
             
 
 

 
 

promítání filmu a následná beseda s autory - 

s producentem Janem Hrnčířem  

a režisérem Petrem Slabým 
 

 ve čtvrtek 24. října 2013  
 

 od 19 hodin  
 

v Divadelním klubu v Poličce 
Filmový dokument Rok konopí - Year of Mari(c)huana sleduje řadu postav, které zde 
reprezentují různé pohledy na problematiku konopí. V první řadě je to profesor 
Hanuš, vědec, který konopí vnímá jakožto přírodní zdroj cenných a užitečných látek 
použitelných při léčení nemocí. Pak je tu psychoterapeut Dušan Dvořák, zakladatel 
iniciativy Konopí je lék, který nechce čekat na změnu zákonů, aby mohl legálně léčit 
pacienty, kteří se na něj s žádostí o pomoc obrátili. Dále jsou tu časosběrně 
zaznamenané příběhy čtyř osob trpících rakovinou či roztroušenou sklerózou, léčících 
se konopím. V dokumentu je vykreslen tzv. „Izraelský model" využití konopí pro 
lékařské účely a zachycen přístup vysoce postavených politiků, státních úředníků 
i policistů. Nechybí ani výklady adiktologů, záběry z konference o medicínském 
využití konopí v českém parlamentu či záběry z pochodu Million Marihuana March 
2010 a podobných demonstrací týkajících se legalizace konopí a také soudní proces 
s Dušanem Dvořákem souzeným a odsouzeným za pěstování a distribuci drog. Celý 
film je protkán otázkou osobní svobody, komentovanou v promluvách Pjéra la Šé'ze 
(filosof, klinický psycholog, muzikant), který se pokouší otevřít základní otázky 
fungovaní jednotlivce ve společnosti. Hovoří o míře, kterou jsou naše životy 
ovlivňovány veřejnými médii, o bezmyšlenkovitém příjímání „virtuální skutečnosti” 
bez osobní intervence a odvahy o ztracené odpovědnosti k sobě samým, ale 
i k druhým a také o silné potřebě „změny”. Autoři snímku se snažili mapovat danou 
problematiku objektivně, nikoliv tendenčně a ukázat možnosti a meze využití konopí 
jako léku. Situace kolem konopí pouze zrcadlí a podtrhuje absurdnost současné 
„reality” světa.  

Scénář: Jan Hrnčíř, Petr Slabý, Pjér la Šé´z. 
Po filmu bude následovat beseda s režisérem Petrem Slabým a producentem 
Janem Hrnčířem, kteří k nám zavítají až z Mikulova. 

Vstupné: 60 Kč/40 KčS  
Vstupenky na film budou slosovatelné s možností výhry. 

 

Na tuto akci finančně přispěl Pardubický kraj a město Polička. 


