
POD POVRCH
aktuálních mezinárodněpolitických událostí

Program pořadů – podzim 2007:

 Série diskusních pořadů k aktuálním politickým a bezpečnostním problémům současného světa
 Kombinace filmové projekce,odborné přednášky a diskuse
 Prezentace zajímavých dokumentárních materiálů z filmového archivu Jeden svět (www.infoservis.net)
 Možnost diskuse problematiky s odborníky
 VSTUP ZDARMA

Začátek a místo konání: 18:0018:00 – Dům techniky Pardubice

Prezentované filmy: NESMĚL JSEM ANI UMŘÍT

Odborný komentář: PhDr. Emil Voráček, DrScPhDr. Emil Voráček, DrSc.. – Historický ústav AV ČR

Film je svědectvím o zločinnosti komunistického režimu v Severní Koreji. Šokující výpovědi o poměrech v politických 
kriminálech sestavené z výpovědí bývalých vězňů, ale i dozorců, kterým se v posledních letech podařilo emigrovat do Jižní 
Koreje. Zatímco zvěrstva páchaná na nevinných lidech překonávají hrůzy nacistických koncentračních táborů i sovět-
ských gulagů, partajní nomenklatura organizuje pro potěchu diktátora Kim Čong-ila masové mítinky na jeho podporu.

Pořadatel: Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
Kontakt: nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice,
 467 027 013, 739 284 308,
 kalina@dtpce.cz, www.dtpce.cz

Partner: Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.
Mediální partneři: PARDUBICKÝ DENÍK, Český rozhlas Pardubice
Sponzor: GE Money Bank

 BARMŠTÍ VĚZNI
Studentské demonstrace, které se v Barmě odehrávají každých deset let, jsou vždy krvavě potlačovány vojenskou juntou. 
Ti, kteří přežijí, skončí ve vězení. Dokument přináší svědectví studentů, kteří si odpykávají dlouholeté tresty jen proto, že 
demonstrovali proti vládnoucí juntě a za demokracii pro svou domovinu.

26.11.07 A F G H Á N I S T Á N
Začátek a místo konání: 18:0018:00 – Dům techniky Pardubice

Prezentovaný film: CHLAPEC Z BAMJÁNU

Odborný komentář: PhDr. Slavomír HorákPhDr. Slavomír Horák – Institut mezinárodních studií FSV UK

V březnu 2001 vyhodil Tálibán do povětří šestnáct set let staré obří kamenné sochy Buddhů z afghánského Bamjánu. 
V jejich bezprostředním sousedství našlo v rozsáhlém jeskynním komplexu útočiště několik set uprchlíků. Jedním z nich 
je i osmiletý chlapec Mir, jehož rodina se zde ukryla před vojáky Tálibánu. I když její členové bojují v primitivních podmín-
kách o holé přežití, malý Mir ani v třeskuté zimě neztrácí dobrou náladu a ochotně filmaře provází skalním komplexem 
obklopeném úchvatnými přírodními scenériemi. Krvavá historie Afghánistánu ve vzpomínkách starců i záznam každoden-
ního života ve válkou zničené oblasti jsou ve vizuálně působivém snímku podkresleny decentní hudební kulisou.
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