
3  X  POZVÁNKA DO KINA ! 
 

Obecní knihovna zve všechny na promítání filmů  

v rámci projektu 

Jeden svět. 
 

2.3.  v 18. hod. HIPHOP-ERACE  
Režie: Bryn Evans Země původu: Nový Zéland  

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? Fascinující cesta novozélandských nadšenců, kteří to 

se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. 

Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu 

přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky 

a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. 

Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a 

trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu 

na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“ 
  

9.3.  v 18. hod. 10 MILIARD - CO MÁTE NA TALÍŘI?  
Režie: Valentin Thurn Země původu: Německo  

  Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět 

na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, 

jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na 

festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé 

přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového 

způsobu přes umělou výrobu potravin po městské 

zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé 
pohledy ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je však na 

každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme? 
  

 

16.3.  v 18 hod. ŠVÉDSKÁ TEORIE  LÁSKY  
Režie: Erik Gandini Země původu: Švédsko  

 Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního 

státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se ovšem 

odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli politici s 

přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit 

moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost 

každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k 

dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech 

experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí 

zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a sami 

umírají, aniž někomu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují uměle tvořené sociální skupiny. Šokující 

výpověď vyprávěná formou filmové eseje.  

 Vstupné zdarma.     Drobné občerstvení zajištěno 


