
Pozrime si svet 

Projekt z geografie pre 2.ročník a sextu 

 

 

 

 

 

 

Cieľ: Spoznať problémy vybraného regiónu sveta prostredníctvom vybraného dokumentárneho filmu 
a vlastnými slovami napísať krátku správu o ňom, v ktorej nielen stručne uvediete obsah film, ale najmä vyjadríte 
svoj vlastný názor na filmom zobrazovanú problematiku.  

Termín: práce je potrebné odovzdať najneskôr do  8.apríla 2013 

Rozsah práce: minimálne 2 strany A4  

 

Ako na to ? 

 

1. Zo zoznamu dokumentárnych filmov si vyberte jeden, ktorého téma vás najviac zaujala. Každý dokument 
obsahuje základný opis, prípadne linku na krátku ukážku (trailer). Pracujete samostatne, nie vo dvojiciach. 

 
2.  Záväzne sa zapíšte k vybranému filmu do zoznamu, ktorý je dostupný v učebni M4, alebo o vašom výbere 

informujte učiteľa cez správu na FB. Film vám poskytne učiteľ skopírovaním na váš USB kľúč, požičaním DVD, 
prípadne dostanete odkaz na webovú linku, kde si môžete svoj film pozrieť online.  

 
3. V ojedinelých prípadoch môžete navrhnúť vhodný dokumentárny film na spracovanie podľa vášho uváže, 

nia, ak o nejakom viete a nenachádza sa v zozname. Spracovanie tohto dokumentu vám však musí učiteľ 
po vzájomnej dohode schváliť.  

 
4. Niektoré dokumenty nie sú dostupné v slovenskom alebo českom jazyku, preto ak máte veľké problémy  

s angličtinou vyberte si radšej dokument vo vám zrozumiteľnom jazyku. Anglických titulkov sa však rozhod- 
ne netreba báť, väčšinou sú ľahko zrozumiteľné.  

 
5. Dôsledne si pozrite vami vybraný film a počas jeho sledovania si robte krátke poznámky, aby ste na niečo 

pri samotnom písaní nezabudli.  

 

 

 



Čo nesmie v práci chýbať ? 

V úvode práce v krátkosti opíšte hlavný obsah vami sledovaného filmu a uveďte hlavné myšlienky, ktoré  

v ňom chceli tvorcovia filmu zdeliť jeho divákom. V hlavnej časti práce sa pokúste vlastnými slovami opísať pocity, ktoré vo vás 

film vyvolal. Čo vás prekvapilo, čo ste už naopak vedeli o danej téme už predtým? Čo vás najviac zaujalo, šokovalo? S čím s 

pohľadom autorov filmu nesúhlasíte, ako by ste problém predstavovaný vo filme navrhovali riešiť vy sami? Ako sa odlišuje 

každodenný život ľudí v regióne filmu od života ľudí na Slovensku? Každý jeden dokument vo vás vyvolá odlišné otázky, ku ktorým 

by ste mali zaujať svoje stanovisko. Je to spôsobené faktom, že každý jeden dokumentárny film sa venuje inej téme a preto je 

veľmi ťažké pre vás vypracovať jednotný, univerzálne platný návod, na aké konkrétne otázky vo vašej práci odpovedať. V prípade 

akýchkoľvek nejasností sa obráťte na svojho učiteľa.  

 

Zoznam dokumentárnych filmov: 
 

Dokumentárne filmy sú pre ľahší výber pre vás najbližšej témy sú zaradené do kategórií podľa hlavných tém. Každý film je krátko 

opísaný. Opisy sú v českom jazyku, keďže pochádzajú zo stránky Československej filmovej federácie, kde o  nich nájdete ešte viac 

informácií: www.csfd.cz 

 

Made in Slovakia 

 

Hranica  …..…................ 

Dokument (oficiálny web, csfd.cz, trailer, uložto) o nezmyselnej hranici, ktorá rozdelila dedinu Slemence i ľudské osudy na dlhé 

desaťročia. V noci 30. augusta 1946 bola dedina Slemence na východnej hranici Európy rozdelená Červenou armádou na dve 

časti. Jedna časť, Veľké Slemence, zostala na Slovensku [vtedajšie Československo], druhá dostala názov Malé Slemence a 

pripadla Ukrajine [vtedajší Sovietsky zväz]. Nezmyselne vytýčená hranica, podobná povestnému berlínskemu múru, rozdeľuje 

majetky, cintorín a najbližšie rodiny aj v súčasnosti. Dokumentárny film zobrazuje trpkú skúsenosť obyvateľov Slemeniec, ktorí na 

najstráženejšej hranici Európskej únie snívajú svoj sen o jej otvorení. Film je dostupný aj online.  

My zdes …..…................ 

Krnáčova rodina se po 2. světové válce odstěhuje ze středního Slovenska do Podkarpatské Rusi (Zakarpatská Ukrajina). Po jejím 

zabrání Sovětským svazem vycestuje do vesnice Balgarka v dalekém Kazachstánu. Když se velmoc rozpadne, táhne je to zase zpět 

do Evropy. V roce 2000 se nová generace s tatínkem Dimitrijem rozhodne vydat za svými kořeny zpět na Slovensko. Odchod z 

domova ve stepi je plný emocí a strachu. Na Slovensku je nouze o bydlení i práci. Členové rodiny křižují zemi a setkávají se 

něpřívětivostí vůči imigrantům. Sen o novém blahobytném životě se rozpadá. Dimitrij uvažuje o návratu, ale dům v Kazchstánu už 

mu nepatří. Oficiálny web, csfd.cz 

 

www.csfd.cz
http://www.hranica.sk/
http://www.csfd.cz/film/174152-hranice/
https://www.youtube.com/watch?v=d3JqxZczYo0
http://www.ulozto.cz/xtxPpAt/hranica-sk-avi
https://www.youtube.com/watch?v=OdA-c6orjos
http://www.myzdes.com/prfilmu.html
http://www.csfd.cz/film/211204-my-zdes/


Iné svety …..…................ 

Film (csfd.cz, uložto) zobrazuje šesť rozličných postáv, ktoré reprezentujú svoje komunity, sú to Šarišania, Rusíni, Rómovia, Židia 

ale aj mladí ľudia s odlišnými identitami. Film skúma rôzne podoby konca jedinečnosti spoločenstiev v ich tradičnej rozmanitosti, 

no zároveň hľadá krásu autentického, zaujímavého a originálneho jednotlivca. Hovorí sa im "šaleni vychodňari". Film Iné svety 

skúma šiestich hrdinov na jednom z koncov sveta, na konci globálneho sveta. Sú produktom "made in Šariš". 

Osadné …..…................ 

Starosta vesničky Osadné pan Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanem, ve funkci je úctyhodných 36 let. Jeho duchovní 

protějšek, pravoslavný kněz Peter Soroka za posledních pět let pochoval 50 lidí a pokřtil 2 děti. Osadné pomalu vymírá. Boj za 

zachránu vesnice začnou vést starosta a kněz spolu se svými manželkami, důležitými stínovými poradci... Starosta i kněz ví, že 

budoucnost obce může spočívat v rozvoji cestovního ruchu.  Trailer, csfd.cz, uložto.  

Nesvadbovo …..…................ 

Starosta středně velké vesnice se snaží dát dohromady třicátníky, kteří zbyli na ocet. Slovenská vesnice Zemplínske Hámre 

pomalu ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se ale nechce vzdát. Ke svému boji s třicátnickou samotou používá 

různé prostředky: nabízí nemalou finanční odměnu za každé nově narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí a 

nakonec uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. Najdou si naši hrdinové konečně životní partnery? Trailer, csfd.cz, 

uložto. 

Carstensz – Siedma hora …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz). Vysoko nad neprebádanou novoguinejskou džungľou, prerážajúc ťažké dažďové mraky, sa týčia 

Snežné hory. Nad nimi sa vypína vápencový ihlan – najexotickejšia a zároveň najťažšie dostupná hora sveta, Carstensz Pyramid. 

Ako prvý stál na jej vrchole v roku 1962 Heinrich Harrer. Prístup k jej úpätiu cez územie kmeňa Damal patrí aj dnes medzi 

najdobrodružnejšie expedície. Okrem získania povolení je najväčším problémom presvedčiť nahých domorodcov, aby nám z 

pomáhali s transportom materiálu cez divoké rieky a horskú džungľu až na zasnežené ľadovce pod legendárnou horou. Dych 

vyrážajúce prekvapenie však ešte expedíciu len očakáva... 

Bhután – hľadanie šťastia …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, ukážka, uložto). Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia. Starodávne horské 

kráľovstvo učupené medzi indickým Assámom a čínskym Tibetom domorodci nazývajú po svojom - Zem hrmiaceho draka. 

Putovanie zabudnutou krajinou, v ktorej ľudia uctievajú všetko živé, je rozprávaním o šťastí. Vnútorný pokoj tu je cennejší, než 

zhon za matériou sveta a harmónia s prírodou sú všetkému nadradené princípy. Dobrý kráľ sa stará o blaho poddaných. 

Namiesto hrubého domáceho produktu presadzuje hrubé domáce šťastie. Je to akoby rozprávkový svet. Malé himalájske 

kráľovstvo si totiž v krehkom ponímaní šťastia zvolilo zvláštnu cestu. Možno, že správnu. Zatiaľ... 

Omo – cesta do praveku …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, celý film). Minulost ľudstva sa vynára práve z afrických dejín. Tam niekde na brehu etiópskej rieky 

Omo, ďaleko od civilizovaného sveta, sa našli najstaršie kosti pravekého človeka. Milióny rokov sa však dejiny civilizácie ľudstva 

http://www.csfd.cz/film/221363-ine-svety/
http://www.ulozto.cz/xXYCP3r/inesvety-avi
https://www.youtube.com/watch?v=Amt8qreZuAA
http://www.csfd.cz/film/261461-osadne/
http://www.ulozto.cz/xb2BJjE/osadne-2009-avi
https://www.youtube.com/watch?v=AAuPE8ImpFQ
http://www.csfd.cz/film/286065-nesvatbov/
http://www.ulozto.cz/xxqp2e6/nesvadbovo-2010-pdtv-xvid-sk-saricon-avi
http://www.csfd.cz/film/230541-carstensz-sedma-hora/
http://www.csfd.cz/film/230539-bhutan-hledani-stesti/
https://www.youtube.com/watch?v=gtb72U7tEdA
http://www.ulozto.cz/x2HXniN/bhutan-hladanie-stastia-dokument-2008-sk-avi
http://www.csfd.cz/film/201878-omo-cesta-do-praveku/
https://www.youtube.com/watch?v=WpHk0ZFKkP8


tomuto územiu vyhýbali. Vďaka tomu sa tu zachovali kmene, ktoré nás môžu vtiahnuť späť do minulosti, aby sme lepšie 

pochopili, odkiaľ sme vyšli a možno i to, kam smerujeme. Šesť odvážlivcov sa pustilo na rafte nebezpečným kaňonom rieky OMO 

do neznáma.  

Mongolsko v tieni Džingistána …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, ukážka). Okouzlující země, hledající vlastní současnou podobu tváří v tvář svému dědictví ze 13. 

století, byla kdysi největší říší, jakou kdy svět uzřel. Byla obávaná, zatracovaná a často obdivovaná stejně jako její zakladatel a 

vůdce Čingischán, který se za celý svůj život nedočkal porážky. V průběhu dobrodružného putování nevlídnou krajinou daleko od 

obvyklých cest objevíme jinou, neznámou a překvapivě nepředpojatou stránku nelítostného dobyvatele, jehož novátorské snahy 

zanechaly v myšlení celé lidské společnosti mnohem hlubší stopy, než jsme ochotní si přiznat. 

Amazonia Vertical …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, ukážka, uložto) Auyan Tepui... Najväčšia stolová hora Amazónie... Indiáni veria, že na jej vrchole 

sídlia démoni... Beckovi Ondrejovičovi sa podarilo prejsť prvý kompletný prechod hory. Jej vertikálne línie mu tak učarovali, že sa 

pod horu vrátil aj s priateľmi, aby vyliezli nikým nedotknutú panenskú stenu. Amazonia vertical - film o sile prírody a 

dobrodružnom objavovaní strateného sveta. Film, ktorý osloví tú krehkú časť v nás... 

Tajomné Mamberano …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, celý film online), o lokalite Irian Jaya, ktorá je vďaka prírodnej aj politickej nedostupnosti jedným z 

posledných miest na Zemi, kde sa civilizovaný človek môže dotknúť primitívneho sveta. Žiadnej expedícii sa ešte nepodaril 

prechod z vnútrozemia k rieke Mamberamo, ktorá skrýva pred bielym svetom svoje tajomstvá. Je to sen mnohých cestovateľov a 

dobrodruhov. A práve tu vstúpili dvaja priatelia do neznámej džungle na tisíckilometrový pochod. Bojovali s nástrahami pralesa, 

maláriou, hladom i s vlastnou vôľou, aby napokon našli skutočné klenoty. 

Pururambo …..…................ 

Film Pavla Barabáša (csfd.cz, celý film online). Nová Guinea je najväčší tropický ostrov sveta. Pod nepreniknuteľným zeleným 

závojom pralesa aj v dobe satelitov sa ukrýva zem tajomstiev, povier, a neobjavených záhad. V labyrinte neprívetivých močiarov 

žijú ľudia vysoko na stromoch v primitívnych podmienkach tak, ako v dobe kamennej. Títo ľudia ešte nestretli bieleho človeka,  

dokonca ani neprišli do styku s výdobytkami našej civilizácie. Vstup na ich územie je nebezpečným dobrodružstvom. Sú to 

miesta, o ktorých sa hovorí potichu a s rešpektom. Tam podľa misionárov žijú kanibali... 

Strážca divočiny …..…................ 

Jeden z najlepších dokumentov o slovenskej divočine (csfd.cz, trailer, celý film online). Z pohľadu prírody je to nedávno, čo sa 

divočina rozprestierala po celej Európe. Dnes z nej zostávajú posledné pevnosti. Jednou z nich je tajomná Tichá dolina v 

slovenských Tatrách. Jej odľahlé rokliny a čarovné pralesy sú domovom pre asi štyridsať medveďov, ktoré tu môžu žiť bez 

akýchkoľvek konfliktov s človekom. Dvaja mladí filmári sa rozhodli neskreslene zdokumentovať život tohto charizmatického 

zvieraťa - strážcu divočiny - a upozorniť tak na miznúci svet nespútanej divokej prírody, kde človek je len pozorovateľom. 

 

http://www.csfd.cz/film/242976-mongolsko-ve-stinu-cingischana/
https://www.youtube.com/watch?v=QDYZvX53_yU
http://www.csfd.cz/film/201879-amazonia-vertical/
https://www.youtube.com/watch?v=QcXYOoIpz1s
http://www.ulozto.cz/xVSTrhe/film-07-amazonia-vertical-mp4
http://www.csfd.cz/film/201876-tajuplne-mamberamo/
https://www.youtube.com/watch?v=JOczL4XoUIs
http://www.csfd.cz/film/221135-pururambo-prales-kde-se-zastavil-cas/
https://www.youtube.com/watch?v=fMsjDNphUAc
http://www.csfd.cz/film/277451-strazca-divociny/
https://www.youtube.com/watch?v=AHUlXZsGfiI
https://www.youtube.com/watch?v=T1P9Fkco3A8


V zakázanom kráľovstve (CHKO Záhorie) …..…................ 

Spoznajte Záhorie tak, ako ho nepoznáte (celý film online). Dokument mapuje vojenský obvod Záhorie jeho vzácnu faunu a flóru. 

Tvorcovia ho nazývajú malým kráľovstvom. Jeho poklady sú dobre ukryté v hlbokých borovicových lesoch v bludiskách 

pieskových dún a močiarov. Tento film je venovaný krásam života lesom na Záhorí a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu. 

Nízke Tatry – srdce Slovenska  …..…................ 

Braňo Molnár - fotograf, kameraman, dobrodruh a milovník slovenských hôr hľadal a archivoval štyri roky tých najkrajších 

okamihov na potulkách Nízkymi Tatrami. Spoznal úžasných ľudí, silu a nepoznanú krásu našej prírody. Podarilo sa mu vytvoriť 

dokument o ľuďoch, ktorí stále žijú svoj život v srdci nádhernej prírody. Film ocenený prestížnou cenou Literárneho fondu pre 

najlepší slovenský film s horskou tematikou v roku 2011 na festivale HORY a MESTO v Bratislave (celý film online). 

Cesty Slovenskom …..…................ 

Doposiaľ asi najvydarenejší dokument o Slovensku so zábermi, ktoré ste ešte nevideli (csfd.cz, trailer, uložto). 

 

Životné prostredie 

 

Baraka – Odysea Zeme …..…................ 

Dnes už kultový dokumentárny film bez slov, ktorý vás cez dych berúce zábery prevedie svetom a prinúti vás premýšľať nad 

stavom našej planéty. Film, ktorý predbehol dobu (csfd.cz, trailer, celý film)  

Zátoka (The Cove) …..…................ 

Zátoka, oscarový vítěz z roku 2010 v kategorii nejlepší dokumentární film (csfd.cz, trailer, uložto) sleduje elitní tým aktivistů, 

filmařů a potápěčů, kteří se vydali na tajnou misi, jejímž cílem bylo proniknout do skryté zátoky v japonském Taiji a odhalit  její 

hrozivé tajemství. Využívali při tom speciální techniky, včetně skrytých mikrofonů a kamer ve falešných kamenech, a díky tomu 

odhalili, jak děsivě tato malá přímořská vesnice přispívá k obrovským ekologickým zločinům, jenž se dějí celosvětově. 

Potraviny a.s. …..…................ 

Přesvědčivý depresivní pohled na velkopodnikání ve výrobě potravin nejen popisuje jejich nechutnou cestu z polí a stájí ke 

spotřebiteli, ale zároveň zkoumá ekonomický řetězec, v němž následky zdánlivě levného jídla, kdy hamburger stojí méně než 

brokolice, nese celý zdravotní a sociální systém (csfd.cz, celý film v češtine).  

Sharkwater …..…................ 

Žraloci tu žijí už víc než 400 miliónů let. Byli tu dokonce 150 miliónů let před příchodem dinosaurů. Přežili všechna období zániku, 

při kterých zmizelo z naší Země téměř vše živé a přesto by mohli být vyhubeni... Proč? Díky lidské nenasytnosti. Rob Stewart 

http://www.dailymotion.com/video/xogh8v_zahorie-final-web-logo-1920-25p-sk_animals
http://www.dailymotion.com/video/xmb7id_nizke-tatry-srdce-slovenska-by-photomania-sk_shortfilms#.UUiUVVdXthI
http://www.csfd.cz/film/307904-cesty-slovenskom/
http://vimeo.com/48037922
http://www.ulozto.cz/xVGNNDk/cesty-slovenskom-2011-avi
http://www.csfd.cz/film/36434-baraka-odysea-zeme/
https://www.youtube.com/watch?v=KIxawleLISM
https://www.youtube.com/watch?v=aqzLjv2wja4
http://www.csfd.cz/film/261679-zatoka/
https://www.youtube.com/watch?v=4KRD8e20fBo
http://www.ulozto.cz/xrAbPJ7/the-cove-zatoka-2009-dokument-cz-tit-avi
http://www.csfd.cz/film/257552-potraviny-as/
https://www.youtube.com/watch?v=3SdmT3Ptups


natočil pozoruhodný dokument, který nám ukáže pravou stránku mořských predátorů a vyvrátí mylné domněnky, které si o nich 

lidstvo za mnohá staletí vybudovalo (csfd.cz, trailer, uložto) 

Oceán plastov …..…................ 

Odpadky jsou pro současnou civilizaci stále větším problémem. Nejprve zaplavily pevninu a pak se s chutí pustily i do světových 

oceánů. V nich se s oblibou shlukují do obrovských plovoucích skládek, které hravě přerůstají rozměry největších evropských 

států. Miliardy lahví, bot a textilií se vaří v nestravitelné polévce, která ohrožuje potravinový řetězec v moři a v konečném 

důsledku může nepříjemně zasáhnout i život každého z nás (csfd.cz, celý film v češtine)  

Chlieb náš každodenný …..…................ 

Jaký je náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší téměř lyrickou, zároveň však děsivě chladnou 

impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu. Bezchybné kompozice souvisejí s dokonale mechanizovaným 

a hygienickým způsobem práce, kde člověk zastává už jen minimální úkoly. Na rozdíl od stroje nedokáže lidská síla pracovat bez 

zastavení (csfd.cz, trailer, uložto) 

Nasýtime celý svet …..…................ 

Jak dnes vypadá zemědělec, který na náš stůl dodává ty nejlepší produkty? Pokud se nám vybaví romantické obrázky, kde jsou 

lidé v bezprostředním kontaktu s přírodou, snímek Nasytíme celý svět nás definitivně vyvede z naivního omylu. V dokumentu 

rakouského režiséra Erwina Wagenhofera totiž žádné nostalgické obrázky nenajdeme (csfd.cz, trailer, uložto) 

Earth …..…................ 

V Arktidě se probouzí lední medvědi za svitu prvního jarního slunce. Podaří se jim nalézt jídlo předtím než led roztaje? O tisíce 

kilometrů daleko sdílí sloni vzácnou vodu se lvy, kdo vyjde ze souboje jako poražený? Ke konci příběhu sledujeme velrybí matku s 

mláďetem při jejich plavbě k ledům Antarktidy. Na konec se opět střetáváme s medvědy a dnešním ekologickým problémem 

číslo jedna (csfd.cz, trailer). 

Earthlings …..…................ 

Dokument americké ekologické organizace Nation Earth (csfd.cz, trailer, uložto) se snaží ukázat brutalitu, kterou lidé páchají na 

zvířatech, aby dohnal diváky k přehodnocení svého životního stylu. Je rozdělen na několik částí: domácí mazlíčci (odchyt a 

utracení zdivočelých psů), jídlo (mučení a porážka dobytka na jatkách), oblečení (zabíjení zvířat pro kožešinu), zábava (kruté 

životní podmínky zvířat v cirkusech, smrt v rodeech a v korridě).  

BBC Victóriine vodopády …..…................ 

Nevšedný dokument od BBC rozprávajúci príbeh života rieky Zambezi a Viktóriiných vodopádov ústami miestneho rybára, ktorý 

loví vo vodách rieky takmer 70 rokov (trailer). 

 

http://www.csfd.cz/film/224083-sharkwater/
https://www.youtube.com/watch?v=m5fObF_CCYc
http://www.ulozto.cz/x9JTBRK/sharkwater-2006-eng-cz-sub-rar
http://www.csfd.cz/film/285975-ocean-plastu/
https://www.youtube.com/watch?v=7aYhJWya-fk
http://www.csfd.cz/film/225053-chleb-nas-vezdejsi/
https://www.youtube.com/watch?v=5wVXZKLlKQs
http://www.ulozto.cz/xe5yUTB/chlieb-nas-kazdodenny-dokument-avi
http://www.csfd.cz/film/228358-nasytime-cely-svet/
https://www.youtube.com/watch?v=qPNovoWxlSo
http://www.ulozto.cz/xxWuXZ8/nasytime-cely-svet-avi
http://www.csfd.cz/film/228566-earth/
https://www.youtube.com/watch?v=CeacjOkLjZ0
http://www.csfd.cz/film/118264-earthlings/
https://www.youtube.com/watch?v=Hm7Babs_FJU
http://www.ulozto.cz/xnEwSo8/pozemstane-earthlings-cz-sub-avi
https://www.youtube.com/watch?v=FiA5XT0PQJg


Cestujúce potraviny …..…................ 

Naši planetu obepíná hustá síť silnic, dálnic, námořních i leteckých tras. Spojuje téměř všechny země a funguje nepřetržitě. A zdá 

se, že je nepostradatelná. Dopravují se po ní potraviny. Každý rok je například z Dánska do Japonska přepraveno čtyřicet tisíc tun 

slaniny. Z Kanady do Indie putuje čtyři sta tisíc tun hrachu ročně. Ve Spojených státech se spotřebuje deset tisíc tun kozího  masa 

z Austrálie. Evropu brázdí křížem krážem kamiony se zeleninou a ovocem. Moderní technologie napomáhají tomu, že vše zůstává 

i po dlouhé cestě svěží a čerstvé. Pozitiva převažují, ale ozývají se i varovné hlasy (csfd.cz, celý film online). 

Krajina odpadkov …..…................ 

Film (csfd.cz, trailer, uložto) jehož natáčení trvalo téměř tři roky, sleduje známého umělce Vika Munize na jeho cestě z Brooklynu 

do rodné Brazílie, konkrétně na největší skládku odpadů na světě Jardim Gramacho, který se nachází na okraji Rio de Janeira. 

Právě tam vznikly fotografie eklektické skupiny Catadores (mrchožrouti) - samozvaných sběračů recyklovatelných materiálů. 

POZOR: Film je len v angličtine. 

Posledné levy  …..…................ 

Před padesáti lety bylo v Africe téměř půl milionu lvů, avšak nyní se jejich počet pohybuje okolo pouhých 20 000. Lvi nejsou na 

rozdíl od slonů nijak zvlášť chráněni na základě pověření vlády nebo prostřednictvím mezinárodních smluv. Tento fakt je 

odrazovým můstkem pro filmaře Derecka a Beverly Joubertovi, kteří vědí, že část zisku z turistického ruchu může lvy a jiné velké 

kočky zachránit před primárními hrozbami, mezi něž patří především pytlačení (csfd.cz, uložto)  

Home …..…................ 

Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními tématy se 

snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. 

Exkluzivně „ze shora“ se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin. Asi najlepší film 

o Zemi, aký bol kedy natočený (csfd.cz, trailer, celý film v češtine online).   

Pohľady z vesmíru …..…................ 

"Vesmírným očím" dnes neunikne nic… Britský dokument.  Satelity nám pomáhají porozumět rodné planetě a chránit ji před 

důsledky lidské činnosti. Z jejich pozorování vychází základní poznatek: na Zemi souvisí všechno se vším. Pokud chcenme 

pochopit zásadní procesy probíhající kolem nás, musíme se oprostit od tradičního pojetí státní suverenity. Z pohledu přírodních 

věd jsou totiž hranice jen uměle narýsované čáry. Země funguje jako celek. Oceány, pevnina a atmosféra se navzájem doplňují. 

Dokud nezačneme pohlížet na náš svět jako na soustavu navzájem propojených systémů, tak současné problémy naší planety 

nikdy nevyřešíme. (ČT, celý film v češtine online). 

Grizzly man …..…................. 

Snímek zpracovává příběh experta na medvědy Timothyho Treadwella, který se pravidelně vydával na Aljašku, aby studoval 

medvědy grizzly a žil s nimi. Dokázal se tomuto ohroženému druhu přiblížit jako nikdo před ním. Jeho vášeň se mu však stala 

osudnou... Společně se svou přítelkyní Amie se v roce 2003 stali prvními známými oběťmi útoku grizzlyho na člověka a svoji vášeň 

zaplatili životem (csfd.cz, trailer, uložto). 

http://www.csfd.cz/film/303974-cestujici-potraviny/
https://www.youtube.com/watch?v=Ju4I2f7Mjcg
http://www.csfd.cz/film/278097-umeni-odpadu/
https://www.youtube.com/watch?v=sNlwh8vT2NU
http://www.ulozto.cz/xa8K44d/waste-land-2010-avi
http://www.csfd.cz/film/290567-last-lions-the/
http://www.ulozto.cz/hledej?q=last+lions
http://www.csfd.cz/film/253641-home/
https://www.youtube.com/watch?v=u_9U4gqwHW8
https://www.youtube.com/watch?v=Ii8O872bElM
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10347793019-pohledy-z-vesmiru/21238255096/
https://www.youtube.com/watch?v=QKTgNvMuVqg
http://www.csfd.cz/film/206141-grizzly-man/
https://www.youtube.com/watch?v=gWycuaWJFCM
http://www.ulozto.cz/hledej?q=grizzly+man


Karakorámske ľadovce …..…................. 

Taliansky dokumentárny film o dobrodružnej vedeckej výprave vedcov do pohoria Karákoram v Pakistane, kde skúmajú ľadovce 

priamo v teréne aj vďaka porovnávaniu súčasného stavu a starých fotografií výprav spred sto rokov (csfd.cz, uložto). 

Zelená púšť …..…................. 

Dokument podáva reálne svedectvo o problémoch spôsobených pestovaním olejných paliem v Indonézii. Divák dostane možnosť 

preniknúť hlbšie do tejto problematiky prostredníctvom skutočných príbehov a rozhovorov s miestnymi ľuďmi i odborníkmi. Nie 

je to len príbeh o palmovom oleji, je to príbeh o globálnej zodpovednosti a o tom, že my ako spotrebitelia máme v rukách 

obrovskú moc a našimi rozhodnutiami pri nakupovaní dokážeme ovplyvňovať aj to, čo sa deje na druhej strane planéty (o filme aj 

film online).  

 

Iné svety 

 

Detičky (Babies) …..…................ 

Pozoruhodný sběrný dokument režiséra Thomase Balmése mapuje souběžně život čtyř miminek z celého světa od narození po 

jejich první krůčky. Setkáme se tu se třemi holčičkami – Ponijao, která žije s rodinou a dalšími třemi sourozenci u Opuwo v 

Namibii; Mari z japonského Tokia a Hattie ze San Franciska – a s chlapcem Bayarjargalem z Mongolska. Režisér, který se pro 

všechny natáčené rodiny stal rodinným přítelem, zachytil nejen důležitou část života malých človíčků, ale také různorodé zvyky a 

prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají (csfd.cz, trailer, uložto). 

Favela Rising …..…................ 

Rio de Janeiro, cíl turistů i karnevalových masek, skrývá ve svých útrobách velkou nespravedlnost, násilí a nebezpečí. Městské 

ghetto je sídlem chudých a působištěm mnoha drogových gangů. Místem, které občas pročistí zkorumpovaná policie. Dějištěm 

mnoha bojů, drsnou školou pro děti, které mohou každý den čekat, že někdo z jejich blízkých zemře. V srdci této bídy a 

beznaděje se však objevil muž Anderson Sa s ideálem zničit starou společnost a vybudovat lepší. Tento Mesiáš kolem sebe 

shromáždil skupinu lidí a rozhodl se bojovat proti krutým životním podmínkám hudbou. Založil hudební skupinu afroreggae, 

která se stala nejen odbojem proti mafii i policii, ale dala vzniknout i akademiím pro děti, které se v nich učí hrát, zpívat  a tančit, 

což úspěšně supluje preventivní protidrogový program (csfd.cz, trailer, uložto, titulky). 

Dary zo Slumov Nairobi …..…................ 

Krátke dokumentárne filmy natočené mladými slovenskými rozvojovými pracovníkmi v chudobných slumoch hlavného mesta 

Kene Nairobi. Filmy prinášajú snaženia miestnych obyvateľov za lepší život. Krásna ukážka toho, že žiadna situácia nie je natoľko 

zúfalá, aby bolo treba strácať nádej. Filmy sú na jednom DVD v slovenčine. 

 

 

http://www.csfd.cz/film/330480-karakoramske-ledovce/
http://www.ulozto.cz/xW1gezG/karakoramske-ledovce-by-fivoja-dokumentarni-2010-avi
http://www.greendesertmovie.com/movie.php
http://www.greendesertmovie.com/movie.php
http://www.csfd.cz/film/271175-mimina/
https://www.youtube.com/watch?v=1vupEpNjCuY
http://www.ulozto.cz/xe8XfjA/babies-mimina-2010-dvdrip-xvid-cz-tit-ve-filmu-avi
http://www.csfd.cz/film/225030-favela-rising/
https://www.youtube.com/watch?v=B5_DnxeEkts
http://www.ulozto.cz/xRgCxrg/favela-rising-dvdrip-xvid-pedr1nho-avi
http://www.ulozto.cz/xMULVG2/favela-rising-dvdrip-xvid-pedr1nho-srt


Ghosts of Cite Soleil …..…................ 

Strhujúci dokument zo života v jednom z najhorších slumov sveta Cite Soleil v Haiti. V dokumente sa zoznámime s členmi 

miestneho gangu, ktorý ovláda časť slumu a zápasí o vplyv v slumy z ďalšími gangami. Dokument nie je oslavou násilia, snaží sa 

však pochopiť príčiny jeho vzniku a zamýšľa sa nad možnosťami, ako spraviť aj život v katastrofálnych podmienkach 

znesiteľnejším (csfd.cz, trailer). Pozor: Film je len s anglickými titulkami. 

Darwinova nočná mora …..…................ 

V šedesátých letech byl do největšího tropického jezera na světě Viktoriinho (odkud vytéká Nil) vysazen nilský okoun. Tento 

predátor se zde rozmnožil takovým způsobem, že vyhubil všechno živé. Zároveň se ovšem stal zdrojem obživy pro chudý kraj a 

významným vývozním artiklem. Ruské dopravní letouny denně odvážejí do Evropy a do Japonska 500 tun ryb (a nazpět nezřídka 

ilegálně dovážejí zbraně). Vznikly tu moderní rybárny, ale také děsivé pracovní kolonie, v nichž domodorodé obyvatele kosí AIDS, 

alkohol a zločin. Hubert Sauper s kolegou natočili v obtížných podmínkách a pod různým krytím rozhovory s mnoha lidmi: od 

ruských a ukrajinských pilotů přes nočního strážce a prostitutku až po majitele rybárny a oficiální představitele (csfd.cz, trailer). 

Pozor: film je len s anglickými titulkami. 

Persepolis …..…................ 

Výborný komixový film ukazujúci život v Iráne. Autobiografický příběh popisuje krušné dětsví a dospívání mladé holky v Íránu za 

dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v 

evropském a arabském světě. A protože je to příběh umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v 

tuhém ideologickém režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody (csfd.cz, trailer, 

uložto). 

Milionár z chatrče …..…................ 

Hraný film zobrazujúci rozprávkový príbeh mladého chalan z indického slumu, ktorý sa vďaka súťaži Milionár vytrhne osudu. Hit 

roku 2008 a držiteľ viacerých Oskarov. Viac o filme na csfd.cz alebo na kinema.sk. Dostupný je na uložto.  

Afghan Star …..…................ 

Po třiceti letech válek a vlády Tálibánu se do Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní stanice Tolo TV se rozhodla v 

Kábulu uspořádat soutěž amatérských pěveckých talentů, u nás známou jako Superstar. Kromě dvou tisíc zpěváků i z těch 

nejzapadlejších koutů země se do soutěže přihlásily také tři statečné dívky. Zpívat na veřejnosti v zemi, zásadním způsobem 

ovlivňované konzervativními tradicemi, však není pro ženu nijak bezpečné (csfd.cz, trailer). Pozor: film je len s anglickými 

titulkami, ale ozaj sa niet čoho báť. 

Neviditeľné deti …..…................ 

300 miliónov detí a mladistvých na svete trpí hladom. Asi 100 miliónov nikdy nezačalo navštevovať školu. Všetkým týmto deťom 

je venovaný film Neviditeľné deti. Sedem krátkých filmovych príbehov od siedmych uznávaných režisérov, z ktorých každý sa 

zameral na vážnu situáciu iného detského protagonistu v inej časti sveta. John Woo režíroval čínsku časť, Ridley and Jordan Scott 

(Veľká Británia), Spike Lee (USA), Stefano Veneruso (Taliansko), Katia Lund (Brazília), Mehdi Charef (Afrika) and Emir Kusturica 

http://www.csfd.cz/film/233102-ghosts-of-cite-soleil/
https://www.youtube.com/watch?v=-uitCrUUhvU
http://www.csfd.cz/film/210725-darwinova-nocni-mura/
https://www.youtube.com/watch?v=3mBZBpL1KiA
http://www.csfd.cz/film/230517-persepolis/
https://www.youtube.com/watch?v=3PXHeKuBzPY
http://www.ulozto.cz/xMfcz61/persepolis-detsvi-a-dospivani-v-iranu-anim-film-usa-fr-ct2-2007-avi
http://www.csfd.cz/film/234131-milionar-z-chatrce/
http://www.kinema.sk/recenzia/31370/milionar-z-chatrce-slumdog-millionaire.htm
http://www.ulozto.cz/xHZVkrf/milionar-z-chatrce-cz-vk-avi
http://www.csfd.cz/film/261815-afghan-star/
https://www.youtube.com/watch?v=DentE2ydnMI


(Srbsko a Čierna Hora). Táto skupina významných režisérov z rôznych krajín sveta a rozličných náboženstiev natočila v osobnom  

ponímaní epizódy odrážajúce dramatické ľudské osudy. Príbehy sú odlišné, ale majú jednu spoločnú vec – ich hrdinami sú deti, 

ktoré nežijú tak, ako by vo svojom veku mali žiť. Ich každodenným údelom sú vojny, hlad, choroby, zanedbávanie, týranie, či život 

na ulici (csfd.cz, trailer, uložto).  

Himalájske kráľovstvá …..…................ 

Vydáme se na cestu po himálajských královstvích, krajinou úchvatných scenérií, obývanou prostými lidmi, jejichž život se řídí 

potřebou být ve stálém spojení se záhrobím. Abychom poznali kulturu Tibeťanů, pronikneme do nepřístupných údolí Ladaku a 

navštívíme také útesy v nepálském Gándakí, kde Gurungové vybírají med holýma rukama. Prozkoumáme rovněž Tibet a jeho 

chrámy, v nichž jsou modlitby vytesané do kamene, a objevíme hory poseté modlitbami, které vítr odnáší do záhrobí. Zavítáme 

mezi lidi v odlehlých končinách, kteří se před staletími usadili tady, na úpatí nejvyšších horstev na světě (čt). 

Posledný vlak domov …..…................ 

Když manželé Čangovi před šestnácti lety opouštěli svůj domov a s ním i své rodiče a roční dcerku, věřili, že dělají pro všechny to 

nejlepší. Léta na rodinu vydělávali jako námezdní dělníci v textilních továrnách a domů se vraceli jen na pár dní v roce kolem 

oslav Nového roku. Právě v tuto dobu se Čína a především její železniční síť každoročně ocitá v chaosu. Za svými blízkými míří v 

přeplněných vlacích na 130 milionů migrujících pracovníků. Získat jízdenku na vytoužený vlak zabere i několik týdnů a odměnou  

upracovaným dělníkům je pak často jen tristní setkání s odcizenými vlastními dětmi. Vizuálně dokonalý debut režiséra Lixina Fana 

byl na posledním amsterdamském festivalu IDFA oceněn hlavní cenou za celovečerní dokument (csfd.cz, trailer). Pozor: Film je 

len s anglickými titulkami. 

Plavba po Jang c'–ťiang …..…................ 

Přehrada Tři soutěsky, megalomanský projekt současné čínské garnitury, propojuje osudy mnoha lidí. Ke dvěma milionům 

repatriovaných lidí i k zaměstnancům obrovského říčního projektu přibývají každoročně také davy západních turistů, kteří touží 

během luxusní plavby proti proudu řeky naplnit své představy o tom, jaká Čína je. Trajekt díky tomu poskytuje pracovní 

příležitost jak mladé dívce z chudé rodiny, tak mladíkovi, který si chce vydělat, aby posílil své postavení mezi městskými 

vrstevníky a získal existenční nezávislost. Během plavby sleduje čínský režisér, usazený v Kanadě, nejen situaci okolo přehradního 

projektu, ale i celkovou atmosféru v zemi. Vystihuje rozdíl mezi oblastmi, do kterých Čína investuje, a těmi, ze kterých čerpá svou 

nesmírnou sílu, a všímá si drobných projevů nesvobody a ústrků. Jedna z postav filmu říká: „Hrdinové mají v Číně těžký  život, ale 

obyčejný člověk je na tom ještě hůř." (csfd.cz, trailer). Pozor: Film je len s anglickými titulkami. 

China Blue …..…................ 

Made in China je označení, které dávno neznamená druhořadý produkt. Velké světové značky přemisťují svou výrobu do 

komunistické Číny, která se otevřela zahraničním investorům a nabízí levnou pracovní sílu. Miliony zemědělských rodin posílají 

své děti pracovat daleko od domova, aby ve městech „našly štěstí" a chopily se příležitosti. Režiséru Michovi Peledovi se podařilo 

natočit film přímo v jedné z továren na výrobu džín určených pro západní trh. Její ředitel patří mezi úspěšné, kteří přišli z venkova 

a krůček po krůčku se vypracovali až na vrchol pyramidy. Zcela odlišný je příběh šestnáctileté Jasmin, která doufá, že si vydělá 

dostatek peněz, aby se mohla na Nový rok vrátit domů. Zatímco její zaměstnavatel maluje kaligrafie s údernickými hesly  na 

památku pro bohaté klienty ze Západu, Jasmin utíká při světle baterky do fiktivního světa vysněné dívky, která se naučila od 

http://www.csfd.cz/film/174023-neviditelne-deti/
https://www.youtube.com/watch?v=iPcn-BqG7b8
http://www.ulozto.cz/xnqdpx8/neviditelne-deti-fr-it-film-2005-sk-tvrip-avi
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10301247243-himalajska-kralovstvi/
http://www.csfd.cz/film/275316-last-train-home/
https://www.youtube.com/watch?v=6KjO50bxN54
http://www.csfd.cz/film/239852-up-the-yangtze/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fFuynf-Yw


mistra kung–fu magii, aby mohla pomáhat rodině a trestat zlé otrokáře. Jako by Jasmin tušila, že v tomto světě „nejvyšších zisků 

a nejmenších nákladů" sama nic nezmůže (csfd.cz, trailer, uložto, titulky vám dodám). 

Slunce za mraky – boj Tibeťanov za slobodu …..…................ 

V loňském roce uplynulo padesát let od čínské invaze do Tibetu. Po celou tuto dobu prosazuje světská a duchovní hlava Tibetu 

dalajlama pro svůj národ nenásilnou střední cestu kompromisních dialogů s čínskou vládou, které by měly vést k tibetské 

autonomii. Jelikož Čína tyto snahy zcela ignoruje a nikam zatím nevedou ani dalajlamovy diplomatické cesty po celém světě, 

radikálním Tibeťanům dochází v okupované zemi trpělivost. S využitím unikátních archivních záběrů přibližuje film podobu čínské 

okupační politiky a zamýšlí se nad budoucností Tibetu (csfd.cz, uložto). Pozor: Film je len s anglickými titulkami. 

Himaláje – krajina žien …..…................ 

V nadmorskej výške vyše 4000 metrov nad morom sa rozkladá jedno z najodľahlejších miest regiónu Zanskar, dedina Sking. Počas 

troch mesiacov, od augusta do októbra, tu musia miestni obyvatelia zozbierať a uskladniť všetku úrodu, ktorú budú potrebovať 

počas nasledujúceho roku pre seba a svoje zvieratá. Všetky ženy, lebo najmä tie tu pracujú na poliach- mladé, či staré - 

nepretržite pracujú od rána do večera, lebo zima je tu veľmi dlhá a krutá. Kameramanka a autorka filmu v jednej osobe, ponúka  

zaujímavú sondu do života štyroch generácii žien počas zberu úrody (csfd.cz, uložto). 

Barmský videožurnál …..…................ 

V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, během 

něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za demokracii. "Vyzbrojen" malou kamerou a mobilním  

telefonem se společně s třemi desítkami dalších odvážných mladých Barmánců ze skupiny Democratic Voice of Burma rozhodl 

podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Záběry dramatických událostí z  

kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech významných světových médií a byly po určitou dobu jedinou možností, 

jak se svět mohl dozvědět o skutečné situaci v Barmě (csfd.cz, trailer, uložto). 

Veľvyslanec  …..…................ 

Co se stane, když se podnikavý běloch pokusí proniknout na horkou půdu africké diplomacie, kde je korupce standardním 

způsobem komunikace a státní majetek se rozkrádá ve velkém? Odpověď hledá dánský investigativní novinář Mads Brügger. 

Pomocí úplatku si zajišťuje privilegium stát se velvyslancem Libérie ve Středoafrické republice. Dává si za cíl rozvinout vztahy s 

místními pohlaváry, získat jejich důvěru a proklestit si cestu k diamantovým magnátům. Namísto rozhovorů a prostého 

pozorování situace vystupuje jako agent provokatér. Bere na sebe vizáž bodrého neokolonialisty, svou postavu obdařuje 

přehnanými gesty a zbohatlickými atributy – nechybí drahé doutníky, černé brýle, vypulírované bílé sako či velké prsteny. Podaří 

se Brüggerovi v jeho netradičním a nadmíru zábavném dokumentu poodhalit způsob rozkrádání postkoloniální Afriky? Nebo mu 

ani drzé jednání a kapsy nacpané penězi dveře k africkým milionům neotevřou? (csfd.cz, trailer, uložto). Pozor: Film je len 

s anglickými titulkami, odporúčam nenechať sa odradiť, tento film rozhodne stojí za to. 

Samsara …..…................ 

Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které nemají obdobu. SAMSARA opět spojuje režiséra Rona Frickeho s producentem 

Markem Magidsonem, jejíchž filmařské a hudební umění bylo potvrzeno již mnohokrát oceněnými filmy BARAKA a CHRONOS. 

http://www.csfd.cz/film/225051-china-blue/
https://www.youtube.com/watch?v=roy7CUk26uo
http://www.ulozto.cz/xfp669M/china-blue-pbs-2005-avi
http://www.csfd.cz/film/275333-slunce-za-mraky-boj-tibetanu-za-svobodu/
http://www.ulozto.cz/hledej?q=sun+behind+clouds
http://www.csfd.cz/film/258978-himalaya-la-terre-des-femmes/
http://www.ulozto.cz/xm9j7Pz/himalaje-krajina-zien-2008-pdtv-xvid-sk-avi
http://www.csfd.cz/film/255243-barmsky-videozurnal/
https://www.youtube.com/watch?v=V08EBWQLzyU
http://www.ulozto.cz/x1GVgbv/barmsky-videozurnal-burma-vj-reporting-from-a-closed-country-2008-cz-tit-avi
http://www.csfd.cz/film/319518-velvyslanec/
https://www.youtube.com/watch?v=CLQNYsxP9T0
http://www.ulozto.cz/xQWGmad/the-ambassador-avi


SAMSARA ve starodávném sanskrtu znamená "věčně se otáčející kolo života“ a tvůrci se v něm snaží zachytit prchavé okamžiky, 

které utvářejí náš život. Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti pěti zemích nás zavádí na posvátná místa, do postižených 

oblastí, průmyslových zón a míst přírodních zázraků. SAMSARA, která se vzdává dialogů a popisných textů, úplně rozvrací naše 

očekávání tradičního dokumentu. Namísto toho podněcuje naše niterné interpretace obrazem a hudbou, které do starého 

chápaní přináší nové prvky (csfd.cz, trailer, uložto). 

Príbeh ľudí púšte Kalahari …..…................ 

Autoři francouzského dokumentu se vypravili do africké pouště Kalahari, kde se vydali po stopách pronásledovaných, 

masakrovaných a vyháněným Sanů, zvaných též Křováci. Tomuto jednomu z posledních národů naší planety dnes hrozí zánik. 

Dokument nabízí jedinečné svědectví o životě primitivního národa, jeho tradicích a moudrech, ale i o každodenním boji o přežití. 

Autoři popisují přirozené dělení práce a povinností uvnitř této komunity, kde se muži věnují lovu a výrobě zbraní, zatímco ženy se 

starají o potomky, sbírají rostliny, šijí oděvy a vyrábějí šperky. To vše uprostřed nehostinné, vyprahlé krajiny (csfd.cz, film online). 

Vše pro dobro světa a Nošovic …..…................ 

Celovečerní dokumentární film ,,Vše pro dobro světa a Nošovic" je svérázným portrétem malé české vesnice, ve které - jak místní 

říkají - přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice, která se proslavila 

především kysaným zelím a pivem Radegast, se tak stala průmyslová zóna - největší investice na zelené louce v historii ČR. Mnozí 

z majitelů polí, na kterých dnes automobilka uprostřed vsi stojí, však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak 

jejich sousedů a anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům a jejich blízkým pohrozil smrtí. Filmaři se do Nošovic vrací dva roky 

po dramatických výkupech pozemků, v době, kdy továrna začíná chrlit levná auta a skrze sedm postav spřádají hravý i mrazivý 

portrét místa, které se náhle a nevratně proměnilo k nepoznání. - Ožívá tak sociální groteska o poli, na kterém rostou auta 

(csfd.cz, trailer).  

Český sen …..…................ 

31. května 2003 - je pár minut před desátou dopolední a na parkovišti v pražských Letňanech se tlačí více jak 3000 nedočkavých 

lidí. Mnozí z nich svírají igelitky, někteří jsou vyzbrojeni taškou na kolečkách. Moderátor z osvětleného pódia nabádá, aby lidé 

využili přistavené cisterny s pitnou vodou a napili se. Asistentky rozdávají kelímky. Z reproduktorů zazní ještě jednou hyperhymna 

ČESKÉHO SNU: Tak zkus se dívat jako dítě, spousta věcí omámí tě... Náhle na pódium vybíhají manažeři hypermarketu, vítají se se 

svými zákazníky a svižně přestřihnou blyštivou pásku. Ochranka odstraňuje kovové zábrany, dav se dává do pohybu.  

K hypermarketu zbývá ještě 300 metrů. Lidé se rozběhnou... Chvíli na to nejrychlejší z nich oněmí: hypermarket, ke kterému 

doběhli, je jen velká filmová kulisa... První česká filmová reality show ČESKÝ SEN je celovečerní film o hypermarketu, který nebyl 

(csfd.cz, trailer, uložto, celý film online). 

 

 

 

 

http://www.csfd.cz/film/227570-samsara/
https://www.youtube.com/watch?v=q9WUTSWarEE
http://www.ulozto.cz/xVHFQ4A/samsara-2011-bdrip-xvid-geckos-avi
http://www.csfd.cz/film/283187-pribeh-lidu-kalahari/galerie/
http://www.youtube.com/watch?v=xD3tvahiAh8
http://www.csfd.cz/film/284256-vse-pro-dobro-sveta-a-nosovic/
https://www.youtube.com/watch?v=Qs6QQDLL1AQ
http://www.csfd.cz/film/158202-cesky-sen/
https://www.youtube.com/watch?v=nmviA1mfbxU
http://www.ulozto.cz/xZmeG1E/cesky-sen-avi
https://www.youtube.com/watch?v=eSNeinQgbcA


 

Konflikty a vojny 

 

Occupation 101 …..…................ 

Výherce Zlaté palmy na filmovém festivalu v Beverly Hills - Okupace 101 je tematicky a koncepcí poměrně ojedinělým 

dokumentem. Snaží se proniknout do hlavních historických a aktuálních příčin Izraelsko-Palestinského konfliktu, který trvá již 

několik desetiletí. Okupace 101 představuje komplexní rozbor faktů a mnoho přehlížených souvislostí. Dále poukazuje na mnoho 

mýtů, které ve světě vznikly a převládají (csfd.cz, trailer, uložto).  

Krv v mobiloch …..…................ 

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? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z 

ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel (csfd.cz, trailer, uložto). Pozor: Film je len s anglickými titulkami. 

War Dance …..…................ 

Každý rok sa vyše dvadsať tisíc škôl v Ugande zúčastní národnej hudobnej súťaže, v ktorej deti predvádzajú umenie tradičnej 

hudby a tanca svojich kmeňov. V roku 2005 postúpila do celoštátneho finále v Kampale škola v severnej provincii Patongo, ktorá 

je rozvrátená dvadsaťročnou občianskou vojnou. Približne dva milióny ľudí, vrátane dvestotisíc sirôt, prežíva v táboroch, 

strážených vojakmi pred bandami rebelov – tzv. Lord's Resistance Army. Poetický dokument sleduje deti traumatizované 

niekoľkoročným konfliktom na ceste za nečakaným hudobným triumfom. (csfd.cz, trailer). Pozor: Film je len s anglickými 

titulkami. 

Valčík s Baširom …..…................ 

Autobiografický hrdina Ari se vydává za dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu mohou prozradit, jestli kdysi byl při krutých 

masakrech v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Netradiční dokument je po snímku Persepolis další animovaný 

film o nedávných dějinách Blízkého východu – stejně poutavý, dojemný i hrůzný (csfd.cz, trailer, uložto). 

Armadillo …..…................ 

V únoru 2009 přijíždí na základnu Armadillo v jihoafghánské provincii Helmand skupina dánských vojáků v doprovodu 

dokumentaristy Januse Metze. Ten zde společně s kameramanem Larsem Skreem celých šest měsíců sleduje, jak probíhá život 

mladých vojáků necelý kilometr od tálibánských pozic. Výsledkem jejich práce je strhující a navýsost autentické válečné drama, 

které bylo na letošním festivalu v Cannes po zásluze odměněno hlavní cenou v Týdnu kritiky (csfd.cz, trailer, uložto).  

Slzy Konga …..…................ 

Dokumentární film natočený v průběhu eskalace bojů v Demokratické republice Kongo v listopadu 2008 ukazuje dramatické 

příběhy tamních žen a dětí. Přes deset let se východní Kongo ocitá uprostřed válečného běsnění. Několik generací nezná nic než 

http://www.csfd.cz/film/251848-occupation-101/
https://www.youtube.com/watch?v=GuoKwAHmJo4
http://www.ulozto.cz/xHpzx9X/occupation-101-cz-subtitles-new-avi
http://www.csfd.cz/film/292876-krev-v-mobilech/
https://www.youtube.com/watch?v=wQhlLuBwOtE
http://www.ulozto.cz/xkVuLe4/blood-in-the-mobile-xvid-ac3-mvgroup-org-avi
http://www.csfd.cz/film/237924-war-dance/
https://www.youtube.com/watch?v=2saj4gJ4Lvw
http://www.csfd.cz/film/242273-valcik-s-basirem/
https://www.youtube.com/watch?v=ylzO9vbEpPg
http://www.ulozto.cz/xVBFi7E/valcik-s-basirem-avi
http://www.csfd.cz/film/280129-armadillo/
https://www.youtube.com/watch?v=ta5tT0d86A8
http://www.ulozto.cz/xfZeKnu/armadillo-doku-dansti-vojaci-na-sve-prvni-misi-v-afghanistanu-ct2-2010-avi


válku a násilí. Příčinou neštěstí země je paradoxně její bohatství - zejména zásoby coltanu, nerostu, bez něhož se dnes neobejde 

žádný mobilní telefon ani notebook (csfd.cz, ČT, uložto). 

Restrepo …..…................ 

National Geographic nás po několikáté zavede do nebezpečných končin tohoto světa. Restrepo nespustí oči z amerických vojáků 

v afghánském údolí Korangal, ve kterém hlavní tvůrci filmu strávili rok svého života. Film amerického žurnalisty Sebastiana 

Jungera a britského fotografa Tima Hetheringtona získal cenu poroty za Nejlepší dokumentární film v Sundance (csfd.cz, trailer, 

uložto). 

Zahnať diabla späť do pekla …..…................ 

Pozoruhodný příběh o velké odvaze liberijských muslimských i křesťanských žen, které se bez ohledu na vyznání rozhodly 

společně se zasadit o ukončení krvavé občanské války a do země v troskách opět zavést mír. Režisérka Gini Retickerová 

prostřednictvím mozaiky osobních výpovědí žen nejrůznějších profesí a vyznání popisuje historické události, které vedly až k 

ukončení krvavých bojů. Čtrnáct let trvající občanská válka se stovkami tisíc mrtvých, masakry na civilním obyvatelstvu či 

znásilňováním žen skončila také díky ženám, které donutily válčící strany nejen zasednout k jednacímu stolu, ale po určité době 

dokonce uzavřít mírovou dohodu. Ženy svými dlouhodobými nenásilnými, avšak důraznými protesty a spoluprací přesvědčivě 

ukázaly, že spontánní aktivismus může změnit historii národa (csfd.cz, trailer). Pozor: Film je len s anglickými titulkami. 

Cesta Magdalény Robinsonovej …..…................ 

Slovenská fotografka Magdaléna Robinsonová počas ľudáckeho Slovenského štátu stratila svojich rodičov a prežila utrpenie 

koncentračných táborov. Po desaťročiach s hrôzou sleduje opätovný záujem časti slovenskej verejnosti o ľudácke myšlienky a 

adoráciu politických predstaviteľov Slovenského štátu. Pýta sa, aký zmysel malo utrpenie obetí nacizmu, ak spoločnosť ostáva 

nepoučená (o filme, uložto).   

 

Cestovanie za hranice snov  

 

Afrika I. - Z Maroka na Kilimandžáro …..…................ 

Český dokumentární film svetoznámych cestovateľov Hanzelky a Zikmunda o jejich cestě Afrikou seznamuje nás s jejich 

přípravami na cestu kolem světa a ukazuje nám prvou část jejich cesty z Prahy přes Marseille, Casablancu, Alexandrii, Egypt, 

Habeš, Britské Somálsko až po vrcholky nejvyšší africké hory Kilimandžaro v srdci Afriky. Film svou svěží, poutavou a novátorskou 

formou je nejen pozoruhodnou cestopisnou reportáží, ale i hlubokým pohledem na Afriku současnosti i minulosti (csfd.cz).  

Trabantom naprieč Afrikou …..…................ 

Trabantem z Prahy do Kapského města. 2 válce, 2 takty, 2 trabanty, 20 000 kilometrů. Pouštěmi, horami, pískem i bahnem. Proč? 

Protože to prý nejde. Když se do Afriky chystali Hanzelka a Zikmund, řekli jim: "Jak chcete jet do Afriky, když jste tam ještě 

nebyli?" To nejde... Vždyť stačí vidět zprávy. Afrika je zlá... Máte na to jiný názor? Vždyť jste tam nikdy nebyli! Proto vznikl tenhle 

film. Chce ukázat Afriku, jak ji vidíte na vlastní oči, když se do ní ponoříte. Ukázat, jak vidí ona nás. Ukázat, co s vámi udělá. 

http://www.csfd.cz/film/269844-slzy-konga/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10292755742-slzy-konga/
http://www.ulozto.cz/xdaxwKZ/slzy-konga-cz-avi
http://www.csfd.cz/film/278908-restrepo/
https://www.youtube.com/watch?v=-DjqR6OucBc
http://www.ulozto.cz/x9Xrkyd/restrepo-dokument-usa-2010-cz-avi
http://www.csfd.cz/film/249489-zahnat-dabla-do-pekla/
https://www.youtube.com/watch?v=Uon9CcoHgwA
http://www.sme.sk/c/4113003/nechcelo-sa-jej-verit-ze-to-bol-jej-zivot.html
http://www.ulozto.cz/hledej?q=magdaleny+robinsonovej
http://www.csfd.cz/film/205786-afrika-i-z-maroka-na-kilimandzaro/


Trabantem napříč Afrikou je film o cestě. O cestě, kterou stojí za to podniknout, i když si na ní tolikrát opakujete, už nikdy víc, a 

když, tak, ne trabantem (csfd.cz, trailer, uložto).  

Trabantom Hodvábnou cestou ......................... 

V červenci 2007 se vydala tříčlenná expedice trabantem Hedvábnou stezkou do pouští střední Asie. Na tachometru malého 

žlutého trabanta se otáčí 15ti tisící kilometr. Pod jeho koly zmizela polovina Evropy i většina států střední Asie. Po šesti týdnech 

strávených v jeho nerozměrných útrobách společně projeli Dan Přibáň, Vladislav Růžička a Jan Martin Kozel střední Evropu, 

Balkán, Turecko, Írán a Turkmenistán, aby se v uzbeckém Samarkandu jejich cesta opět zlomila na západ a přes Kazachstán, 

Rusko a Ukrajinu je dovedla domů. 15 000 kilometrů je hodně dlouhá cesta, na které se může spousta podrobností vytratit 

(csfd.cz, uložto).  

Najdivokejší sen – zdolanie Everestu …..…................ 

George Mallory byl posedlý touhou jako první zdolat dosud nedotknutelný Mount Everest. V roce se vydal vstříc svému snu, živý  

se však už nikdy nevrátil. Naposledy byl spatřen v roce 1924 přibližně 800 stop pod vrcholem. Jeho smrt zasáhla celý svět a 

Mallory se stal legendou. Jeho příběh ožívá o 75 let později, kdy Conrad Anker objevil Malloryho zmrzlé tělo. Veškeré jeho 

vybavení bylo nedotčeno, nic nechybělo, kromě jedné jediné věci - fotografie jeho ženy Ruth, které slíbil, že ji donese až na 

vrchol Mount Everestu. Kdo byl doopravdy prvním člověkem, který pokořil nejvyšší horu světa? (csfd.cz, trailer, uložto).  

Pád do ticha …..…................ 

Film je natočený na motívy rovnomennej knihy Joe Simpsona. Rozpráva skutočný príbeh dvoch britských horolezcov Joe 

Simpsona a Simon Yatesa, ktorí prežili v roku 1985 tragickú nehodu vysoko v peruánskych Andách. Pri zliezaní západnej steny 

oboch spájalo jediné lano. Simpson sa však nešťastne zranil a oboch dostal do život ohrozujúcej situácie. Jediné, čo mohol Yates 

pre oboch spraviť, bolo prerezanie lana, ktoré ich spájalo. Simpson spadol do ľadovej trhliny, odkiaľ sa plazením a v bolestiach 

bez akéhokoľvek jedla a vody po temer štyroch dňoch dostal späť do základného tábora. Dorazil iba hodinu pred Yatesovým 

odchodom späť do Británie (csfd.cz, trailer, uložto).  

 

Na hranici tieňov …..…................ 

Aconcagua, je najvyššou horou Južnej Ameriky. Nachádza sa v Argentíne a jej zemepisná poloha blízko Tichého oceánu a 

fenomén nazývaný Viento blanco (Biely víchor)  pripravuje  pre horolezcov ťažké podmienky, klimaticky zrovnateľné s 

osemtisícovkami v Himalájach! Problémy spôsobuje najmä nadmorská výška, orientácia v zhoršenom počasí a tzv. viento blanco - 

obávaný mrazivý rotujúci vietor, ktorý ničí všetko, čo mu príde do cesty. V januári 2007 v Argentíne pôsobila 8 členná Slovenská 

expedícia, ktorej cieľom bolo vystúpiť na túto horu. Jej členovia sa na „vlastnej koži“ presvedčili, aká je táto hora naozaj 

nevyspytateľná (film online). 

 

Príbeh Tamanga …..…................ 

Vtipne spracovaný dokument o nepálskom horskom vodcovi a jeho ceste okolo Manaslu a cez Ganešské Himaláje. O ľuďoch, 

ktorých môžete na tejto ceste stretnúť, o ich radostiach, aj starostiach (film online). 

http://www.csfd.cz/film/282241-trabantem-napric-afrikou/
https://www.youtube.com/watch?v=v82-4XipVSU
http://www.ulozto.cz/xysHCRf/trabantem-napric-afrikou-2010-avi
http://www.csfd.cz/film/272747-trabantem-hedvabnou-stezkou/
http://www.ulozto.cz/x957oHv/trabantem-hedvabnou-stezkou-avi
http://www.csfd.cz/film/281503-nejdivocejsi-sen/
https://www.youtube.com/watch?v=pJ8tTh0kuDw
http://www.ulozto.cz/xTDMP4F/the-wildest-dream-2010-dvdrip-xvid-wide-cztit-avi
http://www.csfd.cz/film/158505-pad-do-ticha/
https://www.youtube.com/watch?v=jtnqVZEktyg
http://www.ulozto.cz/x9dVoou/pad-do-ticha-dvdrip-cz-dd-5-1-petr3007-avi
http://www.outdoorfilmy.sk/film/145/na-hranici-tienov
http://www.outdoorfilmy.sk/film/136/pribeh-tamanga

