
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.  



NABÍDKA 
FILMŮ



#CHICAGOGIRL
Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít bě né starosti jako její američtí 
vrstevníci: kolu, lásky, módu, hudbu? Jen e na nic z toho studentka 
z Chicaga nemá čas ? prostřednictvím svého notebooku toti  organizuje 
revoluci v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, íří fotky a videa nebo
informuje demonstranty o aktuálním dění. Její přátelé Bassel, Aous a Omar 
jsou přitom v samotném ohnisku dění, v zemi, kde u  tři roky trvá občanská 
válka. Dokumentují zločiny Asadova re imu a samozřejmě bojují. Vyměnili 
v ak 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 doká e u ivit 
rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové 
katastrofy? Re isér Valentin Thurn, jeho  úspě ný 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 v ech koutů 
světa, finální rozhodnutí je v ak na ka dém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř 
sami vybereme? 

102 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



GAYBY BABY
Grahama (12) tátové adoptovali, kdy  mu bylo pět a vůbec neuměl mluvit. 
Teď mu dělá problémy čtení a má obavy, e se mu v nové kole budou 
spolu áci smát. Ebony (12) se chce probojovat do koly v lep í čtvrti, aby 
unikla z předměstí, kde se podle ní na její rodinu dívají skrz prsty, zatímco 
Gus (11) si ze v eho nejvíc přeje, aby ho mámy vzaly na zápas wrestlingu. 
Matt (11) je mimořádně inteligentní a mámám pomáhá v kampani za 
legalizaci man elství pro v echny, ale do kostela s nimi chodit odmítá. 
Půvabný dokument o ka dodenních radostech a strastech australských 
adolescentů je důle itým příspěvkem k diskuzi o podobách současné 
rodiny. 

85 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 66%



HIPHOP-ERACE
Mů e se soubor seniorů a seniorek, jeho  věkový průměr se blí í 
devadesátce a skoro v ichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspě ně zúčastnit hiphopové taneční soutě e? Film sleduje fascinující 
cestu novozélandských nad enců, kteří to se svým vystoupením chtějí 
dotáhnout a  do Las Vegas. ivotní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. 
Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neře itelné 
překá ky a dokazovat, e věk je jen číslo a s humorem jde v echno lépe. 
Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá mana erka a trenérka Billie, pro 
kterou představují překá ky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak 
sama říká: „Pojedete v ichni, 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 nejvýrazněj ího 
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 
zvy ujícím se počtem cyklistů sílí po celém světě občanské iniciativy na 
jejich podporu. Film se dotkne situace ve městech, kde se kola stala 
převa ujícím dopravním prostředkem (Berlín, Amsterdam či Kodaň). 
Inspirativní snímek má iroký záběr, dává prostor nápaditým komentářům a 
představuje různé aspekty boje cyklistů o bezpečný pohyb ve městech – s 
vtipem, nadhledem a za přita livého hudebního podkresu. 

88 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



KREV V MOBILECH
Napadlo vás někdy, e se ve va em mobilu mohou skrývat vzácné minerály 
potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? A e ka dým 
zavoláním nepřímo podporujete největ í válečný konflikt od 2. světové 
války, kterému za posledních patnáct let padlo za oběť pět milionů lidí? Ne, 
to není ert, bez vzácných minerálů, jejich  drtivá vět ina pochází z 
ilegálních dolů v této zemi, by se toti  vá  mobil neobe el. Dánský re isér 
Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu v Barceloně. 
Ke svému zdě ení zji ťuje, e mu ádný z výrobců nemů e zaručit, e 
právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o nalezi tě minerálů v  Kongu 
nic společného. Vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se 
dostává do jednoho z největ ích dolů v regionu v kon ské Bisie. Dětská 
práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy 
místních gangů jsou zde ka dodenní 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, svě í mysli a obdivuhodné kondice je mo né uchovat 
ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve 
volném čase maluje enské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric- 
Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 
82letého skokana do vý ky 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 dne ní společnosti stále tabu? 
Pokud ano, tento dokument se ho sna í zbořit. Sledujeme v něm příběh čtyř 
hlavních aktérů, dvou en a dvou mu ů. Partnerství, sexualita, ale také 
otázka rodičovství jsou ústředním tématem jejich diskusí. Zda je například 
lep í 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 ena vyrovnat s tím, e mě v mládí přiměli k podvázání vaječníků. 

52 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 77%



OHROŽENÁ 
SEMÍNKA

Kousek za polárním kruhem na ostrově picberky stojí betonová stavba 
připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z 
celého světa, které jsou tu stře eny před mo nými globálními krizemi. 
Podobných semenných bank je po celém světě několik. Ka dé semeno toti  
v sobě koncentruje a nese minulé ivotní cykly přírody i člověka a je 
současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se sna í 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. Av ak kdo ví, 
zda tyto banky nebude lidstvo ji  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 překá ky. Snímek mapuje vzestup kapely 
od společných zkou ek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. 
Muzikanti také vyrá ejí na hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes 
osobní arvátky a různá ivotní zklamání nacházejí tou ené pochopení u 
lidí z různých subkultur. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi boří předsudky a 
hranice „normality“ - členové kapely jsou toti  mentálně hendikepovaní.  

85 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 79%



POSLEDNÍ SNY
Hanne přemý lí, zda má kontaktovat svou dceru a usmířit se s ní. Britt by 
chtěla je tě naposled spatřit svou celo ivotní kamarádku z Norska. Myrna 
chce strávit poslední chvíle s man elem, je tě jednou vstát a nechat na 
sebe dopadat paprsky slunce. Stihnou si svá přání splnit? Intimní portrét tří 
en během posledních týdnů jejich ivotů v dánském hospici otevírá téma, 

které je v Česku stále silně tabuizované. Jakkoli je odchod na ich blízkých 
ze ivota slo itý, re isér Estephan Wagner ukazuje, e díky empatické péči 
o etřujícího personálu, psychologů či kně í se na něj lze připravit. Dojemný 
film natočený s velkou citlivostí doká e přesvědčit o tom, e na i poslední 
cestu mů e provázet důstojnost. 

59 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 85%



PUTINOVY 
"DĚTI 404"

V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „propagaci homosexuality“ mezi 
mláde í. Mladí gayové a lesby se tak stali „chybou systému“ a jejich ikana 
získala posvěcení z nejvy ích míst. Internetová stránka Děti 404, kterou 
zalo ila Elena Klimovová, zveřejňuje vzkazy mladých lidí, kteří se kvůli své 
orientaci stávají oběťmi drsné ikany. Tvůrci filmu rozdali několika těmto 
dětem kamery, aby natočily, jak ijí. Autentické videodeníky prokládané 
rozhovory vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. Zatímco Klimovová je 
v Rusku perzekvována a tamní projekce snímku byly rozehnány policií, na 
presti ním festivalu Hot Docs si film vyslou il bouřlivé ovace a na českém 
QFF Mezipatra Diváckou cenu. 

70 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 72%



SEDM PÍSNÍ PRO 
DLOUHÝ ŽIVOT

Snímek představuje est mu ů a en různého věku, kteří u  nemají naději 
na vyléčení, přitom v ak netu í, zda je moderní medicína udr í při ivotě 
týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Sedmou postavou filmu je sestra 
Mandy, která doká e pacientům velmi pozorně naslouchat a zároveň je 
nakazit svým nad ením pro hudbu a zpěv tak, e jim přiná í terapeutické 
účinky. V ichni se setkávají ve skotském hospicu poskytujícím irokou kálu 
paliativní péče. Re isérka 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 ít v léčebně pro schizofreniky, kteří spáchali tě ké zločiny? Re isér 
John Kastner strávil osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčebny v 
kanadském Brockvillu. Jeho nekriticky pozorující kamera zachycuje bě ný 
ivot na uzavřeném oddělení, ka dodenní rutinu, konflikty i občasná 

milostná vzplanutí. Skrze rozhovory dostává divák mimořádnou příle itost 
důvěrně poznat vnitřní svět nemocných i okolnosti, které vedly k jejich 
hospitalizaci. Naděje na opětovný návrat do bě ného ivota bývá poměrně 
malá, přesto vnímavý personál dělá v e pro to, aby se klienti opět 
osamostatnili. Podaří se zbloudilým du ím návrat zpátky do reality? 

88 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 76%



SLYŠET OČIMA
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako dal í 
oficiální řeč pro svou zemi. I přes mo nosti tlumočení se v ak situace tamní 
nesly ící komunity nedá pova ovat za ideální. Nesly ící politička Helene 
Jarmer, jedna z postav snímku, se to sna í změnit. Mladí nesly ící man elé 
Hagerovi přemítají, do jaké míry nedoslýchavost ovlivní ivot jejich čerstvě 
narozeného syna Emila. Studentka Ayse se sna í zvládnout vstup do svého 
prvního zaměstnání. Observační dokument zachycuje střípky ze ivotů 
několika nesly ících a zaměřuje se přitom na sílu a barevnost paralelního 
světa znakového jazyka. 

89 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 78%



ŠVÉDSKÁ 
TEORIE LÁSKY
védsko se vydává za modelový příklad sociálního státu. Za kulisami 

novodobého ráje na zemi se ov em odehrává překvapivé drama. V roce 
1972 při li politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl 
stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost ka dého 
občana, jemu  ve těstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či 
rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu sociálního in enýrství je védsko 
zemí zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často ijí sami a sami umírají, 
ani  někomu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují uměle tvořené sociální 
skupiny. okující 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 ne  jedenáct tisíc 
kilometrů jsou v ak dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá 
hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko polo ené tichomořské ostrovy. 
Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a 
Tuvalu čelí u  dnes jejím nezvratným dopadům v ka dodenním ivotě. 
Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si 
uvědomují, e jejich tradiční způsob ivota a ob ivy spěje rychlostí tajícího 
ledu ke změně. 

96 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 72%



TICHÁ INKVIZICE
Lékařka Carla denně ře í etické dilema. Současný nikaragujský prezident 
Daniel Ortega toti  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 ohro ení ivota matky. Důsledkem je 
značný nárůst počtu nepovedených domácích potratů a nechtěných 
těhotenství. Carla se domnívá, e zákon jde proti lékařské etice a poru uje 
enská práva. Ona a její tým proto ve snaze pomáhat pacientkám balancují 

na hraně ilegality. Skrze Carlin příběh zároveň nahlí íme do současné 
politické situace v Nikaragui, o které se příli  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 přiná í důkazy o válečných 
zločinech srílanské vlády. Podle svědectví a videonahrávek, se kterými 
pracují autoři dokumentu, se zdej í 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 přiná í okující svědectví, jeho  věrohodnost 
se srílanská vláda sna í zpochybnit. 

93 minut, CZ titulky, hodnocení ČSFD: 88%



ZÁZRAČNÉ DÍTĚ 
INTERNETU: PŘÍBĚH 
AARONA SCHWARZE
Aaron Swartz u  od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se 
postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, e technologie jsou 
dobrý sluha, ale snadno zneu itelný pán. Internet pova oval 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 estadvaceti letech vzal ivot. Snímek o ivotě 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
védka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Pí e o v edních 

věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer 
nezřídka vyrá í na párty, kde nepohrdne sklenkou ampaňského. Je 
hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, e 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 přesto e k ní 
osud nebyl v dy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale tě í se na v e, co 
přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, e je třeba odhodit stud a strach – na to 
je ivot příli  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 opu těné město Pripjať a sarkofág, pod kterým je 
pohřben havarovaný reaktor. Pokud se v ak člověk chce o Černobylu 
dozvědět více, je naopak nutné uzavřenou zónu opustit. Následky tragédie 
toti  sahají mnohem dále. Fotograf Václav Va ků se na tato místa 
pravidelně vrací a sna í se nalézt tajemství Černobylu dokumentováním 
lidí, kteří si jej nesou v sobě. Dokumentární film Petra Nesnídala Prázdniny 
v Černobylu se pokou í 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.


