




























ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V JINDŘICHOVĚ HRADCI    

1) Téma: lékařská etika

24. ledna

od 16.00
Tichá inkvizice
Alessandra Zeka, Holen Sabrina Kahn / USA, Nikaragua / 
2014 / 66 min.
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.

od 18.00
Sejde z očí, sejde z mysli
John Kastner / Kanada / 2014 / 87 min.
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?

2) Téma: ekologie

21. února

od 16.00
ThuleTuvalu
Matthias von Gunten / Švýcarsko / 2014 / 96 min.
„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.

od 18.00
H2Omx
José Cohen, Lorenzo Hagerman / Mexico / 2013 / 82 min.
Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího 
jezera. Tam, kde se v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí 
dnes alarmující nedostatek a musí se za cenu velkých ztrát přivádět z 
okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě 
nevábné řeky protéká venkovskými oblastmi, kde ji farmáři používají 
k zavlažování polí se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení. 
Nadějný inženýrský projekt shromažďování dešťové vody 
organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích. Znepokojivá 
filmová esej kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, 
jichž se situace bezprostředně dotýká.

3) Téma: o mladých

3. dubna

od 16.00
Putinovy Děti 404
Pavel Loparev, Askold Kurov / Rusko / 2014 / 76 min.
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.

od 18.00
Piráti ze Salé 
Rosa Rogers, Merieme Addou / UK / 2014 / 78 min.
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.

srdečně zve všechny zájemce o filmové dokumenty na zimní projekce:

Filmy jsou promítány v rámci Jednoho světa - festivalu 
dokumentárních filmů pojednávajících o lidských 
právech, ekologii, rasové problematice a diskriminaci 
člověka v různých zemích světa.

Všechny projekce probíhají ve 
sborové místnosti Českobratrské 
církve evangelické v Bratrské 
ulici 129/IV v Jindřichově Hradci.
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