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Téma 
V nabídce máme spoustu témat, které jsou dobře využitelné jako
zpestření výuky. Nejvíce je zastoupena oblast literatury a hudby, dále
různá témata sociální, případně i cestopisné. Pokud máte zájem o
jiné téma, které není v nabídce, rádi ho zpracujeme, pokud nám dáte
vědět alespoň 2 měsíce předem. 

Termín 
Program vám připravíme kdykoliv v dopoledních i odpoledních
hodinách, po předchozí telefonické domluvě. V případě období
maturitních a přijímacích zkoušek  si termín rezervujte včas - bývá o
ně největší zájem.  

Místo konání 
Programy pořádáme v prostorách knihovny. Máme na to k dispozici
malý sál s projektorem a ozvučením, jeho kapacita je max. 45 lidí
(úzký vchod z ulice, vedle soudu). Pro větší skupiny lze můžeme akci
připravit ve velkém sále, který má kapacitu max. 90 lidí (2. patro
přední budovy).   
Na přání jsme schopni program zajistit i ve vašich prostorách, pokud
bude k dispozici technika - PC nebo notebook s projektorem nebo
alespoň prostor, na kterém by bylo možné promítat (techniku si
přineseme). 

Délka programů  
Každý program má jinou délku, podle obsáhlosti daného tématu. Po
předchozí domluvě lze délku upravit - zkrátit i prodloužit, v případě
zájmu lze u každého tématu také připravit závěrečný kvíz/test pro
studenty.   

Kontakty 
Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav, 690 02 
e-mail: pujcovna@knihovna-bv.cz  
telefon: 519 372 149 (ústředna), 519 324 332 (přímá linka) 

OBECNÉ INFORMACE



LITERÁRNÍ 
PROGRAMY



RENESANCE A HUMANISMUS - 
WILLIAM SHAKESPEARE

vysvětlení pojmů, historické souvislosti přehled světových představitelů a jejich děl

život a dílo Williama Shakespeara

prezentace a ukázky z děl a filmových či divadelních adaptací 

kvíz pro studenty

105 min.  

HLUČNÁ SAMOTA 

BOHUMILA HRABALA

život a dílo Bohumila Hrabala 

prezentace s množstvím fotografií 

ukázky z děla a filmových adaptací 

jeho románů 

kvíz pro studenty 

75 min. 



ČESKÁ POEZIE 1945 - 1968

autoři a jejich život dle jednotlivých literárních seskupení (Skupina 42, Ohnice, 

Katoličtí básníci, Host do domu)

prezentace, video ukázky, ukázky z děl (možno zapojit studenty)

kvíz pro studenty

150 min. 

ČESKÁ EXILOVÁ 

LITERATURA

vysvětlení pojmů, historické 

souvislosti

autoři, jejich život a dílo 

exilová nakladatelství 

prezentace a ukázky z děl 

kvíz pro studenty 

120 min.  



VĚČNÝ POUTNÍK J.A.K.

historické souvislosti

život a dílo Jana Amose Komenského 

prezentace, video ukázky, zapojení studentů do prezentace ukázek 

kvíz pro studenty 

90 min. 

KAREL ČAPEK -  

ČLOVĚK PROTI VÁLCE

život a dílo Karla Čapka

prezetace 

audio a video ukázky 

zapojení studentů 

kvíz pro studenty 

75 min. 



DIVADLA MALÝCH FOREM 
20. STOLETÍ

červená sedma, Divadlo Vlasty Buriana, Osvobozené divadlo, D 34, Divadlo Na 

zábradlí, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Na provázku aj. 

prezentace, audio + video ukázky 

lze rozdělit na předválečná a poválečná divadla 

kvíz pro studenty 

TAJEMNÁ BOŽENA 

NĚMCOVÁ A NÁRODNÍ 

OBROZENÍ

život a dílo Boženy Němcové 

mystérium jejího původu a 

historické souvislosti 

prezentace a ukázky z děl 

videoukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 



OSVOBOZENÉ DIVADLO
vznik a historické souvislosti 

jednotlivé etapy OD a rozbor děl 

prezentace, audio a video ukázky 

kvíz pro studenty 

100 min.  

VÁLEČNÁ LITERATURA

literatura o jednotlivých válečných

konfliktech

literatura šoa a atomové bomby 

Homér, Remarque, Faulkner, 

Hemingway, Heller, Škvorecký, 

Clavell, Mailer, Styron, Tolstoj, 

Lustig a další 

prezentace, audio a video ukázky 

kvíz pro studenty 

100 min.  



JOSEF ŠKVORECKÝ, 
ZDENA SALIVAROVÁ 
 A '68 PUBLISHERS

život a dílo obou manželů 

vznik a činnost ´68 Publishers 

prezentace a video ukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 

AMERICKÁ LITERATURA 

A E. A. POE

vysvětlení pojmů a historické 

souvislosti 

přehled představitelů a jejich děl 

Poe a jeho Havran 

prezentace a video ukázky 

kvíz pro studenty 

110 min. 



FANTASY SVĚTY
vysvětlení pojmů a historické souvislosti 

autoři fantasy literatury a jejich díla: T. Moore, J.R.R. Tolkien, Ch. Paolini, G.R.R. 

Martin, C.S. Lewis, L. Carroll, L. F. Baum, M. Ende, J. M. Barrie, J.K. Rowling, T. 

Pratchett aj. 

prezentace a videoukázky, kvíz pro studenty 

90 min. 

MISTR JAN HUS

česká reformace 

život a dílo Jana Husa 

jeho předchůdci a následovníci 

prezentace a videoukázky 

kvíz pro studenty 

110 min. 



PROKLATÍ PROKLETÍ
život a dílo prokletých básníků (Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire 

aj.) + česká tvorba - J.H. krchovský

prezentace, audio a video ukázky 

ukázky z básnických děl (možno zapojit studenty) 

kvíz pro studenty 

90 min. 

ČESKÝ HISTORICKÝ 

ROMÁN

vymezení žánru 

život a díla spisovatelů 

Bauer, Bauerová, Dvořák, Hanibal, 

Jirásek, Kaplický, Körner, Kožík, 

Loukotková, Vančura, Vaňková, 

Vondruška, Whitton aj, 

prezentace, video ukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 



HISTORICKÁ DETEKTIVKA
historie vzniku prvních hist. detektivek 

život a díla spisovatelů - Christie, van Gulik, E. Peters, Eco, P. Doherty, L. Davis, J. 

M. Roberts, P. Tremayne, Vondruška, Bauer, aj.

prezentace, videoukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 

SVĚTEM JANE AUSTEN 

A SESTER BRÖNTEOVÝCH

romantismus v literatuře
vymezení pojmů a historické 

souvislosti

životy a díla spisovatelek

prezentace, ukázky z knih a video 

ukázky z filmových adaptací 

kvíz pro studenty 

80 min. 



JAN SKÁCELživot a dílo regionálního básníka 

ukázky z jeho díla (možno zapojit studenty) 

prezentace a video ukázky 

kvíz pro studenty 

80 min. 

OLDŘICH 

MIKULÁŠEK

život a dílo regionálního básníka 

ukázky z jeho díla (možno zapojit 

studenty) 

prezentace a video ukázky 

kvíz pro studenty 

80 min. 



HOLOKAUST 
V LITERATUŘE

vymezení pojmů a historické souvislosti, rozdělení typů šoa literatury 

životy a díla spisovatelů i reálných obětí holokaustu - Anne Frank, E. M. 

Remarque, R. Vrba, A. Lustig, L. Fuks, J. Otčenášek, J. Čapek, W. Styron, R. Merle,  J. 

Boyne a spousta dalších

prezentace, video ukázky, kvíz pro studenty 

90 min. 

K. H. MÁCHA 

A ROMANTISMUS

krátké vysvětlení pojmů 

život a dílo K. H. Máchy 

prezentace a video ukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 



MRÁZ ZE SEVERU
vysvětlení pojmu a historie severských detektivek 

životy a díla severských spisovatelů - Stieg Larsson, Jo Nesbø, Jussi Adler - Olsen, 

Henning Mankell, Camilla Lackberg, Maj Sjöwall, Per Wahlöö a další 

prezentace, videoukázky a ukázky z knih 

kvíz 

90 min. 

SIMONA MONYOVÁ 

A DOMÁCÍ NÁSILÍ 

V KNIHÁCH

vymezení pojmů a historie 

domácího násilí 

současnost a možnosti řešení 

díla spisovatelů i reálných obětí 

dom. násilí 

prezentace, video ukázky 

kvíz pro studenty 

90 min. 



NEJVĚTŠÍ ČECH KAREL IV.
historické souvislosti 

život a politika Karla IV. 

prezentace, videoukázky a ukázky z knih 

kvíz 

90 min. 



HUDEBNÍ 
PROGRAMY



BEDŘICH SMETANA

život a dílo skladatele 

prezentace 

ukázky známých i méně známých děl 

kvíz pro studenty 

90 min. 

ANTONÍN DVOŘÁK

život a dílo skladatele 

prezentace 

60 min. video ukázek 

kvíz pro studenty 

90 min. 



KAREL KRYL život a dílo básníka a písničkáře
prezentace 

videoukázky jeho písní 

kvíz pro studenty 

90 min. 

MICHAL TUČNÝ

život a dílo krále české country 

prezentace 

video ukázky jeho písní 

kvíz pro studenty 

90 min. 



THE BEATLES
historie skupiny The Beatles 

prezentace, videoukázky jejich písní 

české verze v podání K. Gotta, P. Spáleného, E. Pilarové aj. 

kvíz pro studenty 

2x 90 min. (pořad je rozdělen na 2 části) 

JOHNNY CASH

život a dílo country zpěváka 

prezentace 

video ukázky jeho písní (i české 

verze) 

kvíz pro studenty 

90 min. 



PETR NOVÁK
život a dílo bigbítového zpěváka 

prezentace 

dobové a koncertní videoklipy 

kvíz pro studenty 

90 min.  

JIŘÍ GROSSMAN

život hudebníka 

opomíjená část jeho tvorby - hudba 

a písňové texty 

prezentace 

ukázky známých i méně známých 

písní 

kvíz pro studenty 

90 min. 



ČESKÉ OPERETY
historie české operety 

ukázky nejhezčích operetních melodií v podání známých herců a zpěváků (P. Novák, V. 

Preiss, J. Bek, J. Bohdalová, L. Sobota, J. Paulová aj.) 

prezentace, kvíz pro studenty

90 min. 

SVĚTEM OPERETY

vznik a historie operety 

autoři světových operet a 

zajímavosti z jejich životů 

prezentace 

audio a video ukázky 

kvíz pro studenty 

90 min.  



ELVIS 
PRESLEY

pásmo o životě krále rock n rollu 

video ukázky známých skladeb 

české verze jeho písní 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min. 

EDITH PIAF

pásmo o životě Edith Piaf 

poslech reprodukované hudby z 

fondu knihovny i české verze 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min.  



LOUISE ARMSTRONG
klasické melodie proslulého trumpetisty s nezaměnitelných chraplavým hlasem 

významný jazzový umělec minulého století 

video ukázky známých skladeb, prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min. 

FRANK SINATRA

život a dílo jedné z 

nejvýznamnějších osobností 

americké populární hudby 

video ukázky jeho hudebního díla 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min.  



LJUBA HERMANOVÁ
povídání o životě české šansoniérky a kabaretiérky 

video ukázky známých skladeb 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min. 

PETR ILJIČ 

ČAJKOVSKIJ

život a dílo významného ruského 

skladatele 

ukázky jeho hudebního díla 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min.  



FILMOVÁ HUDBA
povídání o známých světových filmových melodiích a jejích tvůrcích 

video ukázky 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min. 

JOHANN SEBASTIAN 

BACH

život a dílo významného skladatele 

ukázky jeho hudebního díla 

prezentace 

kvíz pro studenty 

90 min.  
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EXKURZE V  
KNIHOVNĚ

seznámení s knihovnou, její historií a funkcí
služby knihovny
orientace ve fondu
on-line katalog a jak v něm vyhledávat
úkoly na samostatné vyhledávání v on-line katalogu a ve fondu
návštěva půjčoven beletrie, naučné literatury a studovny
90 min.



ČERNOBYL: 
30 LET POTÉ

přednáška naší knihovnice, která černobylskou zónu několikrát 
navštívila
informace o havárii, její příčiny a následky
situace v Černobylu dnes
spousta fotek a video ukázek
120 minut



DOBA 
JEDOVÁ

vymezení pojmů, zařazení do reálných problémů 
"éčka" v potravinách, umělá sladidla, masné výrobky, 
problematika bio a eko výrobků, rozdílné složení potravin v ČR 
a v zahraničí 
ukázky z knih a video ukázky 
prezentace 
100 min. 



SMRTÍCÍ  
MEDICÍNA

vymezení pojmů, zařazení do reálných problémů
očkování, hormony, hormonální antikoncepce, korupce ve 
farmaceutickém průmyslu, smrtící viry, chemtrails
ukázky z knih a video ukázky
prezentace
100 min. 



ŽENY ZA 
ZÁVOJEM

život a postavení muslimských žen 
zvyky, tradice, životní příběhy 
videoukázky z filmů a knih podle skutečných událostí 
problematika ženské obřízky 
prezentace 
90 min. 



KARMA A ZÁKON 
PŘITAŽLIVOSTI

vymezení pojmů, historických a náboženských souvislostí
karma, karmické nemoci, zákon přitažlivosti 
ukázky z knih a video ukázky 
prezentace 
90 min. 



NABÍDKA 
FILMŮ



#CHICAGOGIRL
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. 

75 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



10 MILIARD
10 miliard - Co máte na talíři? 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? 

102 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



GAYBY BABY
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. 

85 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 66%



HIPHOP-ERACE
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.“ 

93 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



KOLA VS. AUTA
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. 

88 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



KREV V MOBILECH
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 2. 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 
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  Kongu 
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 

82 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 78%



NA STUPNÍCH 
VÍTĚZŮ

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.  

94 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 86%



NEMUSÍŠ S LÁSKOU, 
STAČÍ S CITEM

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. 

52 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 77%



OHROŽENÁ 
SEMÍNKA

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. 

94 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 88%



PUNKOVÝ SYNDROM

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.  

85 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 79%



POSLEDNÍ SNY
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. 

59 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



PUTINOVY 
"DĚTI 404"

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. 

70 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 72%



SEDM PÍSNÍ PRO 
DLOUHÝ ŽIVOT

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. 

83 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 75%



SEJDE Z OČÍ, 
SEJDE Z MYSLI
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? 

88 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



SLYŠET OČIMA

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. 

89 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 78%



ŠVÉDSKÁ 
TEORIE LÁSKY
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. 

76 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



THULE TUVALU

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. 

96 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 72%



TICHÁ INKVIZICE

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. 

66 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 74%



VRAŽEDNÁ POLE 
NA SRÍ LANCE
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. 

93 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 88%



ZÁZRAČNÉ DÍTĚ 
INTERNETU: PŘÍBĚH 
AARONA SCHWARZE
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. 
105 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 84%



ŽIVOT ZAČÍNÁ 
PO STOVCE
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. 

58 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



PRÁZDNINY 
V ČERNOBYLU
Dnes jezdí do zakázané zóny Černobylu přes deset tisíc turistů ročně. 
Jejich hlavním cílem je opuštěné město Pripjať a sarkofág, pod kterým je 
pohřben havarovaný reaktor. Pokud se však člověk chce o Černobylu 
dozvědět více, je naopak nutné uzavřenou zónu opustit. Následky tragédie 
totiž sahají mnohem dále. Fotograf Václav Vašků se na tato místa 
pravidelně vrací a snaží se nalézt tajemství Černobylu dokumentováním 
lidí, kteří si jej nesou v sobě. Dokumentární film Petra Nesnídala Prázdniny 
v Černobylu se pokouší zachytit jednu z jeho cest. 

45 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 79% 
!!! Objednávejte alespoň 10 dní předem, je potřeba zajistit povolení k 
promítání od autora filmu.


