
 

Studentský klub GUSTA 

Vás zve na  

FILMOVÝ FESTIVAL  

o životě s postižením 

 

15.dubna 10:00 Aula UHK  

 

Užijte si gurmánské filmové menu! 
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10:00                                              Slavnostní zahájení filmového menu                                                                   

 Lucie Prokešová, Jiří Nejman/ UHK                                                                                            15 min.  

 

10:15                                                              Aperitiv – DO DNA 

 Filip Laureys/Česko/2012                                                                                                              9 min. 

Najde Jan na dně sklenky další rozchod, nebo vysvobození? Do dna je příběh mladíka, který tápe v 

mezilidských vztazích, zachrání jej však nešťastná náhoda. 

 

10:30                                                               Předkrm - ČTYŘLÍSTEK    

Miroslav Gavelčík/Česko/2007                                                                                                             17 min.  

Osudové setkání dvou neslyšících lidí, kteří se náhodou potkají a zamilují se. Jejich láska se naplní a 

zplodí slyšícího syna. Příběh je o něm, jak působí svým postojem k rodičům. Jak na to odpoví 

Čtyřlístek? 

 

10:55                                       Hlavní menu (nabídka 1) – MÁŠ JEN JEDNU ŠANCI 

 Hynek Bernard/Česko/2011                                                                                                                 44 min.  

Pět odvážných žen, z toho jedna na invalidním vozíku, se chystá zdolat nejvyšší horu v srdci černé 

Afriky, Kilimanjaro. Na výstup mají jen jeden pokus. Dokáží se vypořádat s výškovou nemocí, únavou a 

především s vlastním osudem? Máš jen jednu šanci  je dokumentárním filmem sledujícím 

mimořádnou expedici. Na pozadí zprvu klidného výstupu, který se s přibývající nadmořskou výškou 

mění na výstup plný napětí a emocí, odkrývají jednotlivé účastnice svůj pohled na svět i sebe samé. 

11:45                                   Hlavní menu (nabídka 2) – EXPONÁT ROKU 1827  

 Miroslav Gavelčík/Česko/2008                                                                                                          87 min.  



Nikdy nevíte, co všechno se může přihodit na zdánlivě nevinné dovolené, ze kterých si rádi odnášíme 

zážitky zaznamenané kamerou. Jeden takový byl i turista Franta, který, i když nechtěně, spustil lavinu 

dramatických situací. A to jenom proto, že hledáček jeho kamery náhodou zachytil na ukrajinském 

nádraží dva mafiány, kteří si předávali tajemný kufřík. Co bylo obsahem tohoto kufříku a jaký byl jeho 

další osud, se dozvíte ve filmu. 

 

13:20                                                    Dezert – DUŠE ZA SKLEM                      

Denny Ellis/Česko/2011                                                                                                                          28 min.  

Dokumentární snímek o autismu vyobrazuje krátké úseky životů dvou autistických dívek. Michaelu s 

vysoce-funkčním autismem a Petru s nízce-funkčním autismem. Nahlédnutím do jejich světa provádí 

slova odborníků a blízkých. 

 

13:55          Překvapení šéfkuchaře – SEVERNÍ KOREA : PROPAGANDA X SKUTEČNOST  

Nina Applová/Česko/2010                                                                                                                     43 min.  

Poutavý střihový dokument absolventky Univerzity Hradec Králové nejen o sociálním znevýhodnění 

obyvatel Korejské lidově demokratické republiky.  

 

15:00                                          Třešnička na dortu – KINO POTMĚ  

Tyfloservis o.p.s. /Česko/2013                                                                                                     60 min.  

Kino potmě je zážitková aktivita, jejímž cílem je simulovat, jakým způsobem „vidí“ film nevidomí. 

Program moderují Bc. Vlasta Kobulská a Bc. Gabriela Benešová. Prosíme všechny zájemce o tuto 

aktivitu, aby s sebou přibalili šátek na zaslepení očí. Děkujeme.  

 

16:05              Filmové jednohubky – ANIMOVANÉ FILMY O ŽIVOTĚ S HANDICAPEM 

Žáci ZŠ/Česko/2012                                                                                                                      35 min.  

Jakým způsobem vnímají život s handicapem děti, se můžete přesvědčit v závěrečném bloku 

několika krátkých animovaných filmů.  

 

16:40                                             Zakončení filmového festivalu  

Lucie Prokešová, Jiří Nejman/ UHK                                                                                               5 min.      

                                                                                                                                                                                                                      


