DOKUMENTY - KLUB RELAKS
Festival dokumentárních filmů představí více než desítku dokumentů s tematikou psychických
a sociálních problematik. Dopolední filmy se vzdělávací tématikou jsou určeny i pro střední a vysoké
školy, které v případě zájmu mohou promítání rezervovat na e–mailu klubrelaks@seznam.cz.
V dopoledních hodinách je možné promítací čas přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých škol.
www.klubrelaks.cz
Po každém promítání proběhne beseda s odborníkem v dané oblasti.
Vstupné je na všechny představení dobrovolné.

18.9.2008/ČTVRTEK/ 8,00 a 10,00
JAK MOTÝL
Ewa Pieta , Polsko, 2004, 29 min
Příběh tělesně postiženého chlapce, kterému trvalo šestnáct let, než navázal kontakt se svým okolím a přesvědčil
ho, že v jeho bezvládném těle je uvězněna bystrá mysl mladého básníka.
Z KOLA VEN – JAN A JOSEFÍNA
Charlotte Hoogakker, Holandsko, 2006, 16 min
Jan a Josefína jsou sourozenci. Zatímco Jan byl obdařen neobyčejnou inteligencí, Jozefína má Downův syndrom.
Je však tato skutečnost důvodem k tomu, aby si nemohly hrát společně a mít stejné kamarády?
18.9.2008/ČTVRTEK/13,00
LARRY Z NAŠÍ ULICE
Alice Elliott, USA, 2001, 35 min
Larry Selman je mentálně postižený šedesátník, který dokáže každý rok sehnat tisíce dolarů na charitativní účely,
ačkoli sám žije takřka na hranici chudoby. Obětavost, s jakou se stará o jiné, přiměla jeho sousedy k založení
speciálního fondu na jeho podporu.
19.9.2008/PÁTEK/8,00 a 10,00
TEN BLÁZEN OD VEDLE
Y. Vattier, Velká Británie, Francie, 2006, 52min
Popisuje problematiku uzavírání léčeben v Itálii a přístupy k léčbě psychotiků v Evropě.
19.9.2008/PÁTEK/13,00
BLÁZNIT JE NORMÁLNÍ
Vladimír Fanta, ČR, 2006, 28 min
Dokument je zaměřený na životní příběhy lidí se schizofrenií a jejich rodiny. Snaží přiblížit způsob myšlení těchto
nemocných lidí a jejich blízkých, obavy a potíže, které sdílí a se kterými se potýkají, ale zároveň i jejich naděje.
22.9.2008/PONDĚLÍ/8,00, 10,00 a 17,00
GOTTESZELL – ŽENSKÁ VĚZNICE
Helga Reidemeister, Německo, 2001, 104 min
Co přivádí ženy za mříže? Co prožily, že se uchýlily k zločinu? Byla to jen jejich chyba, nebo selhala společnost?
Vypovídají vězeňkyně i jejich žalářnice.

23.9.2008/ÚTERÝ/8,00 a 10,00
POMOC ČLOVĚKU
Martin Štoll, ČR, 2003, 28 min
Hlavní linií tohoto dokumentu je příběh bývalého uživatele drog, který svou drogovou minulost s odstupem
reflektuje. Tvůrci se zároveň snaží přiblížit některé způsoby pomoci uživatelům drog, ať už jde o práci terénních
pracovníků, nebo o substituční léčbu metadonem.
23.9.2008/ÚTERÝ/13,00 a 17,00
DĚTI OKAMŽIKU
Robert Sedláček, ČR, 2003, 28 min
Tvůrci tohoto dokumentu se podařilo získat důvěru několika uživatelů drog, kterým je se svou kamerou v patách
při nejrůznějších peripetiích plynoucích z jejich drogové závislosti. Průvodkyní filmu je bývalá uživatelka, která
svou zkušeností boří mnohé mýty obklopující svět drog.
24.9.2008/STŘEDA/8,00 a 10,00

DRSNÉ DĚTI
John Ferdericks, Davide Tosco, Itálie, 2000, 54 min
Na předměstích Kapského Města žijí děti v naprosté chudobě. Tři sta tisíc je jich zapojeno do gangů, které nemají
žádné zábrany.
24.9.2008/STŘEDA/17,00
DĚTI ZE STANICE LENINGRADSKÁ
Hanna Polak, Andrzej Celínski, Polsko, 2004, 35 min
Syrový pohled do každodenní reality moskevských dětí ulice, jejichž počet v současné době dosáhl třiceti tisíc.
25.9.2008/ČTVRTEK/8,00 a 10,00
MEZI ČTYŘMI STĚNAMI
Žemira Alajbegović, Slovinsko, 1999, 34 min
Příběhy žen, které unikly násilí ve vlastních rodinách a hledaly útočiště v azylových domech. Hovoří o letech
zneužívání, násilí, znásilňování a osamocení.
TO VŠECHNO Z LÁSKY
Tomáš Kudrna, ČR, 2004, 27 min
Film představuje příběhy tří žen, které unikly před soužitím s agresivním manželem do azylového domu. Jejich
vyprávění jsou si v mnoha ohledech podobná. Na počátku byli jejich partneři milí a okouzlující. Postupně je však
začali izolovat od přátel a známých. Pak přišla chvíle, kdy muž svou partnerku poprvé udeřil. Následovalo
psychické ponižování i fyzické týrání, z něhož se ženy po dlouhou dobu nedokázaly vymanit.
25.9.2008/ČTVRTEK/13,00
JOHANA Z PEKLA DO RÁJE
Thomas Danielsson, Švédsko, 2003, 28 min
Citlivě natočený snímek o švédské dívce Johanně se zabývá důsledky, které může mít dětská šikana na
zranitelnou duši dospívajícího člověka.
26.9.2008/PÁTEK/18,00
ŽENY PRO MĚNY
Erika Hníková, ČR, 2004 , 77 min
Tragikomický příběh o ženách, které citlivě vnímají současný ideál ženské krásy a chtějí se mu co nejvíce přiblížit.
Snímek přináší pestrý obraz současného světa, kde fenomén dokonalého ženského těla akcentovaný
všudypřítomnými médii hraje jednu z hlavních rolí.

