
Středa 5. 3. 13:00 / SVĚTOZOR

HVĚZda  
režie: Andrej Kolenčík / Slovensko / 2012 / 19 minut
Pan Slovák je svářeč. Má ženu, dospívajícího syna, Škodu 105 a koníčka. Jeho největší vášní je divadlo. Od dětství toužil 
být hercem a nyní se mu to splnilo. Stal se členem amatérského divadelního souboru, s nímž vystupuje ve hře Plán 9 
z vesmíru. S představením soubor hostoval již v několika slovenských městech a pan Slovák si při každé repríze 
vychutnává závěrečný aplaus. Přestože v profesním životě se mu moc nedaří – už osmkrát přišel o práci –, divadlo 
jeho touhu po seberealizaci vrchovatě naplňuje. Krátký snímek slovenského režiséra Andreje Kolenčíka přináší 

inspirativní svědectví o tom, jak důležité je hledat seberealizaci i mimo práci a rodinu.

VšecHnO je mOžné 
režie: Lidia Duda / Polsko / 2013 / 54 minut
Terese je sice už osmdesát let, ale i přes svůj seniorský věk projíždí s batohem na zádech celý svět. Razí přitom heslo, 
že všechno je možné, třeba i najít novou lásku. Vitální Polka, povoláním výtvarnice, se oddala cestovatelské vášni 
teprve nedávno. Co ji k tomu přimělo? Jak její počínání vnímá manžel Jan, který zůstává při jejích toulkách po světě 
doma? Režisérka Lidia Duda citlivým způsobem portrétuje inspirativní osobnost Teresy, která je i ve stáří velmi aktivní. 
Za svůj předchozí snímek Zapletení si filmařka odnesla Cenu za režii na festivalu Jeden svět 2013.

Pátek 7. 3. 13:30 / LUceRna

OLga 
režie: Miroslav Janek / Česká republika / 2014 / 87 minut
Olga Havlová by v červenci 2013 oslavila 80. narozeniny. Autor snímku režisér Miroslav Janek, který před několika lety 
dokončil rozpracovaný dokument Pavla Kouteckého Občan Havel, se rozhodl tímto filmem připomenout výjimečnou 
osobnost ženy, která stála od počátku při boku prezidenta Václava Havla. Film přináší velké množství dosud 
neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga je zde představena jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka, 
štědrá hostitelka, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak milující jemný humor a říkající vždy to, 

co si myslí. Její přátelé potvrzují, že ani v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila a zůstala stát pevně nohama 
na  zemi. Jeden svět uvádí film ve světové premiéře.

Pondělí 10. 3. 13:30 / LUceRna

šTĚSTí 
režie: Thomas Balmès / Francie, Finsko / 2013 / 80 minut
Hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt, vyhlásil kdysi král Bhútánu, izolované himálajské země. 
Osmiletý Päjangkji žije v horské vesnici, kde neznají nic než práci a buddhismus. Matka ho už nedokáže uživit, a tak je 
poslán do kláštera. Malý mnich ale touží po jiném životě. Když král oznámí, že v zemi bude zavedeno televizní vysílání 
a internetové připojení, Bhútánci jsou nadšeni a nemohou se dočkat. I obyvatelé malé horské vesnice jsou zvědaví 
a netrpěliví. A tak se Päjangkji spolu se svým strýcem vypraví do hlavního města, aby koupili televizi. Přinese jim štěstí? 
Atmosféru filmu dokreslují fascinující záběry himálajských hor a citlivě zvolená hudba.

Středa 12. 3. 13:00 / SVĚTOZOR

mafián LáSky 
režie: Nebojša Slijepčević / Chorvatsko / 2013 / 80 minut
Nedo Babić známý také pod přezdívkou „Mafián“ se už čtvrt století živí jako profesionální dohazovač. Za svou kariéru 
dopomohl k sňatku téměř třem stovkám párů, v poslední době se mu ale nedaří shánět partnerky pro málo vzdělané 
muže středního věku z venkova. Ještě větším oříškem se však nečekaně stane jeho nová klientka Maja, pohledná 
Bulharka mluvící plynně chorvatsky. Přivést si domů cizinku a navíc matku malého chlapce představuje v očích 
jeho klientů nepřekonatelný problém. Předsudky a zakořeněné stereotypy chorvatských mužů nezlomí ani Nedovy 
letité zkušenosti a proslulá výřečnost. Snímek režiséra Nebojši Slijepčeviće, který získal několik diváckých cen, je plný 
úsměvných, až tragikomických situací.
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