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Kde se nejraději koukáš na dokumenty?
* v kavárně
* v hospodě
* v kostele
* v parku
* ve škole                             =>   KINEDOK !
* v knihovně
* ve sklepě
* na nádraží
* na náměstí
* ____________    

Promítací místa KineDok v České republice:
Divadlo 29 – Pardubice
Hoffmanův dvůr – Praha 9 Vinoř
Hybernská - Praha 1
Íčko – Třebíč
Kavárna Únik – Praha 6
Kavárna Vila - Kopřivnice
Klinika Adiktologie – Praha 2
Klub Futra – Orlová
Koloniál (Buďánka) - Praha 5
Kulturní dům Kyje - Praha 14
MeetFactory – Praha 5
Nákladové nádraží Žižkov – Praha 3
Palouk stříbrného plátna – Brno
Plzeň Zastávka – Plzeň
PidiKino – Praha 7
Regionální informační centrum - Zastávka
Skautský institut – Brno
Stánek, Baobab – Tábor
Stromovous – Praha 7
Studio ALTA – Praha 7
Trojský sklep - Praha 8
Zachraňme kino Varšava – Liberec
Zázemí - Praha 1
Židovská 100 - Jičín
a další...

KineDok je unikátní mezinárodní filmový klub a zároveň 
inovativní distribuční platforma, která spojuje fanoušky 
a tvůrce dokumentárních filmů a přináší divákům filmy, 
které v ČR jinak nejsou běžně k vidění.

Ve čtvrtém ročníku představuje KineDok 15 nových autorských 
dokumentů a promítá je na vice než 200 místech v partnerských 
zemích: v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, 
Norsku, Rumunsku a na Slovensku.

I v roce 2018 připravuje mezinárodní tým KineDok pro diváky 
více než 1000 projekcí s doprovodným programem a spoustou 
zajímavých hostů. Přijďte spolu s přáteli na drink a skvělý film 
na některé KineDok místo ve vašem okolí a potkejte se třeba 
i se samotnými tvůrci filmů.

Bez vás, diváků se zájmem o dokumentární film a současné dění, 
by nemělo smysl točit dokumenty a bez dokumentárních tvůrců 
by se nedostávalo prostoru pro vaše příběhy a zajímavé osudy. 
Pojďme spolu podpořit dokumentární žánr, otázky, témata, místa, 
země a osobnosti s ním spojené a ukázat, že je nelze přehlížet! 



V malé horské vesnici na severu Itálie plánuje skupina 
sedmdesátiletých důchodkyň pozoruhodnou cestu. Žádná z nich 
nikdy nebyla u moře a chtějí ho ve stáří poprvé vidět. Bláznivých 
nápadů, jak sehnat peníze, mají hned několik – pomůže jim 
podomní prodej kalendáře s jejich portréty nebo crowdfundingová 
kampaň?

—
Funne - Le ragazze che sognavano 
il mare
Itálie, Chorvatsko / 2016 / 80‘
režie: Katia Bernardi

Funne: Dívky, které snily 
o moři

Malá vesnička na pomezí bulharsko-turecké hranice je branou pro 
uprchlíky převážně ze Sýrie. Nadějným kandidátem na příštího 
starostu je i tichý a obětavý pošťák Ivan s novou politickou vizí - 
přinést skomírající vesnici zpět k životu zaplněním domů syrskými 
rodinami.

Dobrý pošťák

—
Пощальонът
Bulharsko, Finsko / 2016 / 82‘
režie: Tonislav Hristov

Sympatický keňský farmář Kisilu bere do ruky kameru, aby 
zdokumentoval život své rodiny a vesnice. Když jednoho dne jeho 
farmičku zasáhne zničující bouře, Kisilu se rozhodne vyzvat lidi 
ve své komunitě k akci. Ta ho zavede až na samý vrchol politické 
debaty proti klimatické změně. Výpověď věčného optimisty, který 
naráží na překážky systému, ve kterém žijeme.

Děkujeme za déšť

—
Thank You for the Rain
Norsko, Velká Británie / 2017 / 87‘
režie: Julia Dahr

Filmový debut oceňovaného spisovatele Pero Kvesiće promlouvá 
filmovým jazykem skloubeným s literárním komentářem samotného 
autora - bez sentimentu, výstižně a s černočerným humorem se 
vypořádává s nadcházející hrozbou smrti. Brilantní one-man show.

Dum spiro spero

—
Dum spiro spero
Chorvatsko / 2016 / 50‘
režie: Pero Kvesić

Poeticky laděný příběh čtyř postav, které se snaží vykročit z 
bludného kruhu stagnace a marnosti, vyzbrojeni jen vlastní touhou 
po štěstí. Okolí jejich bydliště - Černé nad Tisou - kdysi „Zlaté brány 
socialismu“, dnes brány do temných vod zemí východní Evropy, jim 
snahu rozhodně neulehčuje.

Hotel Úsvit

—
Hotel Úsvit
Slovensko / 2016 / 49‘
režie: Mária Rumanová

Každodenní snímky náhodných lidí z Rumunska z období druhé 
světové války ukazují portréty šťastných rodin, občanů či vojáků 
a dramaticky kontrastují s deníkem židovského lékaře a dobovými 
záznamy z rozhlasu. Fascinující, až traumatizující portrét národa a 
vybroušený diamant ukazující možnosti filmové řeči.

Mrtvý národ

—
Tara moartă
Rumunsko / 2017 / 83‘
režie: Radu Jude

Diana roky trpí problematickou menstruací. S každým novým 
cyklem se v ní rodí otázka: proč přichází bolest a deprese, když 
jsem zdravá? To, co v hravé eseji začíná nevinnou zvědavostí, se 
mění ve vtipnou a emotivní cestu ke kořenům ženskosti a života.

Můj soukromý měsíc

—
Mesiac v nás
Slovensko, Španělsko, Francie / 
2009 / 75‘
režie: Diana Fabiánová

Americká armáda za sebou po stažení z Iráku zanechala zemi v 
rozkladu. Zdravotník Núrí zachycuje na kameru příběhy lidí, kteří 
přežívají v nejnebezpečnější oblasti země. I on se se svou rodinou 
stává součástí války, ve které i soused může být nepřítelem a před 
kterou není úniku.

Není úniku

—
Nowhere to Hide
Norsko, Švédsko / 2016 / 86‘
režie: Zaradasht Ahmed

Je jim 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů v českém pohraničním 
maloměstě. Kinematograficky podmanivý pohled do života Tea, 
Renaty, Aničky a Nikoly v situaci, kdy jejich středoškolskou 
bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se vykročení do 
světa dospělých.

Nic jako dřív

—
Nic jako dřív
Česká republika / 2017 / 92‘
režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská

Přijímání

—
Komunia
Polsko / 2016 / 72‘
režie: Anna Zamecka

Když jsou rodiče neschopní, děti musejí rychle dospět. To platí 
pro Olu, čtrnáctiletou dívku, která se stará o autistického bratra, 
zkrachovalého otce a matku, která s nimi nežije. A ze všeho nejvíc 
touží po znovuobnovení nefunkční rodiny. Nekonečný boj je 
svědectvím o síle zoufalé dívky, která přes mnohá odmítnutí stále 
věří ve změnu.

Hlavní protagonista snímku Daliborek žije se svou matkou a jejím 
přítelem, má mizernou práci a natáčí extrémní YouTube videa. A 
také se hlásí k neonacismu. Jeho portrét podává groteskní zprávu 
o ponížených a frustrovaných vrstvách společnosti, z nichž se rodí 
extremismus.

Svět podle Daliborka

—
Svět podle Daliborka
Česká republika, Slovensko, Velká 
Británie, Dánsko / 2017 / 105‘
režie: Vít Klusák

Unikátní sonda do minulostí, srdcí a myslí čtyř sportovců, 
zachycená režisérem a zaníceným běžcem. Jejich sen a zároveň 
trest spočívá v dokončení extrémního běžeckého závodu. 246 
kilometrů dlouhá cesta testuje lidské hranice, uzdravuje duše a 
zahání démony.

ULTRA

—
ULTRA
Maďarsko / 2017 / 81‘
režie: Balázs Simonyi

Příběh tří dětí, které se zapálením pracují na Dětské železnici, 
dráze vybudované v roce 1948 maďarskými komunistickými vůdci. 
Vydáváme se do hlubin duše a emočního a intelektuálního rozvoje 
současné mladé generace. I přes vážné téma a několik dramatických 
okamžiků dodávají staromódní rituály a hřejivá atmosféra filmu 
lehkost - umocněnou řadou vtipných scén - a poetický styl. 

Vlak dospívání

—
Reményvasút
Maďarsko / 2015 / 79‘
režie: Klára Trencsényi

1 vesnice, 1 000 traktorů, 100 000 tun zelí a brambor, kterých se 
každý rok prodá nepatrné množství a zbytek je odsouzen k likvidaci. 
Serbana z města zaujme prodejní cena 20 euro za tunu zelí a rozhodne 
se strávit ve vesnici jeden rok, přijít všemu na kloub a najít řešení 
hospodářského rébusu.

Zelí, brambory a další 
démoni
—
Varza, cartofi si alti demoni
Rumunsko, Německo / 2016 / 60‘
režie: Serban Georgescu

Pomocí animovaných pasáží a inscenovaného dialogu mezi mladou 
ženu a jejím dědou, Zvíře stále žije vyzývá mladé generace k tomu, 
aby přistupovaly kriticky ke komunistické ideologii a zkoumaly její 
historii a přetrvávající vliv na současnost.

Zvíře stále žije

—
Звярът е още жив
Bulharsko / 2016 / 90‘
režie: Mina Mileva, Vesela Kazakova
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