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HOW TO GET PEOPLE TO LIKE YOU
Alexandra Yakovleva · CZ 2014 · 4 min · animation
Der auf dem bekannten Artikel „How to Get People to Like You“ 
basierende Animationsfilm bietet unter Beachtung einfacher sozialer 
Regeln eine Anleitung zum Wandel zur perfekten Persönlichkeit. 
Animovaný film na motivy populární studie Jak se líbit lidem nabízí 
recept jak získat dokonalou osobnost pouhým dodržováním jedno- 
duchých společenských pravidel.

HINTER DEM WALD  ZA LESEM 
F. Bertin, L. Kaufmann · D 2015 · 10 min · documentary
Hinter dem Wald liegt die Stadt von morgen, vor dem Wald liegen 
die Dörfer von gestern. Za lesem je město budoucnosti, před lesem 
vesnice včerejška.

RESORT
Martin Hrubý · CZ 2014 · 25 min · documentary
Anfang der 1960er entstand an den Ufern des Orlík-Sees ein ge- 
heimer Erholungsort für das kommunistische Establishment. 
Dieses dokumentarische Portrait fängt den Geist des Ortes und 
die turbulente Geschichte dieses ehemals auf keiner Landkarte 
verzeichneten Erholungsgebietes ein. Na začátku 60. let 20. 
století vzniklo na břehu přehrady Orlík tajné rekreační středisko 
pro nejvyšší komunistické vládní představitele. Tento dokument 
prostoupen tajemnou atmosférou zachycuje genius loci a bouřlivou 
historii tajného letního ráje, který se nevyskytoval na mapách.

HERMAN THE GERMAN
Michael Binz · D 2014 · 15 min · fiction 
Herman ist einer der dienstältesten Bombenentschärfer Deutschlands. 
Bei einer ärztlichen Untersuchung erfährt er, dass er unter dem 
seltenen Kahnawake-Syndrom leidet, wodurch er die Emotion Angst 
nicht wahrnimmt und er gezwungen ist sämtliche Phobien auszu- 
probieren um wieder normal zu werden. Herman je jedním z nejzku- 
šenějších expertů na zneškodňování bomb v Německu. Během 
lékařského vyšetření se zjistí, že trpí ojedinělým syndromem Kahna- 
wake, který u něj způsobuje emoční úzkost. Aby se vrátil k normálu, 
musí vyzkoušet různé druhy fobií.

DER PROTZ  FURIANT
Ondřej Hudeček · CZ 2015 · 26 min · fiction
Eine verzwickte Queer-Romanze, im pituresken Böhmen des 19. 
Jahrhunderts, erzählt die Geschichte der Geburt eines der einfluss- 
reichsten böhmischen Schriftstellers. Suspense, Gelächter, Gewalt, 
Hoffnung, Herz, Nacktheit, Sex und ein Happy End. Beinahe ein 
Happy End. Spletitá gay romance zasazena do 19. století v Čechách 
vypráví skutečný příběh zrodu jednoho z nejslavnějších umělců národa, 
Ladislava Stroupežnického. Příběh plný napětí, násilí, naděje, nahoty, 
sexu s téměř šťastným koncem.

ALIENATION
Laura Lehmus · D 2014 · 6 min · animated documentary
Ein Animationsfilm über die Pubertät, basierend auf Interviews mit 
Teenagern. Animovaný film o pubertě založen na skutečných
rozhovorech s teenagery.


