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Možná se TI buDe hoDIT:
sTáhnI sI appku!
přIpoJ se k WIFI JIDFF_VIsIToRs, 
heslo: DokReVue.coM

ZTRaTIl*a ses? násleDuJ bílou čáRu, 
DoVeDe Tě na DůležITá FesTIValoVá MísTa.
MhD neřeš, s akReDITací Je ZDaRMa.
buDeš FIlMůM RoZuMěT? neMěJ sTRach, 
I kDyž Jsou V půVoDníM Znění, MaJí 
anglIcké TITulky a českou VeRZI 
(TITulky / sIMulTánní překlaD Do 
slucháTek).

Fesťák je chaos. Milion promítání, vystoupení, 
dílen, workshopů, jídla… no, chápeme—je toho 
dost. proto vznikl tenhle plánek, který ti 
usnadní cestu celým MFDF. najdeš tady výběr 
toho, co bys určo neměl*a prošvihnout 
(yes, žádný FoMo mít nebudeš!).

chodíš na střední (a jsi schopný*á to doložit, 
ale fakt! žádný šmelení), máš všechno ZaDaRMo 
(kromě VR zone—zóny s virtuální realitou, kde 
platíš 80 kč, a nějaké drobné zaplatíš i jako 
vstupné na vystoupení divadelního souboru 
Vosto5). Jen se nezapomeň registrovat, ok?
Jak na to? pořídíš si festivalovou akreditaci. 
Tu získáš, když si založíš profil v databázi 
eventival.udělej to nejlíp doma, ale můžeš 
zajít i do horáckýho, budou tam dva počítače. 
požádej o akrošku JI.hlaVa VIbes, na místě 
se pak prokážeš potvrzením o studiu střední /
základní školy. V akreditačním centru už jen 
vyzvedneš.  
 
Done! Je to easy, vůbec se toho neboj!



17.00, 19.30 chyběJící obRaZy epIZoDa 2: 
TsaI—MIng lIang, seDM poschoDí, VR 
Dko
Vzpomínka na dětství. babička s dědečkem 
berou režiséra Tsai Ming-liang do kina na dva 
filmy a vezmou i tebe.

17.00, 19.30 kDe…, VR
Dko
sci—fi film ve zdánlivě postapokalyptické 
budoucnosti. Jak křehké jsou naše vzpomínky?

18.00—19:30 pRoč ZRoVna Já? paneloVá 
DebaTa s pReZIDenTskýMI kanDIDáTy 
o ToM, Jak chTěJí ZlepšIT žIVoT Všech 
hDJ
V klimaticky, ekonomicky i sociálně vyhrocené 
době není čas na dekorativní pojetí nejvyšší 
státní funkce. prezident má moc ovlivnit 
společenskou atmosféru i povahu vládnutí 
v zemi. Jak se vybraní prezidentští kandidáti 
stavějí k výzvám nejbližší budoucnosti?

20.00—21.30 goDaRD, čloVěk—FIlM
cyril leuthy, France 2022, 90 min.
Diod
portrét hvězdy filmového světa. Muž, který 
natočil přes 140 filmů, často s dotekem samoty.

FooD TIp na úTeRý: 
snoVá ZMRZlIna   | koMenského 18
skVělá DoMácí ZMRZlIna neJen poDle 
ITalské RecepTuRy

› úTeRý 25. 10. 2022  

16.00—21.00 bee sIMulaToR
game Zone na náměstí  
staň se na chvíli včelou. 
Reálně dream come true!

16.00—21.00 sVoboDa 1945: lIbeRaTIon
game Zone na náměstí
Mír po druhé světové? kdepak.  
najdeš v českých sudetech hranici mezi 
pomstou a spravedlností?

16.00—20.00 TMání, 
ondřej Moravec, čR/geR 2022, 25 min., VR 
Dko (start v každou celou hodinu)
VR film o depresi a úzkostech. procházej se 
v hlavě režiséra, snaž se porozumět příčinám 
a prožívání těchto nemocí.

16.00—20.00 Z hlaVního náMěsTí, VR 
Dko (start v každou celou hodinu)
Město roste před očima, ale s ním i rozpory 
mezi obyvateli. Jak se rozděluje společnost?

16.00—17.30 JIhlaVská byToVá ReVoluce, 
paneloVá DebaTa o paRTIcIpaTIVníM byDlení 
hDJ
Může být ještě někdy bydlení dostupné 
a udržitelné? Debata o možnostech 
participativního bydlení v Jihlavě načrtne 
alternativy k současné krizi bydlení.



10.00–20.00 přežIJ, MůJ synu, VR
Dko (start každou celou hodinu)
yathay pin ztratil syna, když utíkal před 
genocidou v kambodži. nyní se nacházíš v jeho 
vzpomínkách a odhaluješ yathayovu motivaci 
k životu a touhu setkat se znovu se svým 
potomkem.

13.00—14.30 TeenageRky
Fanie pelletier, canada 2022, 84 min.
Dukla Reform
„Je jednodušší mluvit s telefonem než 
s ostatními lidmi.“ objevování své identity 
v roce 2022, not easy. 

14.30—16:00 ZkušenosT kRuTosTI: 
DokuMenTáRní RoZhoVoR  
hDJ
V čase války pomáhala v Mariupolu, její manžel 
bojoval v azovstalu a posléze padl do zajetí. 
Z nejtragičtějšího místa války nakonec uprchla. 
Jako jedna z těch, kdo přežili, může vydávat 
svědectví—nejen o tom, koho a co nám válka 
vzala, ale co nového nás naučila o sobě samých.
hostka: oksana stomina

17.00—18.30 pongo callIng, 
Tomáš kratochvíl, čR/gb 2022, 80 min.
Dukla Reform
přestěhovat se z česka do británie kvůli 
rasovým stereotypům a diskriminaci. Zní to 
crazy? To přesně udělal štefan pongo a jeho 
rodina.

›sTřeDa 26. 10. 2022

10.00—21.00 FaVu VuT V bRně
game Zone na náměstí
To nejlepší od studentů*tek z ateliéru herních 
médií! plus arkádovky jako třeba spin-off 
ateliéru Duchů a další.

10.00—21.00 beyonD blue
game Zone na náměstí
co víme o oceánu? no… moc toho není, ale 
možná v budoucnosti budeme vědět víc. Tam 
můžeš nahlédnout právě ty a prozkoumat 
hlubiny oceánu z pohledu oceánografa 
a badatele Miraie.

10.00—12.00 InspIRační FoRuM VIbes: 
ukRaJIna 
ogV II—kavárna paseka a Místo setkávání
konflikt mezi Ruskem a ukrajinou je tu s námi 
už dlouhou dobu a je jasné, že se v tom můžeš 
snadno ztratit. Tahle diskuze se šéfredaktorem 
Voxpotu Vojtěchem boháčem by ti určitě 
neměla uniknout!

10.00—12.00 a 13.00—16.00 
WoRkshop skaTeboaRDIngu 
ogV II—kavárna paseka a Místo setkávání
chceš se naučit na skejtu, nebo potřebuješ 
vypilovat tríčky? Místní parta young blood 
Jihlava je tu pro tebe. s sebou jenom helmu, 
skateboard klíďo půjčíme!



›čTVRTek 27. 10. 2022

10.00—21.00 khD FaMu  
game Zone na náměstí
Zapařit gamesku na dokumentárním festivalu? 
oh yes. Zjisti, co si připravili*y studenti*ky 
FaMu z oboru herního designu.

10.00—12.00 InspIRační FóRuM VIbes: 
DIgITální TechnologIe 
ogV II—scéna
na Ig, TikToku a celkově u obrazovky jsme 
téměř po celý den. Zakladatelka Internetového 
institutu Tereza bartoníčková se v diskuzi 
zaměří na využití a zdravý přístup k internetu. 
Věř nám, tady musíš být!

10.00—11.00 lIDI 
kateř Tureček, čR 2022, 47 min.  
Dko I.
osobitý autobiografický portrét je zároveň 
sondou do životů a problémů nebinárních 
a trans osob.

10.00—20.00 MyRIaD.kDe se spoJíMe., VR   
Dko (start každou celou hodinu)
Migrační dráha se u ptáků dědí z generace na 
generaci. Ti, kteří jsou odchováni člověkem, 
s ní nejsou obeznámeni. V Zoo ve Vídni se 
s tím snaží bojovat. ptačím mláďatům je 
poskytována nepřetržitá péče, díky které 
ptáci zvládnou dlouhou cestu přes vrcholy alp.

20.00—21.45 šťasTně až na Věky 
Jana počtová, čR 2022, 98 min. 
Dko I
polyamorie! protagonisté*ky mají naráz několik 
milostných vztahů, což přináší své radosti, 
ale i strasti.

22.00—23.00 aRleTa 
hudební stan za Dko
„Moje srdce 24/7 broken, ale je to joy.“ 
Rap s temnou tématikou arlety berndorff.

22.30—24.00 saMI DoMa 
Jan Foukal, čR 2022, 74 min.
Dko I 
lockdown bromance. Dva noví spolubydlící 
zažívají pandemii v pražském 2+kk. 
Jak to vypadalo?

23.00–00.00 eDúV syn 
hudební stan za Dko
Temná estetika na hranici punku  
a xanaxového rapu.

FooD TIp na sTřeDu: 
na pRkně   | přeD Duklou
Vege boRšč, bRaMboRoVý guláš, sekaná 
V housce, obložené housky — klasIka, 
ale ToTální chálka



17.00—18.30 geneRace a: 
ať sI kažDeJ Děla, co chce
kryštof Zvolánek, čR 2022, 82 min.  
Dko I.
Jakub strach alias nobodylisten umí udělat 
pořádnou párty (viz addict, že jo). Jak se dívá 
na klubovou scénu, drogy, misogynii a s čím se 
vyrovnává v osobním životě?

19.30—22.00 heRní MožnosTI: 
aRTIsT Talk o polITIce Ve VIDeohRách   
hDJ
Jak hrát hru a postavit se proti jejím 
pravidlům? guerilla Total Refusal například 
pořádá architektonické procházky uprostřed 
postapokalyptických válečných her. seznamte 
se s partou, která vám ukáže, že vy jste 
důležitější než hra, kterou hrajete.

20.00—21.40 kapRkóD
lucie králová, čR/sk 2022, 93 min. 
Dko I.
pro fajnšmekry a fans trochu experimentálnější 
tvorby je tu life-story hudebního skladatele 
Jana kapra. btw: čeká vás hodně opery! 
Dokumentární opery!

22.00—23.00 goD anD eVe  
hudební stan za Dko
art pop a post rock s trochou psychedelie, 
šťastný mix vzdělání a šťavnatosti.

10.00—20.00 seDM gRaMů, VR  
Dko (start každou celou hodinu)
Za jakou cenu se vyrábí smartphony? 
Zaměřeno na trh s minerály v konžské 
demokratické republice.

12.00—13.30 oDsun Do onlInu: 
paneloVá DebaTa o blíZkých násTRahách 
hDJ
online žijeme už několik let, ale proč je tenhle 
virtuální svět takový, jaký je? 
hosté*ky: leonhard Müllner, kateřina 
smejkalová, Daniel leisegang

14.00—15.30 aDaM onDRa: 
posunouT hRanIce
Jan šimánek, petr Záruba, 
čR/ITa 2022, 80 min.  
Dko I.
Film plný lezení po skalách, přípravy na loh 
v Tokiu, ale taky lásky, podpory a překonávání 
trochu jiných překážek.

16.00—17.00 FIlMoVý pRůVoDce: 
neVIDITelné kRaJIny + pongo callIng 
ogV II — scéna
potkej se s filmaři, kteří natočili jeden film 
o tichu a druhý o křiku. propátráme krajiny 
zvuku a aktivismus proti českému rasismu.



›páTek 28. 10. 2022

10.30—20.00 TeRRa FuTuRa
knižní koutek v Dko
Deskovky dokáží skvěle zahnat nudu a zároveň 
člověka obohatit. a co takhle vytvořit hru 
na téma „hra o klima! na tahu před změnou 
klimatu“ a obeznámit lidi zábavnou formou 
s problémem klimatické změny?

10.00—11.30 MoRe MIko
Robin kvapil, čR 2022, 75 min.  
Dko I.
hrdina, který je odhodlaný pomáhat za každou 
cenu, i když mu stát hází klacky pod nohy.

10.00—12.00 InspIRační FóRuM VIbes: 
neRůsT  
ogV II — scéna
čím víc, tím líp? Tadeáš žďárský probere téma 
nadprodukce, kdy se vyrábí víc, než doopravdy 
potřebujeme, a jak to souvisí s klimatickou 
změnou a oteplováním planety.

10.00—13.00 nIkon škola – Jak JeDnoDuše 
ZačíT naTáčeT s beZZRcaDloVkou  
ogV II — Dílna 1
pro natáčení videí nejen na sociální sítě se 
hodí umět s foťákem. s nikonem se naučíš 
spoustu zajímavých technik. navíc vytvoříš 
malou reportáž, kterou si budeš moct odnést 
domů a pořádně se s ní pochlubit (na to si 
přines sD kartu).

23.00—00.00 The bRockas 
hudební stan za Dko
hudební experiment filipínských filmařů 
a českých hostů z řad MFDF Ji.hlava.

23.59—1.30 noboDylIsTen 
noční scéna Dko
party. nobodylisten. Je nutné říkat něco víc?

FooD TIp na čTVRTek: 
ořechy oD šTaubeRTa   | přeD Dko 
sTánek s oříškaMa, noRMálně na Váhu, 
ale I pRažené—TakoVý Ten VoňaVý sTánek



14.00—17.00 nIkon škola—naučTe se FoTIT, 
ne Jen cVakaT  
ogV II — Dílna 1
název mluví za vše. naučíš se fotit krásné 
a zajímavé fotky. a třeba kamarádům*kám 
nebudeš muset fotit 500 fotek, aby si 
vybrali*y, ale budou stačit 3. sounds good? 
a dones si s sebou paměťovku sD, ať si můžeš 
fotky uschovat nejen v srdíčku.

16.00—17.00 FIlMoVý pRůVoDce: 
aDaM onDRa: posunouT hRanIce
ogV II — scéna
Jak vznikal film o adamu ondrovi? co byste 
o tomhle chlapíkovi, co leze jak blázen, 
měli vědět? přijďte se zeptat tvůrců filmu 
a okouknout, jestli by zrovna tohle nebyl film 
na některý z podzimních večerů.

17.00—18.30 VyšeTřoVaTel
Viktor portel, čR/cRo 2022, 73 min.  
Dko I.
Dokument o zločinech spáchaných v bývalé 
Jugoslávii. True crime vibes s etickým 
přesahem.

17.30—18.30 Jan gogola: 
psáT FIlMy aneb VTIšTěné pRoJekce  
hudební stan za Dko
Filmové vyprávění roztočené knihy režiséra 
a dramaturga Jana gogoly.

10.00—20.00 sTín, VR 
Dko (start každou celou hodinu)
21. 3. 1945 letíš jako navigátor*ka britského 
letectva svrhnout bomby na velitelství 
gestapa v kodani. nečekaná exploze tě náhle 
dezorientuje. shodíš bomby? kam?

11.00—13.00 sVoboDný poDcasT I a II 
(1. čásT) 
Junior střižna
při poslouchání podcastů si třeba říkáš, 
že bys to s friends taky zvládl*a! a proč 
ne?! nanečisto si to můžeš zkusit v tomhle 
workshopu. společně vytvoříme zvukové 
záznamy z terénu i „studia“ a poskládáme je 
do jednoho skvělého dílu. Téma? svoboda.

12.00—13.30 nohaMa na ZeMI: 
paneloVá DebaTa o kValITě žIVoTa beZ 
ekonoMIckého RůsTu 
hDJ
panelová debata o kvalitě života bez 
ekonomického růstu. Mimo jiné i o klimatické 
krizi. Tady se toho dozvíš fakt hodně, neváhej!

14.00—15.40 neVIDITelné kRaJIny  
Ivo bystřičan, čR 2022, 48 min.  
Dukla Reform
Typicky jsme zvyklí vstřebávat svět hlavně 
očima, ale co takhle nastražit uši? Zvuk nám 
toho může o našich životech spoustu prozradit.



›soboTa 29. 10. 2022

9.30—12.00 sVoboDný poDcasT I a II 
(2. čásT) 
hDJ, ogV II — scéna
při poslouchání podcastů si třeba říkáš, 
že bys to s friends taky zvládl*a! a proč 
ne?! nanečisto si to můžeš zkusit v tomhle 
workshopu. společně vytvoříme zvukové 
záznamy z terénu i „studia“ a poskládáme je 
do jednoho skvělého dílu. Téma? svoboda.

10.00—21.00 sVoboDa 1946: lIbeRaTIon  
game Zone na náměstí
Mír po druhé světové? kdepak. najdeš 
v českých sudetech hranici mezi pomstou 
a spravedlností?

10.00—12.00 InspIRační FóRuM VIbes: 
sVoboDy 
ogV II — scéna
žijeme v demokracii, máme spoustu možností, 
ale jsme všichni stejně svobodní? hostem 
šimona škrdly bude Daniel „Danko“ bunda, 
21letý slovenský Rom, který momentálně 
pracuje v neziskové organizaci DigiQ 
a vzdělává mladé lidi na školách, učí je 
o sociálních sítích, kyberšikaně, nenávisti na 
internetu a gamingu.

22.00—23.00 Foukal & RoManuTTI  
hudební stan za Dko
k hudbě připoutaný režisér & k filmu připoutaný 
hudebník. Foukal & Romanutti. slova a text, 
hudba a doby. originální duo, spojení. 
spojení naší doby.

22.00—23.15 ZDola
Tereza Vejvodová, čR 2022, 63 min. 
Dukla Reform
„při těhle cenách bytů skončíme brzo na ulici!“ 
Možná jsi někoho slyšel*a tuto větu použít. 
Filip si vyzkoušel, jaké to je být bez domova in 
real life, a natočil z toho videodeník.

23.00—23.59 FyIelD 
hudební stan za Dko
česko-islandské trio fyield s Václavem 
havelkou III. coby součást filmového 
environmentálního projektu krajiny 
budoucnosti, kde „přírodní se potkává 
s industriálním“.

FooD TIp na páTek: 
luke Z pRague JeRk sTaTIon    | přeD Dko, 
JaMaJské baRbeQue, JeRks na TalířI 
I u VýDeJe :) haha



18.00-19.00 na ZáchoDcích
erika hníková, čR 2022, 42 min
Dko III — malá scéna
Dvě kamarádky probírají témata týkající se 
sexuality, intimity a tělesnosti. 
baví se o svých zkušenostech a osvětlují 
otázky spojené s pornem, bezpečným sexem 
a konsentem.

19.00—20.30 Za Jak Dlouho Začnou peJska 
pálIT pacIčky, kDyž VysToupí na DálnIcI 
anna petruželová, čR 2022, 82 min.  
Dukla Reform
cesta. pro každého má jinou podobu i obsah. 
několik mikropříběhů spojených do jednoho 
dokumentu.

22.00—23.00 TeRRIble 2’s 
hudební stan za Dko
lucia piussi po letech zkušeností v kapele 
živé kvety pokračuje možná ještě vyhroceněji. 
hudební výpověď ženy, která formuluje svůj 
nárok na svobodu.

23.15—00.00 penTagRaMček 
hudební stan za Dko
podezřelý výraz „kultovní“ dává smysl 
u slovenského „satanistického popu pro    děti“, 
radostné kapely reagující na aktuální 
i nadčasovou ďábelskost ve společnosti.

10.00—12.00 a 13.00—16.00 TIkTok: 
násTRoJ DokuMenTaRIsTů? 
ogV II—kavárna paseka a Místo setkávání
TikTok lovers, tohle je pro vás! natočíme videa 
z Ji.hlavy, popovídáme si u toho o haterech, 
bezpečnosti na sítích, ale i vedení úspěšného 
profilu nebo úpravě a publikování TikToků. 
bude to fun.

12.00—13.30 skuTečné sVoboDy ZaTíM 
nebylo Dosaženo: paneloVá DebaTa 
o neDosTačuJících FoRMách sVoboDy 
hDJ
globální nerovnost, válka, klimatická 
krize, nejasný rozvoj technologií. Debata 
o nedostačující formě svobody v dnešním světě.

16.00—17.00 kažDý kRok se počíTá
Tadeáš Daněk, čR 2022, 52 min.
hDJ—malá scéna
kazma kazmitch poutníkem. Do santiaga de 
compostela chodí lidé již pěknou řádku let. 
o svých cestách budou vyprávět čtyři lidé 
a kamil sám kouzlo poutnictví okusí.

16.00—17.00 FIlMoVý pRůVoDce:  
planeTa pRaha 
ogV II—scéna
chvilka čtení z knihy planeta praha, poté 
výprava po Jihlavě objevovat sílu přírody ve 
městě. navíc si odneseš vlastní kolážovou 
pohlednici!



10.00, 12.30, 15.00 Ráno se pRobuDíš 
(na konec sVěTa), VR   
Dko
„poZoR! na haVaJ Míří balIsTIcká sTřela. 
okaMžITě VyhleDeJTe úkRyT. ToTo není 
cVIčení.“ Zpráva ostrovanům byla sice 
falešná, ale hrůza a strach skutečný.

10.00, 12.30, 15.00 konTeJneR, VR
Dko
poznej fungování naší konzumní společnosti 
prostřednictvím lodního kontejneru.

10.00—13.00 TVoříMe (neJen) 
FIlMoVou huDbu
ogV II—Dílna 2
noťas + klávesky a v uších ti rázem hraje 
symfonie nebo tvůj nejoblíbenější rapový 
track. Tvorba hudby nikdy nebyla jednodušší. 
Zkus s námi vytvořit skladbu, co má ten 
správný vibe!

14.00-15.30 psh nekonečný příběh
štěpán Fok Vodrážka, čR 2022, 70 min.
hDJ—Malá scéna
Vzpomeneš si na legendární českou kapelu 
psh? Tenhle dokument ti paměť osvěží! 
Rap, autenticita, showbyznys, to musíš vidět.

FooD TIp na soboTu: 
poléVkáRna MIška’s soups     | přeD         Dko, 
políVky (sTánek s Vege I noRMál 
políVkaMa, kažDý Den JIné)

›neDěle 30. 10. 2022

10.00—17.00 bee sIMulaToR
game Zone na náměstí
staň se na chvíli včelou. 
Reálně dream come true!

10.00—17.00 beyonD blue
game Zone na náměstí
co víme o oceánu? no… moc toho není, ale 
možná v budoucnosti budeme vědět víc. 
Tam můžeš nahlédnout právě ty a prozkoumat 
hlubiny oceánu z pohledu oceánografa 
a badatele Miraie.

10.00—16.00 TMání
ondřej Moravec, čR/geR 2022, 25 min., VR 
Dko (start každou celou hodinu)
VR film o depresi a úzkostech. procházej se 
v hlavě režiséra, snaž se porozumět příčinám 
a prožívání těchto nemocí.
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1 akreditační centrum—Divadelní kavárna 
akreditace a ubytování pro návštěvníky*ce,
horácké divadlo

›FesTIValoVá kIna

4 kino Dko I & Dko II
5 kino Dukla—Reform & edison 
6 DIoD
7 horácké divadlo—Velká scéna & Malá scéna
8 kino Máj
9 Dko—Malá scéna
10 cDF knihovna a videotéka—centrum 
dokumentárního filmu v podkroví kina Dukla

›oFFscReen pRogRaM

4 VR Zone, Dko 
7 Inspirační fórum, horácké divadlo, 1. patro
11 ogV II
12 game Zone

›oFFscReen pRogRaM—huDba a DIVaDlo

4 noční scéna Radia Wave, mezipatro Dko 
13 hudební stan za Dko
14 kostel sv. Ducha



goDhIgh

sleDuJTe na 
socIálních síTích


