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Premiéra sekce Lidé odvedle na karlovarském filmovém festivalu byla úspěšná  
 
Do programu 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byla letos vůbec poprvé 
začleněna sekce nazvaná Lidé odvedle, na jejímž uvedení spolupracoval MFF s nadací Sirius. Cílem 
bylo nabídnout návštěvníkům MFF sérii filmů, které neobvyklou uměleckou formou ukazují život 
hendikepovaných lidí. Pro premiéru této sekce byly zvoleny snímky o lidech s pohybovým 
postižením, protože oba partneři se tímto tématem dlouhodobě zabývají. MFF v rámci svého 
projektu Kino bez bariér, Nadace Sirius prostřednictvím projektu Chodící lidé. 
Podle ohlasů festivalového publika měla nová sekce značný úspěch. Ačkoliv se zčásti jednalo o 
filmy, které byly na festivalu k vidění už v předchozích letech, 
představení byla vyprodaná a překvapivě hned tři filmy sekce 
Lidé odvedle se umístily mezi desítkou nejúspěšnějších filmů 
v divácké soutěži, kterou každoročně pořádá deník Právo a jíž 
se letos zúčastnilo rekordních 79 108 hlasujících. 
Belgický snímek Hasta la vista! (režie Geoffrey Enthoven) 
skončil v této soutěži na druhém místě s koeficientem 1,08 
(maximum 1,00), maďarský film Takoví normální 
vozíčkáři (režie Attila Till) na šestém (1,18) a norský Kurz 
negativního myšlení (režie Bård Breien) na sedmém místě 
(1,19). 
„Sekci Lidé odvedle považujeme za obohacení karlovarského 
programu nejen z hlediska uměleckého a těšíme se na další 
spolupráci s nadací Sirius. Výrazný úspěch prvního ročníku 
tohoto programu vnímáme jako závazek připravit co nejlépe 
ten druhý, jehož tematické vymezení navrhneme nadaci Sirius 
v průběhu podzimních měsíců“, uvedl k tomu umělecký ředitel 
karlovarského festivalu Karel Och. Dohoda o spolupráci mezi 
MFF KV a Nadací Sirius byla podepsána na tři roky. Na příštím 
ročníku chtějí oba partneři nabídnout podobný pohled i na 
život s dalšími druhy zdravotního postižení. 
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