátorské režimy / LGBT / porušování lidských práv 
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. 

Puntinovy hry / Německo, Rakousko / Izrael 2013 / 90 min. / vhodný 
od 15 let 
Režie: Alexander Gentelev
diktátorské režimy / porušování lidských práv 
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. 



Rebelská střední v Berlíně / Německo 2017 / 92 min. 

Režie: Alexander Kleider
inkluze a vzdělávání / životní styl 
Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné 
známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i 
každodenním chodu školy.
Hanil, Lena a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když je jim přes 
dvacet, rozhodnou se to změnit. Zapíší se do netradiční školy, jediné 
svého druhu v Německu. Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a 
běžného stresu ve třídě jsou noví studenti zpočátku nadšeni, stejně jako 
z komunitního života svérázné vzdělávací instituce. Jenomže na konci 
tohohle dobrodružství je čeká zkouška navržená i hodnocená stejným 
způsobem jako na všech ostatních německých školách. Státní maturita. 
A na její přípravu mají jen dva roky. Obstojí v ní?

Říkejte mi Kuču / USA 2012 / 87 min. 

Režie: Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall
LGBT 
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.

Sakawa / Belgie, Nizozemsko 2018 / 81 min.

Režie: Ben Asamoah
životní styl 
Tři mladí lidé z Ghany si založili netradiční živnost. Z naivních uživatelů 
internetu z Ameriky a Evropy lákají na seznamkových portálech peníze.
Kdo jsou lidé, kteří odesílají e-maily s oznámením, že jste vyhráli 
v loterii, a kdo se doopravdy skrývá za profily vnadných žen na 
internetových seznamkách? Režisér snímku se vydal do Ghany, 
kde si tímto způsobem přivydělávají celé komunity. Ve svém úsilí si 
dopomáhají všemi dostupnými prostředky – napodobováním ženského 
hlasu po telefonu i zapojením kouzelníků, černé magie a voodoo. 



Zábavný i velmi osobní dokument sleduje snahu několika postav vymanit
se z chudoby tím, že lidem z bohatých zemí zprostředkovávají jejich 
nenaplněné touhy. 

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? 

Silvana / Švédsko 2017 / 90 min. 

Režie: Mika Gustafson, Christina Tsiobanelis, Olivia Kastebring
LGBT / občanský aktivismus / životní styl 
Silvana je mladá rozhněvaná žena, která rapuje o tom, jak „posranej je 
tenhle svět“. Se svými feministickými a antirasistickými texty, které silně
ovlivňuje její sexuální orientace, se ve Švédsku brzy stává idolem.
Matka Litevka, otec Syřan, ona lesba a feministka. To je koktejl, 
ze kterého vzešla superstar švédské rapové scény – Silvana Imam. 
„Říkáte, že moje láska je proti zákonu. Já říkám, že ty máš supr tenký 
péro. Běž a polib si svou zasranou svastiku,“ to jsou slova hitu Imam 
Cobain, při kterém fanynky a fanoušci omdlévají. O to silnější je Silvanin 
vliv na LGBT komunitu, když začne chodit s průkopnicí feministického 
popu Beatricí Eli. Aby člověk propadl kouzlu jejich osobností, nemusí 
milovat jejich hudbu. Režisérkám se v silně emotivním filmu podařilo 
zachytit soukromí slavné „power pussy“, která se na pódiu ničeho nebojí,
po koncertě ale často o sobě samé pochybuje.

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. 

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

Režie: Rokhsareh Ghaem Maghami
migrace / porušování lidských práv / životní styl
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. 

Stát se tím, kým jsem byl / Jižní Korea 2017 / 95 min. 

Režie: Chang-yong Moon, Jin Jeon
životní styl
Pětiletý Padma Angdu není obyčejný chlapec. Byl rozpoznán jako 
reinkarnace duchovního učitele v Tibetu. Chlapce vezme pod ochranu 
starý mnich a léčitel a následujících sedm let mu je oporou.
V rodné vesnici v severní Indii se Padma nejdříve těší úctě. Ctihodný titul
rinpočhe však začíná pro malého chlapce představovat spíše břímě než 
výsadu. Jeho mentor, následovník i přítel v jedné osobě, stárnoucí 
Urgjän, zcela nesobecky podřídí chlapci svůj život. Společně putují 
až do Tibetu všem těžkostem navzdory. Časosběrný dokument o vztahu 
malého chlapce a starého mnicha zasazený do panoramat indického 
Himálaje ukazuje i na silné pouto Tibeťanů v indickém exilu k dávno 
ztracenému domovu.

Syrská Love Story / Velká Británie 2015 / 75 min. 

Režie: Sean McAllister
diktátorské režimy / migrace / občanský aktivismus / porušování 
lidských práv 
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.

Šitkredit / Česká republika 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. 

Škádlení Goliáše / USA 2016 / 111 min. 

Režie: Sara Taksler
diktátorské režimy / občanský aktivismus / porušování lidských práv
Egypťan Básim Júsif patří k těm, jimž události arabského jara zásadně 
zasáhly do života. Radikálně změnil povolání: z chirurga se stal 
moderátorem vlastní satirické talkshow, čímž si splnil svůj sen. 
Časosběrný dokument zachycuje Básimovu cestu od prvních pokusů 
vysílaných na YouTube až po úspěšnou a plně profesionální show, jejíž 
jednotlivé epizody v arabském světě sledovalo průměrně až 30 milionů 
televizních diváků. Po stupňovaných hrozbách, a to i z politických řad, 
však pořad končí a egyptský showman odchází do exilu. Příběh Júsifova 
nebojácného pořadu odráží politické turbulence v Egyptě po pádu 
prezidenta Mubáraka a prozatím marné usilování tamní společnosti 
o skutečnou svobodu.

Švédská teorie lásky / Švédsko 2015 / 76 min. 

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. 

ThuleTuvalu / 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. 

Tichá inkvizice / USA, Nikaragua 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. 

Tři dary / Česká republika 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. 

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! / Velká Británie 2012 / 60 min. 

Režie: Liz Mermin
diktátorské režimy / porušování lidských práv
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
diktátorské režimy / porušování lidských práv
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 / Velká Británie 2013 / 93 min. 

Režie: Callum Macrae
diktátorské režimy / porušování lidských práv
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. 

Za hranicemi možností / Finsko, Německo, Polsko 2017 / 74 min. 

Režie: Marta Prus
životní styl 
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova slyší gymnastka Rita 
Mamun od své nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét odvrácených 



stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě 
za dokonalostí překračuje všechny meze.
Dvacetiletá moderní gymnastka Rita se připravuje na olympiádu v Riu, 
která by měla být vyvrcholením celé její kariéry. Nekončící fyzické úsilí 
je vyčerpávající, ale mnohem náročnější je psychický nátlak, kterému je 
vystavena ze strany svých trenérek. Ať se snaží sebevíc, nikdy to 
nestačí. Neustále musí splňovat jen ta nejvyšší očekávání. Ačkoliv je 
připravena pro úspěch obětovat všechno a sáhnout si na hranice svých 
možností, tady je nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu, ignorovat svá
zranění, ale hlavně cvičit, stále dokola. Kolik ponížení musí člověk snést, 
aby vyhrál?

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. 

Zemřít pro Design / USA 2016 / 73 min.  

Režie: Sue Williams
diktátorské režimy / ekologie a zodpovědná spotřeba / porušování
lidských práv 
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická. Zaměstnanci 
kvůli agresivním chemikáliím umírají na nové druhy rakoviny, mají 
postižené děti. Výrobci to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace 
už 30 let. Jedovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do
vzduchu, cestují po planetě – a škodí všem. Snímek metodicky rozkrývá 
problém globálních rozměrů. A ukazuje, jak je dále stupňován nelidskými
podmínkami v čínských výrobnách, technikami „likvidace“ starých 
přístrojů či praktikami, jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové 
modely. Na druhou stranu, ve světě se najdou i kutilové razící šetrné 
cesty, jak s elektronikou zacházet, aby pro nás neměla fatální následky. 

Zlatý úsvit – jak to vidím já / Řecko, Francie 2016 / 90 min. 
Režie: Angélque Kourounis
porušování lidských práv / sociální vyloučení a zločiny z nenávisti 
Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý úsvit, které se netají svým 
neonacistickým směřováním, přiměl režisérku Angélique Kourounis 



překročit meze nezaujatého pozorovatele. Přiznává, že její rodinné 
zázemí i vlastní levicové politické přesvědčení ji staví vůči Zlatému úsvitu
do příkré opozice. Kriticky dokumentuje jeho metody, které sahají od 
populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu 
šikanování cizinců, a dokonce vraždě. Je svědkem časté vstřícnosti vůči 
Zlatému úsvitu ze strany policie či církve. I díky výpovědím „slušných“ 
sympatizantů Zlatého úsvitu vyvstává zřetelná paralela s nástupem 
nacistů v meziválečném Německu a s úspěchy podobných hnutí jinde 
ve světě. 

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. 

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. 
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