PROMÍTEJ I TY!
Projekt „Promítej i Ty!“ je platforma, díky které je umožněno promítat
dokumentární filmy zdarma a zcela legálně. Filmy zprostředkovává festival
Jeden svět – jedná se o festival dokumentárních filmů, kde hlavní tématikou
jsou zpravidla lidská práva a tomu příbuzná témata.
Ke každému filmu poskytujeme v níže uvedenému seznamu klíčová slova,
případně krátkou anotaci o tématu filmu. Uvádíme taktéž stopáž a ke každému
z nich jsou k dispozici některá témata k diskuzi, která lze využít jako doplněk
samotného promítání. Filmy jsou na stránkách www.promitejity.cz průběžně
doplňovány, tedy můžete se sami rozhodnout pro jiný film a bude-li to v našich
silách, rádi vám jej promítneme.

 #chicagoGirl – diktátorské režimy, občanský aktivismus. Film
sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí,
který se stal zásadním hybatelem vlny arabského jara. 74 minut

 10 miliard – co máte na talíři? – Ekologie a zodpovědná
potřeba, životní styl. 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

 Ada na radnici – Občanský aktivismus, porušování lidských práv. 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. 85 minut

 Aminin profil – Diktátorské režimy, LGBT, Životní styl. Co se na
počátku jeví jako příběh o osobní odvaze lesbické aktivistky, změní se
kvůli několika nečekaným zvratům v originální příspěvek do debaty o síle
sociálních sítí, které jsou schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich
identitami. 84 minut

 Asexuálové – LGBT, Životní styl. 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 to v
přesexualizované společnosti jedno z posledních tabu. 40 minut

 Běloruský sen – Diktátorské režimy, Porušování lidských práv. 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. 55 minut

 Co se nenosí – Ekologie a zodpovědná potřeba, životní styl.
Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z
přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce
podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová.
Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k
asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce
dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně
plýtvá zdroji celé planety. Je Reet bláhovým snílkem, nebo
předznamenává novou éru módní produkce? 58 minut

 Dál nic – Ekologie a zodpovědná spotřeba. Autorský film režiséra Iva
Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně
působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří. 75 minut

 Dil Lejlá – 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. Existuje
ještě naděje, že kurdská menšina bude žít v Turecku bez útlaku a
otevřené diskriminace? 71 minut

 Epicentrum – Film z produkce „Člověk 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. 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. 38 minut

 Film jako Brno – Občanský aktivismus, Sociální vyloučení a zločiny
z nenávisti. Prvního května loňského roku 2010 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. 63 minut

 Gayby baby – LGBT. Půvabný dokument o každodenních radostech
a strastech australských adolescentů je důležitým příspěvkem k diskuzi o
podobách současné rodiny. 85 minut

 HIPHOP-ERACE – 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. 93 minut

 Hooligan Sparow – 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. Odvážný snímek složený z tajně natočených filmových
materiálů věrně zachycuje, jak Sparrow a její desetiletá dcera čelí drsné
policejní šikaně. 84 minut

 Ke světlu – 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. 69 minut

 Krev v mobilech – 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? 82
minut

 Lepším člověkem – 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. 79 minut

 Manželka za 50 ovcí – porušování lidských práv. 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… 52 minut

 Na sever od slunce – 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. 46 minut

 Na stupních vítězů – senioři, životní styl. 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. 94 minut

 Nemusíš s láskou, stačí s citem – 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. 52 minut, od 15ti let

 Nerodič – 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. 83 minut

 Nový svět – 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. 90 minut

 Piráti ze Salé - 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. 78 minut

 Prachy v prachu – 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. 98 minut

 Projekt babička – 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. 93 minut

 Punkový syndrom – inkluze a vzdělávání, životní styl. 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. 85 minut

 Putinovy hry – 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. 90 minut (od 15ti let).

 Rebelská střední v Berlíně – 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. 92 minut

 Říkejte mi Kuču – 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. 87 minut.

 Sejde z očí, sejde z mysli – 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?
87 minut

 Silvana – 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. 90 minut.

 Šitkredit – 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. 31 minut

 Škádlení Goliáše – 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. 111 minut

