


KineDok je unikátní mezinárodní filmový klub, 
který spojuje fanoušky a tvůrce autorského doku-
mentu v 7 evropských zemích: v České republice, 
Chorvatsku, Maďarsku, Norsku, Polsku, Rumunsku 
a na Slovensku. V roce 2016 představí 15 festiva-
lově úspěšných evropských dokumentárních filmů 
na více než 140 netradičních místech v zúčastně-
ných zemích.

Promítání KineDok překonává stěny tradičního ki-
nosálu. Přichází za vámi do vašeho oblíbeného 
klubu, kavárny či galerie. Nabízí nejen projekci 
filmu, ale i setkání se zajímavými hosty a s tvůrci 
nebo protagonisty filmu v prostředí, které je ide-
ální pro sdílený zážitek a neformální setkávání.

Bez vás, diváků se zájmem o dokumentární film 
a současné dění, by nemělo smysl točit doku-
menty a bez dokumentárních tvůrců by se ne-
dostávalo 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! 



KineDok is a new kind of international community, 
a unique film club and an alternative distribution 
platform, connecting both the fans and makers of 
creative documentaries. 15 new exceptional 
European documentaries will be screened at more 
than 140 non-traditional venues in the participa-
ting countries: the Czech Republic, Croatia, 
Hungary, Norway, Poland, Romania and Slovakia. 

In a form of shared experience that overcomes the 
walls of a traditional cinema hall, KineDok comes 
to your favourite club, café or gallery and invites 
you not only to watch the film, but also to meet 
the filmmakers or interesting guests and discuss 
the issues with them over a drink. 

Without you, the interested audience, there would 
be no point in creating documentaries and without 
the filmmakers, there would be no voice for you, 
people experiencing interesting or tough times 
– let us support this symbiosis, let us make art 
easily accessible, let us spread the word and the 
basic message of KineDok: these people, these is-
sues, this genre, these places and these countries 
are not to be overlooked!



The film is inspired by Milgram‘s Six
degrees of separation theory with
its assumption that every person
in the world can be reached 
through 6 personal connections.
The crew tries to explore the chain
of connections between two ran-
domly drawn protagonists: Martyna
- a young punk-rock musician from
Warsaw, Poland and Marco Antonio
- a farmer from little village in
Mexico. Road movie through differ-
ent places, lifestyles and charac-
ters. We follow the everyday life of
all our protagonists and try to dis-
cover what’s hidden beneath their
everyday masks. Doesn’t the long-
ing for love, acceptance, career,
friendship and a decent life re-
minds us about ourselves?

Snímek se inspiroval Milgramovou
teorií šesti stupňů odloučení, která 
tvrdí, že každý člověk je spojený 
s ostatními prostřednictvím ře-
tězce šesti lidí, kteří se navzájem
znají. Štáb filmu se vydává hledat
toto propojení mezi dvěma ná-
hodně vybranými osobami:
Martynou, punk rockovou hudeb-
nicí z Varšavy a Marcem Antoniem, 
farmářem z malé mexické vesničky. 
Road movie napříč různými místy, 
způsoby života a lidskými charak-
tery sleduje každodenní úsilí prota-
gonistů a snaží se odhalit jejich 
pravou tvář. Jsme si ve stále se 
zmenšujícím světě opravdu blíž? 
Spojuje nás všechny stejná touha 
po lásce, uznání, kariéře, přátelství 
a spokojeném životě? 

 6 kroków
Poland, 2014, 81 min.

Director: Bartosz Dombrowski

6 kroků od sebe
6 Degrees
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Director: Jan Foukal

Amerika

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby poznala
zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a jejich
cesta se proměňuje v univerzální 
příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Navazují
tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has returned 
to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone
like Bob Dylan. The film follows 
their journey to freedom, full of 
daydreaming, and set against the 
backdrop of woods, bonfires, and 
open skies. One hundred years 
after the first camps were founded 
in the Bohemian woods, Bára and 
Honza set out to hike to the original 
locations of the old-time campers, 
staging their own escape into an 
imaginary America, an escape in-
spired by the Czechoslovak tramp-
ing subculture, an outdoors move-
ment imitating an idealized Wild 
West. Bára and Honza’s journey 
transforms into a universal story of 
friendship, music, and dreams of 
freedom. Following the ″pretend 
America″ tradition in communist
Czechoslovakia, they come to 
a place where one can feel free, 
where Native Americans still thrive 
and bison roam the prairie.



Amerika
Amerika

Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



In Abkhazia, a war-torn country 
close to Crimea-Ukraine, patriotism 
runs rather deep. Perched on the 
shores of the Black Sea, the unre-
cognized splinter state used 
to be a beach getaway for lucky 
Soviets, but palatial hotels now sit 
in post-communist ruin. For 
Abkhazian Sports Minister Rafael,
however, everything‘s looking 
up. He‘s hopeful that the myste-
rious Domino World Championship 
he‘s organizing will finally put his
his beloved motherland on the 
world‘s radar and madly in love, 
he‘s willing to overlook that his 
dear wife is a foreigner. A proud 
Russian opera singer Natasha gave 
up her home and custody of her 
Russian daughter to take a chance 
on a new life. But when locals won‘t 
warm up to her and troubles cloud 
Rafael‘s ″sports event″, their bright 
future and even national pride start 
to wobble. From the Oscar nomina-
ted team of Rabbit à la Berlin
comes a visually stunning Black 
Sea black comedy - giving us 
a profound look at life under                             
Russia‘s spell.

V Abcházii, válkou zničené zemi 
poblíž Krymu, je patriotem každý. 
Kdysi přímořský ráj pro privilego-
vané Sověty je nyní jen neuznávaný 
postkomunistický státeček, který 
se skládá z ruin luxusních hotelů. 
Ale abcházskému ministrovi sportu 
Rafaelovi se daří. Pořádá Světový 
šampionát v dominu a věří, že tím 
konečně umístí svou drahou vlast 
na světové mapy. Navíc je šíleně 
zamilován do své mladé ženy Nataši 
a nevadí mu tak ani, že je cizinka. 
Hrdá ruská operní pěvkyně opus-
tila svou zemi a vzdala se opatrov-
nictví své dcery, aby dala šanci no-
vému životu v nové zemi. Ale když 
si nedokáže k místním najít cestu 
a Rafaelova „sportovní“ událost se 
začne hroutit, jejich budoucnost 
přestane být tak slibná. Na Oscara 
nominovaní tvůrci za Králíka po 
berlínsku přichází s vizuálně půso-
bivou černou komedií od Černého 
moře a podávají svědectví o životě 
ve stínu ruské mocnosti.

Efekt domina
Poland, Germany, 2014, 76 min.

Directors: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

Dominový efekt
Domino Effect
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



The young rebel, Ricsi, lives his life 
on the edge. Trouble is his middle 
name. He is unruly, restlessly scar-
ing up problem after problem. Driv-
ing cars without driving license, 
theft and escaping from the cops 
are all just a part of his daily rou-
tine much to his parents‘ despair. 
Ricsi won‘t stand for routines or the 
expectations of his deadbeat fa-
ther. After all, where was he when 
Ricsi needed him the most? Drifter 
was shot over a period of five years
and is a portrait of a unique young 
man who takes life in his own 
hands.

Ricsi je mladý rebel a vrhá se po 
hlavě do každé lumpárny. Jakmile 
se dostane z jednoho problému,
ukáže se jiný. Neposlouchá své ro-
diče ani učitele a provokuje, kudy 
chodí. Řídí auto, aniž by měl řidi-
čák, krade a utíká před policií
a výčitky svých rodičů si rozhodně 
k srdci nebere. Co mu jeho ne-
schopný otec naplánoval a co od 
něj očekává, ho vůbec nezajímá. 
Proč by také mělo, když ho opus-
til zrovna, když ho nejvíc potřebo-
val? Drifter byl natočen během pěti 
let a vykresluje portrét odvážného 
mladého muže, který vzal osud do 
vlastních rukou.

Drifter
Hungary, Germany, 2014, 72 min.

Director: Gábor Hörcher

Drifter
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Tibor Kiss, singer and songwriter 
of Quimby band, went to rehab and 
then wrote one of their most em-
blematic songs Broken Glass Para-
dise. The Hungarian Csík Band cov-
ered it years later and the song 
became more popular than anyone
would have thought (15 million 
views on YouTube). The key to their 
success is a new style: they cover 
pop or rock songs using folk in-
struments and motifs. Their way to 
the top was not an easy ride: János 
Csík had an almost lethal car ac-
cident and it’s a miracle that he is 
able to play again. The Csík Band 
worked a folk motif known in the 
Erdőszombattelke region in Tran-
sylvania into the song. The folk 
band who used this motif lives in 
a god-forgotten part of the coun-
try, playing for decades, but re-
cently they lost the cohesive force 
of the band: one member passed 
away. In each band they need to 
face resumption somehow and 
their stories unite in this emblem-
atic song.

Zpěvák skupiny Quimby Tibor Kiss 
napsal jednu ze svých nejznáměj-
ších písní těsně po propuštění
z drogové léčebny. Několik let poté 
ji znovu nazpívala maďarská kapela
Csík Band a jejich verze slavila 
větší úspěch, než o kterém kdy 
mohli snít (15 milionů zhlédnutí na 
YouTube). Klíčem jejich úspěchu je 
jejich specifický styl – nahrávají 
popové nebo rockové písně a pou-
žívají přitom lidové nástroje a mo-
tivy. Jejich cesta na vrchol ale ne-
byla jednoduchá – János Csík měl 
velmi vážnou autonehodu a jen zá-
zrakem může znovu hrát. Csík Band 
do své verze zapracovali lidový 
motiv známý v Transylvánii, kde ho 
v bohem zapomenuté části země již 
desetiletí hraje jedna folková sku-
pina, která se však začíná rozpadat 
po smrti jednoho z členů. Všechny 
tři skupiny potřebují získat novou 
sílu, aby mohly v hraní pokračovat,
a tu nachází společně díky této 
písni.

Engedem, hadd menjen 
Hungary, Romania, 2015, 77 min.

Director: Balázs Lévai

Hudební bratři
Song Brothers
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Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Natasha Yurchenko used to live in 
a small village before developers 
decided to rebuild the area. Her 
family resisted the developments 
and they are now trapped between 
the high-rise buildings. She wants 
to fight for her home but conflicts
surface in the family. How far will 
she go defending their home? 
A film portrait of 5 years of life of 
one (extra)ordinary family in the 
current Ukraine.

Nataša žije na rozpadlé farmě 
v centru Kyjeva. Developeři by 
farmu rádi zbourali, energická 
a vtipná Nataša však chrání svůj 
domov za každou cenu. Ušmudlané 
hospodářství je ostatně mnohem 
lidštějším místem k životu než
sterilní panelové králíkárny okolo.
Rodinné štěstí nenaruší ani pro-
blémy Natašiných nejbližších.
Portrét jedné neobvyklé ukrajin-
ské rodiny.

Jáma
Czech Republic, 2014, 84 min.

Director: Jiří Stejskal

Jáma
My Home
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Eva a Mia jsou sestry. Mia je veselá, 
otevřená, má Downův syndrom, ne-
zajímá se moc o módu a miluje lidi. 
Eva již deset let Miu a sebe natáčí 
a snaží se tak zachytit a pochopit 
jejich vztah. Výsledkem jejího úsilí 
je portrét dvou sester plný veselí, 
strachu a touhy překonat maloměš-
ťácké smýšlení, které diktuje hra-
nice sesterské lásky. 

Eva and Mia are sisters. Mia is 
cheerful, open, has Down syn-
drome, doesn‘t care much about 
the fashion and loves people. For 
ten years Eva has been filming Mia 
and herself in order to comprehend 
their relationship. Her efforts re-
sult in a portrait of the two, filled 
with happiness, fear and urge to 
overcome petty-bourgeoisie taste 
that sets the borders to sisterly 
love.

Lijepo mi je s tobom, znaš
Croatia, 2015, 43 min.
Director: Eva Kraljević

Je to nejlepčejší
I Like That Super Most the Best
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



A pair of short student films focu-
ses on the mysteries of women´s
worlds. Mothers and Daughters 
tells a story about four genera-
tions of women, who, disappoin-
ted with their relationships, deci-
ded to settle together in one house 
in a tiny village. The film portra-
its everyday life of these mothers 
and daughters, who know each 
other very well, love each other, 
but in a way maybe even hate each 
other. Their personal characteris-
tics and their life paths are very si-
milar, which brings up a question, 
whether the destiny could be also 
inherited after our parents. 

New World is a drama about 
a lonely woman living in a desola-
ted house limited by her own 
psychological disorder. Her belon-
gings are being stripped away as is 
her hope for returning to the nor-
mal everyday life. The only
people that connect her to the 
outer world are her former friend 
Laco and her cousin. Do they really 
care about Anna or do they just lust 
for her wealth?                                                                                                        

Dvojice krátkých studentských 
filmů zkoumá labyrinty ženských 
světů. Matky a dcery vypráví o čty-
řech generacích žen, které se poté, 
co jim nevyšly dlouholeté vztahy, 
rozhodly žít spolu bez mužů v jed-
nom domě v malinké vesnici. Por-
trét každodenního života tří žen 
a jedné dívky, které se velmi dobře 
znají a mají se rády, ale zároveň 
se možná trochu nesnáší, přináší 
otázku, zda můžeme po rodičích 
zdědit nejen povahy, ale i osudy.                                              

Nový svět klade paralelu mezi chá-
trajícím domem a jeho majitelkou,
psychicky nemocnou, opuštěnou
Annou. Její naděje na návrat do 
normálního života se rozpadají 
stejně jako její majetek. Se zbytkem 
světa ji pojí jen bývalý kamarád 
Laco a její sestřenice, kteří ji najed-
nou kontaktují po 13 letech. Jaký 
je ale důvod jejich zájmu? Záleží jim 
na Anně nebo jen na jejím majetku?                                                                                                                                         
                                                             

Matky a dcéry + Nový svet
Slovakia, 2015, 26 + 29 min.

Directors: Ivana Hucíková + Tereza Michalová

Matky a dcery + Nový svět
Mothers and Daughters + New World
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Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Documentary made by three bro-
thers on a surf trip on one of the 
coldest islands on earth: Bear 
Island. They cross country ski in 
a white, barren landscape. Each 
has a sled in tow with a surfboard 
perched on top. The snow whips 
them as they set up camp in prepa-
ration for the day ahead. The next 
morning, they hit the virgin waves 
where no one has surfed before. 
But one brother must stay ashore, 
vigilant, poised, with a rifle should 
Bjørnøya‘s natural predator, the 
Polar Bear emerge.

Tři bratři natočili dokument o svém 
adrenalinovém tripu na jednom 
z nejstudenějších ostrovů na světě 
s cílem pořádně si zde zasurfovat. 
Výlet začínají na běžkách v širé za-
sněžené krajině. Každý za sebou 
táhne přeplněné sáně se surfem. 
Sněhová vánice je šlehá do tváří, 
zatímco připravují své noční ležení. 
Druhý den se vydají na moře čelit 
vlnám, které před nimi ještě nikdo 
nepokořil. Ale jeden z bratrů musí 
zůstat na břehu, držet hlídku s puš-
kou v ruce a chránit ostatní před 
jedním z největších predátorů os-
trova - ledním medvědem.

Bjørnøya
Norway, 2014, 82 min.
Director: Inge Wegge

Medvědí ostrov
Bear Island
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Every summer, a few brave Roma 
girls enter a beauty pageant in 
the bid for the Miss Roma title. But 
what if their dream is not a mar-
riage proposal, but to go to high 
school and get a diploma? The film 
follows three Roma girls while they 
are dealing with the challenges of 
high school. They need to juggle 
their homework, Facebook, final 
exams and love life. With the rest of 
their Roma peers with babies, and 
no one else to set a different exam-
ple, will they pursue their dream till 
the end? 

Každé léto se pár statečných dívek 
přihlásí do soutěže krásy, aby sou-
těžily o titul Miss Roma. Ale co když 
jejich snem není ulovit manžela, ale 
dokončit školu a udělat maturitu? 
Film sleduje tři romské dívky na 
cestě za sebepoznáním během stu-
dia na střední škole. Musí najednou
zvládat domácí úkoly, Facebook, 
závěrečné zkoušky i milostný život. 
Většina jejich vrstevnic má dítě 
a neexistuje nikdo, kdo by jim uká-
zal jinou životní cestu. Dokáží si 
udržet svůj sen až do jeho splnění?

Razred
Croatia, 2015, 82 min.
Director: Vesna Ćudić

Miss Roma ve škole
School Time for Miss Roma
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Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



Self-made banker Boriss Osipovs 
achieved quick success imme-
diately after the collapse of the 
USSR, but fled Latvia to avoid ar-
rest for illegal operations. Fifteen
years later, his family receives 
a photograph from Interpol of 
an elderly gentleman with the same 
name who resides in a Malaysian 
mental asylum. Could it be him? 
Despite the reservations of her 
family, his daughter, documentary 
director Ieva Ozolina starts an in-
vestigation to find out the truth 
about the man in the photograph. 
My Father the Banker is an emo-
tional story about a man who loses 
himself in times of change... and 
the daughter who hopes to find
him.

Boriss Osipovs po pádu SSSR do-
kázal využít nastalé situace a po-
dařilo se mu lehce získat hromadu 
peněz. Musel ale uprchnout z Lo-
tyšska, aby se vyhnul zatčení za 
nezákonné operace. 15 let poté ob-
drží jeho rodina od Interpolu fotku 
postaršího gentlemana stejného 
jména, který pobývá v domě pro 
duševně choré v Malajsii. Může to 
být on? Jeho dcera, dokumentární 
režisérka Ieva Ozolina, se nenechá 
odradit pochybující rodinou a vy-
dává se hledat pravdu o muži na fo-
tografii. Pohnutý příběh o člověku, 
který ztratil sám sebe za bouřli-
vých časů plných změn a o dceři, 
která doufá, že ho najde.

Mans tēvs baņķieris
Latvia, 2015, 68 min.
Director: Ieva Ozolina

Můj otec bankéř
My Father the Banker
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a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
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a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



A warm and poetic documentary 
about a brother-and-sister couple, 
Magnar and Oddny. Both are about 
70 years old. They live on the family 
farm at Kleiva in Naustdal, a few 
miles from Førde in Sogn & Fjordane 
county. The siblings run the farm in 
about the same manner as it was run 
by several generations before them. 
They are content, above all else, to 
continue this tradition for as long 
as their health permits them to do 
so. It is about people who live the 
way many Norwegians lived before 
petroleum-driven wealth changed 
almost everything: closely entwined 
with the grandiose natural sur-
roundings, while at the same time 
impoverished in terms of financial 
wealth. This is a film about people 
who allowed time to lapse at a slow 
rate, despite the fact that time in the 
modern age raced beyond them.

Přívětivý, poetický dokument 
o bratrovi a sestře, kteří ve svých 
sedmdesáti letech stále žijí na ro-
dinné farmě na západě Norska 
a starají se o ni stejným způsobem
jako celé generace před nimi. 
A mají v plánu tuto tradici dodr-
žovat, dokud jim to zdraví dovolí. 
Ještě nedávno takovým způsobem 
žilo mnoho Norů, než je pohltilo bo-
hatství získané z ropy. Ale Magnar 
a Oddny se strhnout nenechali, žijí 
bohatý život v symbióze s divokou 
přírodou, která je obklopuje, a zá-
roveň strádají z hlediska materiál-
ního bohatství. Film o lidech, kteří 
nechávají čas plynout hlemýždím 
tempem, navzdory moderní době, 
která se jim už na obzoru ztrácí 
z dohledu.

 Søsken til evig tid
Norway, 2013, 75 min.

Director: Frode Fimland

Sourozenci až za hrob
Siblings Are Forever
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Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
skies. One hundred years after the 
first camps were founded in the Bo-
hemian woods, Bára and Honza set 
out to hike to the original locations 
of the old-time campers, staging 
their own escape into an imaginary 
America, an escape inspired by the 
Czechoslovak tramping subculture, 
an outdoors movement imitating an 
idealized Wild West. Bára and Hon-
za’s journey transforms into a uni-
versal story of friendship, music, 
and dreams of freedom. Following 
the “pretend America” tradition in 
communist Czechoslovakia, they 
come to a place where one can feel 
free, where Native Americans still 
thrive and bisons roam the prairie.



The documentary So Far, So Near 
deals with ordinary life situations 
in families with autistic children 
revealing the everyday difficulties 
of life with them. It’s not, however, 
based on testimony or dialogues, 
but on specific, authentic situa-
tions whose combination creates 
the story itself in a feature-length 
film. The film was created as a co-
production with the non-profit 
organization Andreas, which is de-
voted to assistance in diagnosing 
and dealing with the problems of 
autism. It is the only one of its kind 
in Slovakia.

Dokument Tak daleko, tak blízko 
vypráví o každodenních životních 
situacích v rodinách s autistickými 
dětmi a odhaluje tak náročnost ži-
vota s nimi. Není však postavený 
na výpovědích a rozhovorech, ale 
na konkrétních autentických situa-
cích. Film vznikl v koprodukci s ne-
ziskovou organizací Andreas, která 
se zaměřuje na oblast diagnostiky 
a řešení problematiky autismu jako 
jediná svého druhu na Slovensku.

Tak ďaleko, tak blízko
Slovakia, 2014, 80 min.

Director: Jaro Vojtek

Tak daleko, tak blízko
So Far, So Near



Amerika
Amerika

Amerika
Czech Republic, 2015, 70 min.

Directed by: Jan Foukal

Dcera kanadských imigrantů Bára 
Adler přijela do Čech, aby po-
znala zemi svých rodičů. Honza je 
z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. 
Vždy toužil odjet do New Yorku 
a být tak trochu Bob Dylan. Vydá-
vají se na vandr do tradičních míst 
trampů, starých bezmála sto let. 
Film sleduje cestu do země svo-
body, kde kulisou je jen les, oheň 
a širé nebe. Sami na sobě zakoušejí 
únik do imaginární Ameriky a je-
jich cesta se proměňuje v univer-
zální příběh přátelství, hudby a snů 
o svobodě. Režisér Jan Foukal sám 
jako aktér s Bárou navštěvuje ve 
filmu lidi, kteří ve jménu tramp-
ských tradic hledají ve vlastní zemi 
lepší a svobodnější svět. Nava-
zují tak na letitou „hru na Ameriku“. 
V naší malé divočině v Čechách mů-
žete vidět pozůstatky trampy kolo-
nizované fantasie, do které unikali 
každý víkend. Cesta Báry a Honzy 
formuluje unikátní fenomén do 
současného jazyka s poselstvím, 
že imaginární Amerika je tu i dnes 
a pro každého, kdo se do země svo-
body nebojí vstoupit.

Bára is a daughter of Czech immi-
grants in Canada. She has retur-
ned to the Czech Republic to get to 
know her parents’ country. Honza 
is a singer and a guitar player from 
Prague whose dream is to move to 
New York and become someone like 
Bob Dylan. The film follows their 
journey to freedom, full of daydre-
aming, and set against the bac-
kdrop of woods, bonfires, and open 
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an outdoors movement imitating an 
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come to a place where one can feel 
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Following his Emmy award-winning 
observational documentary, 
Alexander Nanau brings us the as-
tonishing family story of Toto (10), 
and his sisters, Ana (17) and 
Andrea (15). During their mother´s 
imprisonment, Toto passionately 
learns dancing, reading and writ-
ing, while his sisters try to keep the 
family together in a world that has 
long forgotten what the innocence 
of childhood should be. What hap-
pens when we discover that we can 
get more from life than our parents 
have to offer?

Totovi je devět let. Když mu bylo 
pět, vtrhla do jejich bytu policie 
a jejich matku odvedla v poutech. 
Soud ji odsoudil za pašování drog 
k několika letům vězení. Od té doby 
žije Totonel sám se svými dvěma 
sestrami a svými drogově závislými 
strýci. Měl jen malou naději, aby se 
vymanil ze způsobu života zbytku 
své rodiny - ale jen do té doby, než 
v sousední škole otevřela nevládní 
organizace volnočasový vzdělá-
vací klub. Během několika měsíců 
se naučil číst a psát nebo také tan-
covat. Dnes mu koluje v žilách zcela 
jiná krev: hledá cestu, jak najít sám 
sebe, jak se svobodně vyjádřit a vy-
manit se z pout prostředí, v němž 
vyrostl. Čím se Toto tolik liší od 
ostatních? Je vůbec možné, aby 
z Tota vyrostl správný kluk, když je 
celá jeho rodina drogově závislá, 
včetně jeho sedmnáctileté sestry?

Toto şi surorile lui
Romania, 2014, 93 min.

Director: Alexander Nanau

Toto a jeho sestry
Toto and His Sisters
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Steluța Duță, a 32 year old female 
boxer, has won the European and 
World cups many times. She was 
abandoned at birth and lived a life 
of extreme violence and abuse in 
Ceaușescu‘s regime orphanages 
and on the streets. Her life radi-
cally changed when she started 
boxing at the age of 20, when she 
was discovered by her coach
and adoptive father, Mr. Voicilași. 
While practicing for the 2014 
European Boxing Championship,
Steluța meets her family for the 
first time and exposes the history 
of violence and neglect, the hard-
ships and the traumas of her past 
life. It all springs to the surface 
through her very aggressive box-
ing. While media try to exploit her 
heart-breaking story in the eve of 
the championship, the training be-
comes gruesome and the pressure 
amounts from all sides. Steluța 
tries to cope and feels determined 
to win the games in order to have 
her own home and family she never 
had.

32letá boxerka Steluța Duță má 
za sebou mnohá vítězství na ev-
ropských i světových šampioná-
tech. Matka ji opustila hned po na-
rození a tak si vytrpěla mnoho 
násilí a zneužívání v sirotčincích 
Ceaușescova režimu a na ulici. Její 
život se radikálně změnil, když jí 
bylo dvacet, začala boxovat a ob-
jevil ji její budoucí trenér a adop-
tivní otec pan Voicilasi. Když se při-
pravuje na Evropský šampionát 
v boxu 2014, dostihne ji její minu-
lost. Poprvé se setká se svou biolo-
gickou rodinou a na světlo vyplují 
její traumata z osamělého dětství 
plného násilí a zanedbané péče, 
které ventiluje agresivním boxová-
ním. Média se snaží maximálně pro-
prat její smutný příběh a vše vrcholí 
v předvečer šampionátu - trénink 
se stává nebezpečným a tlak z růz-
ných stran je neúnosný. Steluța se 
snaží se vším vyrovnat a je odhod-
laná zápas vyhrát, aby si dokázala, 
že může mít svůj vlastní domov 
a rodinu, kterou nikdy neměla.

Roboțelul de aur
Romania, 2015, 73 min.

Directors: Mihai Dragolea, Radu Mocanu

Zlatý robot
Golden Robot
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