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Promítej i ty

Jana Žárská

S úbytkem počtu kin v jednotlivých městech či obcích a přerodem těch zbylých na multikina s popcornem a 

globalizované komplexy se před 19 lety objevila pozoruhodná myšlenka podpory šíření nekomerční projekce 

dokumentárních filmů prostřednictvím festivalu Jeden svět. Filmový festival Jeden svět od této doby každoročně 

pořádá společnost Člověk v tísni. Letos v březnu se festival uskutečnil v Praze a dalších 32 městech České 

republiky, možná i v tom vašem. Vybrané filmy z festivalu je následně možné dále využít v rámci projektu Promítej 

i ty, do kterého se může zapojit kdokoliv. Za zhlédnutí filmů se nevybírá žádné vstupné ani se neplatí žádné 

poplatky za jejich promítnutí.

Dlouho jsem nosila myšlenku „zkusme to taky“ v hlavě a trochu se obávala kritických hlasů, které poukazovaly na 

to, že „na to nikdo nepřijde“, „filmy jsou smutné, žádná zábava“ či „je to jen pro oko velmi náročného diváka“. Letos 

poprvé jsme se coby Místní knihovna v Černilově do projektu Promítej i ty zapojili, a tak bych se s vámi ráda 

podělila o drobné zkušenosti a pohled „promítače“. Musím nicméně podotknout, že to byl náš první pokus, ale po 

kladných zkušenostech věřím, že ne poslední.

Stát se alespoň na chvilku alternativním kinem je v případě projektu Promítej i ty velmi jednoduché. Každý rok se 

na webu www.promitejity.cz/ objeví nová nabídka filmů zdarma ke stažení; bývá jich na výběr kolem padesáti. Po 

jednoduché registraci si zájemce film vloží do košíku (zdarma), stejně jako kdyby nakupoval jakékoliv zboží přes 

internetový obchod. Po ověření registrace je možné film stáhnout do vlastního počítače, uložit na přenosné nosiče 

apod. Je možné si také zapůjčit DVD nosič s vybraným filmem, pokud by stažení filmu bylo nad možnosti toho, 

kdo chce veřejnou projekci uspořádat. Všechny filmy jsou v původním znění s českými titulky.

K základní projekci stačí zajistit dataprojektor a notebook, přiměřený sál a příhodný čas. Velmi doporučuji před 

veřejnou projekcí vybraný film nejprve zhlédnout a zažít na vlastní kůži, jaké reakce asi vyvolá. Pomůže nám to 

vyhledat k tematice další vhodné doplňující údaje a vybrat cíleně hosta pro následnou debatu o filmu, ale o tom 

dále.

Nabídka filmů je pestrá, nicméně je třeba podotknout, že filmy poskytnuté k veřejné projekci se dotýkají vážnějších 

témat, která hýbou společností. Setkáme se tu tedy s aktuálně diskutovanou problematikou, což jsou oblasti 

věnující se ekologii, společenským problémům, světové migraci, specifikům menšin, životnímu stylu apod. Filmy 

jsou natočeny tak, aby vedly k zamyšlení a možná i prostřednictvím jisté kontroverze podnítily následnou diváckou 

diskuzi. V materiálu nazvaném Okénko správného promítače, který zájemci dostanou v rámci staženého filmového 

balíčku, se doporučuje neukončit film pouhou projekcí. Snímek by měl být ideálně završen diskuzí o emocích, 

dojmech, myšlenkách, které v divácích vyvolal, a pomoci tak divákovi reflektovat jeho poselství. Je proto velmi 

vhodné k následné debatě přizvat odborníka na danou problematiku - tj. psychologa, ekologa, sociálního 

pracovníka, politologa, ekonoma apod. Někoho, kdo má přiměřené vyjadřovací schopnosti, umí komunikovat 

s publikem a nepojme diskuzi jako vlastní následnou přednášku.

Pro naše první promítání jsem vybrala film Švédská teorie lásky, který se věnuje proměnám společnosti ve 

Švédsku, příliš zaměřené na individuální potřeby jednotlivců. Film vypráví příběhy postav ovlivněných společností 

bez vzájemných vazeb a v závěru ji porovnává se společností původní, africkou, kde všichni prožívají vše se 

všemi. Projekce se uskutečnila v únoru 2017 v Kulturním a spolkovém domě v Černilově a navštívilo ji téměř 30 

diváků. Ještě asi hodinu po zhlédnutí filmu jsme bouřlivě diskutovali nad předestřenými tématy. Glosovali jsme 

vývoj role rodiny, jednotlivce, možné budoucí modifikace partnerského a rodinného soužití, a to vše 

s průvodcovskou pomocí našeho přizvaného hosta – psycholožky PhDr. Ireny Kuldové. Shodli jsme se na tom, že 

se do projektu Promítej i ty opět rádi zapojíme, a pokud jste to zatím nevyzkoušeli, vřele jej doporučujeme i vám.
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