
                                                                                 
 

Studenti G a SOŠE Sedlčany patří do Filmového klubu KineDok 

 

KineDok je filmový klub, který je organizován Institutem dokumentárního filmu (IDF). Jedná 
se o unikátní projekt, který je zaměřený na alternativní distribuci autorských dokumentů a 
jejich projekci v netradičních prostorech, jako jsou kluby, kavárny, parky, bývalé tovární haly 
či dokonce kaple. KineDokové projekce probíhají na více než dvaceti netradičních místech v 
každé ze zúčastněných zemí: v Bulharsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, 
Rumunsku, Polsku a v Chorvatsku. 
 
IDF svůj projekt rozšířilo i o tzv. Školní filmový klub, který spolupracuje s vybranými 
školami. G a SOŠE Sedlčany mělo možnost se do KineDoku zapojit a škola již absolvovala tři 
projekce a besedy s režiséry filmů. Naším koordinátorem vzájemné spolupráce je v současné 
době Dominik Vontor. 
 
Realizovali jsme projekci filmu Nikdy nevíš a zúčastnili jsme se streamované debaty 
zaměřené především na téma médií a fake news. Dále jsme viděli film Central Bus Station s 
českými titulky a zapojili jsme se do besedy s režisérem filmu Tomášem Elšíkem. Daší 
projekcí byl film Easy Lesson, který natočila Dorottya Zurbó. Pro studenty pak byla 
připravena online beseda s režisérkou, která probíhala v angličtině. Studenti dostali možnost 
prostřednictvím chatu klást režisérce dotazy nebo se mohli přímo zapojit do diskuse. 
 
Díky KineDoku se žáci i učitelé mohou účastnit  bezplatného promítání filmů s širokým 
spektrem témat. Také se mohou účastnit filmových událostí a získávat další podporu od 
Filmového klubu KineDok, který např. pomáhá vytvářet inspirující prostředí pro studentskou 
tvorbu, může je podpořit v jejich kreativitě, například si studenti mohou vyzkoušet i psaní 
vlastních scénářů. Klub také studentům umožňuje rozšiřovat obzory o filmové tvorbě a může 
pomoci při volbě dalšího studia a volbě povolání.  
 
Zpřístupnění zajímavých filmů a organizování návazných programů ve výsledku velmi 
obohacuje svět studentů, ale i jejich učitelů a dává nám další možnost, jak nahlížet na různá 
témata skutečného světa. 
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