
 

 

 

 

  

 

10 MILIARD - CO MÁTE NA TALÍŘI? - ÚTERÝ 3. října v 18,00  
Dokumentární / Alternativní/ Německo, 2015, 90 min 
Za několik desítek let bude na zemi přes deset miliard obyvatel. Jedna šestina z tohoto počtu už dnes trpí chronickým hladem. Jak 
budeme schopni produkovat potraviny pro všechny na každý den za pár let? (Jeden svět) ČSFD 84% 
 

PRÁZDNINY V ČERNOBYLU - ÚTERÝ 7. listopadu 2017 v 18,00 hodin 
Dokumentární / Česko / 2015, 45 min 
Dokument se liší obsahem i celkovým pojetím od ostatních dokumentů natočených o Černobylu.  
Václav Vašků za doprovodu poetické hudby hovoří s lidmi, které tato událost poznamenala  
a rovněž navštěvuje tamní nádhernou přírodu.  
Po promítnutí filmu můžete diskutovat na toto téma s naší kolegyní, která v říjnu tohoto  
roku navštíví místo černobylské tragédie již po několikáté. ČSFD 79% 
 

CESTA TAM - ÚTERÝ 5. prosince 2017 v 18,00 hodin 
Drama/ Komedie / Německo/ Belgie, 2014, 95 min 
Skupina přátel pravidelně podniká dlouhý výlet na kolech. Volba cílové stanice letos padla na Hannese a Kiki, již se rozhodli pro Belgii. Takové 
rozhodnutí budí u přátel rozpaky, neboť nechápou, co jim tento stát může kromě hranolek a čokoládových pralinek nabídnout. Již na první 
zástavce jim však Hannes a Kiki sdělí důvod svého výběru, načež všichni přátelé pochopí, že letošní výlet bude jiný, než ty předchozí a budou se 
muset připravit na zatěžkávací zkoušku přátelství... (Goethe institut)  
 

OHROŽENÁ SEMÍNKA – ÚTERÝ 2. ledna 2018 v 18,00 hodin 
Dokumentární / USA, 2016,94 min 
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. 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. (Jeden svět) ČSFD 90%  
 

PUTINOVY "DĚTI 404" - ÚTERÝ 6. února 2018 v 18,00 hodin 
Dokumentární / Rusko, 2014, 70 min 
Věty jako „táta tvrdí, že by vzal bouchačku a všechny homosexuály postřílel a ségra by je zavřela do blázince," jsou jen střípkem z anonymních 
výpovědí 55 teenagerů, kteří v rámci online projektu „Děti 404" virtuálně bojují proti vyhroceným homofobním náladám v ruské 
společnosti.  (Jeden svět) ČSFD 72% 
  

FESTIVAL PROTIBET  -  březnový termín promítání FreeFilmFestu přenecháme filmům festivalu Protibet. Jaké filmy se 

budou promítat, se dozvíte s dostatečným předstihem na webových stránkách Městské knihovny Břeclav. 
 

POSLEDNÍ DNY SOPHIE SCHOLLOVÉ - ÚTERÝ 3. dubna 2018 v 18,00 hodin 
Drama /Válečný / Životopisný / Německo, 2005, 117 min  
Drama posledních dnů členů ilegální skupiny Bílá růže. Režisér si za ústřední hrdinku vybral postavu Sophie Schollové, skrze niž se mu daří drama 
sugestivně přiblížit. Tomuto silnému filmu o osobní statečnosti několika mladých studentů dominuje autentický projev Julie Jentschové v hlavní 
roli. (Goethe Institut) ČSFD 81% 

 filmy jsou v originálním znění s titulky 

 


