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Světové premiéry českých fi lmů v Jihlavě!

NESVATBOV. Erika Hníková navštívila východoslovenskou vesnici Zem-
plínské Hámre, jejíž starosta se rozhodl bojovat za její přežití svérázným 
způsobem – „spárováním“ místních nezadaných třicátníků. „Zajímaly mne 
dva životní principy, starostův aktivní přístup i pasivita ústředních singles. V 
koncentrovaném prostoru jediné vsi se ale můžeme ptát dál: Čím si hrdinové 
nahrazují samotu? Jak žijí se svými rodiče? Film se nesnaží zkoumat důvody, 
bere výchozí situaci jako fakt. A vlastně tak nemá jednotící téma – jde o feno-
mén singlovství, samotu i vztah mezi rodiči a dětmi,“ vysvětluje autorka.

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC. V dokumentární grotesce o tom, jak 
zelná pole ustoupila autům, zkoumá Vít Klusák souvislosti stavby a současné-
ho provozu automobilky Hyundai v moravských Nošovicích. Co ho na celé 
kauze zaujalo? „Nejpřesněji to v jednom fejetonu vyjádřil Ivan Hoff man - bída 
samozřejmosti. Samozřejmosti, se kterou naši politici vítají nadnárodní kon-
cern a za nesmírných ústupků ho zvou na zelenou louku. Samozřejmosti, se 
kterou se násilí na společenství jedné vesnice ospravedlňuje tzv. veřejným zá-
jmem. A konečně samozřejmosti, že chrlit auta je dobrá věc. Český stát na in-
vestičních pobídkách zaplatil za jedno pracovní místo 4.500.000 korun,“ říká.

SEKCE EKONOMYSTIKA. „Přestože není zvykem, že bychom do festivalo-
vého programu zařazovali tematickou sekci, letošek je výjimkou. Příčiny a 
důsledky ekonomické krize inspirovaly tolik režisérů k natočení dokumen-
tárních fi lmů, že jsme se jejich pestrý průřez rozhodli představit v ucelené 
sekci. Ta nabídne analytický pohled na fi nanční krizi z USA, Švédska či Ru-
munska, historický kontext i konkrétní příběhy těch, kteří se s krizí musejí 
potýkat,“ uvedl Marek Hovorka, ředitel MFDF Jihlava. Např. právě švédský 
fi lm Martina Borgse Overdose (foto) vychází z konstatování, že v časech 
krize se daří silným vůdcům a jednoduchým řešením. Nejsou ale taková 
rozhodnutí zpravidla stejná jako ta, která nás do krize dovedla?

DOC-FI – setkání dokumentu a fi kce. Nová sekce festivalu představí výběr 
fi lmů, v nichž se různou formou prolíná dokumentární fi lm s fi lmem hra-
ným, ať již tím, že režiséři hraných fi lmů využívají formu dokumentární, 
anebo naopak tím, že dokumentarista pracuje s režijními postupy běžnými 
v hrané kinematografi i. Např. čínský snímek Crossing the Mountain (foto) 
nevypráví klasický dramatický příběh, ale vytváří spíš jakési etnografi cké 
puzzle lidských osudů na čínskobarmských hranicích, kde režisérka Yang 
Rui strávila s místními obyvateli tři roky života.

DOC ALLIANCE – podpora dokumentů napříč Evropou. MFDFJihlava 
patří k zakládajícím členům Doc Alliance, iniciativy pěti významných ev-
ropských festivalů dokumentárního fi lmu, která usiluje o další podporu a 
zviditelnění autorského dokumentu. Jednou z jejích aktivit je i každoroč-
ní výběr pěti důležitých dokumentárních fi lmů, v jehož rámci je udělována 
výroční cena  Doc Alliance. Ta bude letos předána právě na jihlavském fes-
tivalu. Jedním z fi lmů letošního výběru je i fi nský snímek Steam of Life Joo-
nase Berghalla a Miky Hotakainena (foto), který nechává Finy promlouvat 
o jejich současném životě v prostředí, které k nim neodmyslitelně patří – v 
sauně. Iniciativa provozuje také portál na streamování a stahování doku-
mentárních fi lmů www.docalliancefi lms.com. 

Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů Jihlava, který se letos 
koná 26. až 31. října, každoročně uvádí důležité dokumentární fi lmy 
ve světové premiéře. Vytváří tak nejen přístupovou cestu domácímu 
publiku k zahraničním dokumentům, ale především je pomyslnou vý-
kladní skříní české dokumentární tvorby pro zahraniční návštěvníky 
podzimní Jihlavy. Soutěžní sekce Česká radost letos publiku představí 
mj. nové fi lmy Eriky Hníkové (autorky populárního snímku Ženy pro 
měny) nebo Víta Klusáka (spoluautora Českého snu a Českého míru). 
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