PROMÍTÁME I MY!
Patříte mezi více než tisícovku dospělých diváků, kteří
navštívili některé z promítání festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech JEDEN SVĚT v Polici nad Metují?
Rádi byste znovu do kina?
Příští ročník, který pro vás tentokrát připravují Marie Hornychová, Martina
Junková a Jakub Voves ve spolupráci s městem Police nad Metují a partou
studentů Gymnázia Broumov, proběhne v Kolárově divadle opět na jaře,
ve dnech 20. – 22. 3. 2014. Pro vás, kterým chybí atmosféra diskusně
promítacích večerů, nabízíme malý podzimní předkrm!

Zaslechli jste, že 16. říjen je vyhlášen
jako celosvětový Den výživy nebo
také Den boje proti hladu? Pro nás,
většinu času syté, nejspíš téma víc
než odtažité…
11. 10
.
2013
17 h

Více než 150 zemí světa se probíhajícími kampaněmi snaží během
října o zvýšení informovanosti ohledně globálního pohledu na téma
hladu ve světě, o problémech nesmysleného plýtvání s potravinami.
Město Police a o.s. Julinka se připojuje komponovaným programem v Kolárově divadle v pátek 11. 10. 2013.

Z POPELNICE DO LEDNICE
Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88
Než se zelenina dostane z pole na váš talíř, nejméně polovina jí
skončí na skládce. To znamená každé druhé rajče či hlávkový
salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Nemluvě
o tom, že zemědělství produkuje třetinu skleníkových plynů.
Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá
a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá
možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na příkladech „odpadkové
potápěčky“ zachraňující vyhozené jídlo ze supermaketů, amerického antropologa, který založil komunitu lidí najímajících si
konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších
ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit.
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18. září odpoledne proběhla v rámci senior klubu Ostaš na sále Pellyho domů veřejná
projekce německého dokumentu Na stupních vítězů. Film představuje portréty pěti zasloužilých sportovců a sportovkyň různých národností (ve věku 85 - 100 let!), kteří trénují
přípravu na seniorské atletické mistrovství světa - ve skoku do výšky, ve sprintu, v hodu diskem aj.
Přes technické komplikace a vynucenou promítací přestávku jistě docenily desítky seniorů neuvěřitelné výkony hlavních hrdinů stejně jako jejich záviděníhodnou vitalitu, energii a humor. Děkujeme
hostům Vojtovi Kvapilovi a Tondovi Pohlovi za ochotu přijít s diváky podebatovat a zpestřit
promítání vlastními sportovními i trenérskými zážitky a příhodami!

HLAD

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo / 2009 / 90

Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují
pět atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18.
mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci
snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli
a obdivuhodné kondice je možné
uchovat ve starém těle...

7. 11.
2013
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7. listopadu v 17 hodin promítneme v aule ZŠ
drsný dokument Manželka za 50 ovcí. Tematikou
filmu i odpoledně/podvečerní hodinou cílíme především na rodiče malých dětí, kterým nabídneme jejich pohlídání
o patro níže v herně Mateřského centra MaMiNa. Srdečně
zveme všechny, které oslovuje téma složitých ženských osudů
nejen v Afghánistánu, projekce bude opět veřejná a zdarma.
Bližší informace i anotace filmu v listopadovém PM.
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MANŽELKA ZA 50 OVCÍ
Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, které
v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo
dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem myslela na sebevraždu,“
vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. Dívka
měla jako jedna z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt
se v azylovém domě pro ženy s podobným osudem. Ani poté
ovšem nemá vyhráno. V upřímném snímku režiséra Nimy Sarvestaniho sledujeme marnou snahu Sabeřiny chudé matky a jejího
muže dosáhnout dceřina rozvodu. Když se zdá, že osud je jim
konečně nakloněn, nevlastní otec dostává výhrůžky kvůli své
druhé dceři, desetileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdysi
slíbil jinému muži. „Splátka“ měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…

Součástí tematického programu bude beseda s „ Ing. Éčkem“
Vítem Syrovým, autorem nejen veleúspěšné knihy Tajemství
výrobců potravin a odborníkem na chemické příměsi, konzervanty, barviva aj. přídatné látky v potravinách. Záludnosti umělé
chemie v jídle asi zajímají nejen ty, kteří tuší, že i zákonem povolené látky nejsou zdaleka neškodné. Vít Syrový pro povídání
v Polici navrhuje také další témata, která budou tematicky předjímat promítané filmy – „Jak se dnes chováme k potravinám“, „Dávají současné potraviny život?“ Přijďte diskutovat, srdečně zveme!
Více na www.vitsyrovy.cz. Vstupné na besedu dobrovolné!

V jídelně polické základní školy děti denně vrátí
nedojedených 15 – 20 kg zbytků. Těžko odhadnout,
jaké množství nesnědených svačin schovají každý
den odpadkové koše. Má smysl ukázat dětem život
jejich vrstevníků v chudých částech světa, má cenu
diskutovat s nimi o plýtvání potravinami? Myslíte,
že děti kolem vědí, co je to opravdu mít hlad?

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok,
globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět počátku
21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám bohatých. Zatímco v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih,
na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti
do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii,
pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe.
Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň
a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům
o geneticky modifikované rýži a vrhli se do propagovaného
experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli
dříve. Kdo nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu.
Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit
a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti
současných mezinárodních poměrů.
Po celé odpoledne a večer bude stejně jako při jarních projekcích
zpřístupněn Divadelní klub vnitřním průchodem!

Vzdělávací portál Jeden svět na školách připravil ke světovému
Dni proti hladu pro menší i větší školáky krátké dokumenty
a spoty, jejichž cílem je ukázat dětem problematiku hladu
a plýtvání s potravinami v globálních souvislostech a umožnit
učitelům otevřít nepopulární, ale důležité téma i ve svých hodinách. Jak se do kampaně zapojili žáčci a žáci ZŠ v Polici nad
Metují a studenti Gymnázia Broumov se dočtete v příštím PM.
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Podrobnosti k jednotlivým projekcím najdete na webových stránkách o.s. JULINKA
www.julinka.polickej.net, na webu www.policko.cz a na facebookovém profilu.

