
Dokumentární filmy na Fakultě 
managementu VŠE – cyklus filmových 
projekcí z projektů Promítej i ty! 
(www.promitejity.cz)
Filmy jsou promítány zdarma, jsou určeny 
pro studenty VŠE, studenty středních škol 
a pro veřejnost.

ÚTERKY 17:30 kinosál FM VŠE

Pořádá: Fakulta managementu VŠE, 
Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec

Kontakt: Michal Šimůnek, 777 044 039 
michal.simunek@fm.vse.cz

8. března, 17:30 hod. 
Viva Cuba Libre
Jesse Acevedo / Kuba / 2013 / 60 min
V původním znění s českými titulky.
Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům 
odvrácenou stránku života na „ostrově svobo-
dy“, kterou v katalozích cestovních kanceláří 
nenajdeme. S vědomím hrozby vězení sleduje 
raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje 
svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem 
stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu 
vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně  
v odlehlých částech země, sami rapeři čas od 
času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou 
hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže.

15. března
Nepromítá se!

22. března, 17:30 hod. 
Na stupních vítězů
Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 
2010/ 94 min
V původním znění s českými titulky.
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměv-
né 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, 94-letou italskou diskařku Gabre 
Gabric-Calvesi, 93-letého sveřepého sprintera 
ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82-letého 
skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce 
Králové. 

29. března, 17:30 hod.
Punkový syndrom
Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi / 
Finsko / 2012 / 85 min
V původním znění s českými titulky.
Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební sku-
piny 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 šar-
vátky a různá zklamání nacházejí vytoužené 
pochopení u lidí z různých subkultur. 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: jak strašně nanic 
je chodit na pedikúru nebo žít v chráněném 
bydlení.

5. dubna, 17:30 hod.
Zločinci podle zákona
Alexander Gentelev / Izrael, Německo, 
Španělsko / 2010 / 91 min
V původním znění s českými titulky.

O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. 
Tam si také vybírali své budoucí spolupracovní-
ky. Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako 
projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti 
ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy 
normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. 
A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je o hlavních 
postavách znepokojivého dokumentu Alexan-
dra Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru 
několika čelních představitelů ruskojazyčného 
podsvětí, takzvaných vorů v zakoně. Ti musejí 
dodržovat speciální kodex – nepsané zákony, 
které vznikly ve třicátých letech minulého 
století v sovětských gulazích. Jejich nebývale 
otevřené výpovědi společně s archivními zábě-
ry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských 
radovánek“ podávají velmi komplexní a ucelený 
pohled na rozvoj organizovaného zločinu  
v Rusku od perestrojky až do dnešní doby.

12. dubna
Nepromítá se!

19. dubna, 17:30 hod.
Z popelnice do lednice
Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88 min
V původním znění s českými titulky.

Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, 
nejméně polovina jí skončí na skládce. To zna-
mená každé druhé rajče či hlávkový salát. Zní 
to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Ne-
mluvě o tom, že zemědělství produkuje třetinu 
skleníkových plynů. Stačí se podívat do odpad-
ních kontejnerů supermarketů či do nejbližší 
popelnice, abychom zjistili, v jak obrovské míře 
plýtváme jídlem. Režisér Valentin Thurn před-
kládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující 
fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá 
možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na příkladech 
„odpadkové potápěčky“ zachraňující vyhozené 
jídlo ze supermaketů, amerického antropolo-
ga, který založil komunitu lidí najímajících si 
konkrétního farmáře k pěstování zeleniny,  
a řady dalších ukazuje možné cesty, jak plýtvání 
potravinami zastavit. Pokud bychom ho omezili 
o polovinu, mělo by to na produkci skleníko-
vých plynů podobný efekt, jako kdyby ze silnic 
zmizelo každé čtvrté auto.

26. dubna, 17:30 hod.
Krev v mobilech
Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Němec-
ko / 2010 / 82 min
V původním znění s českými titulky.

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mo-
hou 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? 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 Frank Pia-
secki 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 nelítost-
nou válkou o naleziště minerálů v Demokra-
tické republice Kongo 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 nezle-
tilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi 
členy místních gangů jsou zde každodenní 
realitou. Stejně jako všudypřítomná korupce  
v celé Demokratické republice Kongo.

3. května, 17:30  hod.
Film jako Brno
Vít Klusák a studenti FAMU / Česká re-
publika / 2011 / 63 min

Prvního května roku 2011 se v Brně konal 
každoroční pochod neonacistů. V reakci na něj 
vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální 
seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nená-
silně trasu pochodu zablokovat. Dokumenta-
rista 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 adreso-
vaný 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.

10. května, 17:30 hod.
Všechen čas na světě
Suzanne Crocker / USA / 2014 / 89 min
V původním znění s českými titulky.

Poetický, humorný a především inspirující do-
kument je kronikou života rodiny, která se roz-
hodla opustit společnost založenou na kontrole 
času a dodržování termínů. Rodiče a tři malé 
děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po 
devět měsíců žili v daleké divočině kanadského 
severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé 
chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, 
internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou 
tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti 
Yukonu, bez tradičního zázemí filmového 
štábu. Vznikl tak hluboce osobní rodinný do-
kument na téma odstřižení se od světa plného 
technologií a stresu v zájmu opětného propoje-
ní s našimi blízkými v přirozeném prostředí.
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