
Rozálie Kohoutová, 
Tomáš Bojar 
2016, 75 min

Minulou sezónu nastoupil 
do nejnižší české fotbalové 
soutěže nový tým, FC 
Roma. „Já když někoho 
nemám rád, tak ho budu 
chtít porazit,” říká jeho 
trenér Pavel Horváth. 
Soupeři to ale vidí jinak 
a většina z nich romský 
klub bojkotuje. Pro FC 
Roma tak začíná trochu 
zvláštní sezóna. Někdy se 
hraje, někdy se nehraje, 
dopředu není nic jisté a klub 
vyhrává většinu zápasů 
kontumačně. Fotbalisté 
FC Roma ale neztrácejí 
smysl pro humor a bojují 
jak na hřišti, tak mimo něj. 
Jak přesně se jim to daří, 
uvidíte v dokumentární 
„černé komedii“ Rozálie 
Kohoutové a Tomáše Bojara.

Hosté: Rozálie Kohoutová, 
Tomáš Bojar

Robert Kirchhoff, 
Filip Remunda 
2015, 83 min

Celovečerní hudební 
dokumentární film nahlíží 
ve sledu absurdních obrazů 
do životů tří mimořádných 
jazzmanů: trumpetisty 
Laca Décziho, saxofonisty 
Ľubomíra Tamaškoviče 
a kontrabasisty Jána 
Jankejeho, kteří 
kdysi uprchli ze 
Sověty okupovaného 
Československa na západ, 
kde zazářili po boku 
renomovaných světových 
hudebníků a pustili se 
do jazzové války proti 
popu. Film režisérů Filipa 
Remundy a Roberta 
Kirchhoffa vypráví o křehké 
pomíjivosti slávy, která se 
tolik podobá páře, jež se 
tiše objeví a zase zmizí nad 
tekoucí řekou... 

Host: Filip Remunda

Martin Mareček 
2011, 81 min

Milan a Tomáš, dva 
čeští rozvojoví experti, 
se naposledy vracejí 
do odlehlé zambijské 
osady Masuku, kde před 
čtyřmi lety elektrifikovali 
areál školy a nemocnice. 
Postupně zjišťují, proč 
některé části systému 
nefungují, a snaží se vše 
během hektických dnů 
i černočerných nocí opravit 
a finálně předat. Zažívají 
zkraty všeho druhu, 
míjení a prolínání různých 
světů, ale i oslavné rituály 
vděčnosti. Pod sluncem 
tma vtipně a naprosto 
otevřeně sleduje úskalí 
rozvojové pomoci. Je 
příběhem pokusu předání 
evropské technologie 
a odpovědnosti, ale 
i „zlatých českých ručiček“, 
které si dokáží poradit 
i uprostřed Afriky.

Host: Martin Mareček

Odborníci a občané pro 
revitalizaci památkové zóny 
Buďánka a okolí, Sounderground 
a Cinema Arsenal vás srdečně 
zvou do komunitního prostoru 
KOLONIÁL na pravidelný cyklus 
středečních filmových projekcí 
a diskusí za účasti autorů

Projekce se koná v obou patrech komunitního 
prostoru KOLONIÁL, Nad Zámečnicí cca 10, Praha 5.

Na čepu vynikající pivo Pazdrát z chráněného pivovaru Chříč, 
dále káva Guatemala Huehuetenango z chráněné pražírny 
Fair-Bio, víno, svařené, mošty, limonády a mnoho dalšího.

Děkujeme společnostem nutprodukce a Hypermarket film za svolení k bezplatnému uvedení filmů. 
Děkujeme Štěpánovi Bartoškovi za grafickou úpravu a Sašovi Dlouhému za zapůjčení projekční techniky.
Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí z.s. 
www.facebook.com/budanka.pro.prahu | budankaprahaostrov@gmail.com


