
 

Člověk v tísni o.p.s. a Církev bratrská v Bystrém 

 Vás zvou na promítání filmů z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
JEDEN SVĚT. 

 
Kdy? Vždy v pondělí od 19:00 hod. 

Kde?  ELADA (víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém). 
 

6.1.2014   Na sever od slunce 
(I. Wegge, J. Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min.) 

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 …...  

 

20.1.2014   Krev v  mobilech  
(Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 / 82 min.) 

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví 
obětí války v Demokratické republice Kongo? 

 

3.2.2014   Manželka za 50 ovcí 
(Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min.) 

Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o 
generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, 
které v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, prodal ji o 
čtyřicet let staršímu Tálibánci… 
 

17.2.2014   Punkový syndrom 
   (Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi / Finland / 2012 / 85 min.) 

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. Skrze svou 
hudbu čtyři kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž 
mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečenským problémům i 
každodenním zážitkům. 

 

3.3.2014   Všichni spolu 
(Hella Wenders / Germany / 2011 / 87 min.) 

„Velkou debatu asi nepotřebujeme. Daniela dostane důtku a tím to končí. Souhlasí všichni? Tak 
to uzavřeme.“ Nudně znějící schůze je ve skutečnosti fascinující setkání osmiletých dětí, které 
každý týden samy vedou porady, aby probíraly situaci ve třídě a samy nacházely dohodu při 
řešení problémů. Děje se tak na základní škole v Berg Fidelu, čtvrti německého Münsteru, kde 
se spolu čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu věku, rasy nebo handicapu. 

 


