
OKÉNKO PROMÍTAČE

Vážení promítači,
vážené promítačky,

děkujeme vám, že jste se rozhodli zapojit do programu Promítej i ty! 
a pomůžete nám tak šířit důležitá témata „jednosvětových“ filmů k dal-
ším lidem. Věříme, že vaše projekce budou úspěšné. Pro případ, že 
byste si nebyli jisti, jak se jich co nejlépe chopit, připravili jsme pro vás 
několik rad a doporučení pro správné promítání.

Od nás máte k dispozici film a doprovodné materiály zdarma. Vše ostat-
ní je již na vás a vaší chuti se organizaci promítání věnovat. Základem 
je vědět, jakým tématem se dokument zaobírá a také to, jaká jsou ve 
snímku zaujímána stanoviska. Pozorně proto film zhlédněte ještě před 
veřejným promítáním.
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Formát filmu a jeho stažení — Funkčnost filmu, který jste si 
stáhli nebo jej obdrželi na nosiči, je potřeba vyzkoušet před pro-
mítáním.

Pokud film stahujete z odkazu na vašem webovém účtu, je dobré 
tak učinit nejpozději do 7 dnů od objednání. Odkaz poté expiru-
je. Nejčastější příčinou potíží při stahování je pomalé připojení 
nebo nevyhovující internetový prohlížeč (používejte Chrome, 
Firefox apod. NE Internet Explorer).

Zkontrolujte si vždy velikost filmu psanou v objednávce (obvyk-
le 3–4 GB) s velikostí souboru, který jste stáhli. Odhalíte tím, zda 
se vám podařilo film stáhnout opravdu celý anebo jen jeho část 
(viz obr. 1 v příloze na konci dokumentu). 

Všechny filmy z Promítej i ty! jsou poskytovány on ‑line ke stažení. 
Starší snímky do roku 2013 jsou ve formátu ISO. Ten je ale postup-
ně od roku 2014 nahrazován filmy v obrazově výrazně kvalitnějším 
formátu MP4.

Pro otevření a rozbalení ISO souboru doporučujeme stáhnout  
tento program. Pozor, stahování začne okamžitě, program je urče-
ný pouze pro operační systém Windows. Všechny filmy ve formátu 
ISO nebo MP4 doporučujeme přehrát ve VLC Playeru. Stáhnout 
si jej můžete zde.

V případě objednání DVD je dobré přehrát si DVD s filmem na 
přístroji, který budete používat při samotné projekci, a to včetně 
zvukové techniky. Na DVD poskytujeme pouze filmy vydané do 
roku 2014. Nyní je od výroby DVD upuštěno vzhledem k snadné-
mu poškození nosiče a stále méně odpovídající kvalitě pro účely 
promítání. 

Filmy od data vydání 2015 poskytujeme již pouze on‑line ke stažení. 
Vyzkoušejte vše v dostatečném předstihu, abyste stačili odstranit 
případné nedostatky.

Propagace akce — Aby vaše úsilí a energie vynaložené na pří-
pravu projekce nevyšly nazmar, je důležité akci dobře propagovat. 
I ten nejlepší program se mine účinkem, když se nedostaví diváci.

Jak a kde událost propagovat?
• obecní či magistrátní noviny,
• lokální televize,
• sociální sítě Facebook a Twitter, internet,
• plakáty či letáčky v místních barech, institucích, 

knihovnách, v informačním centru atd.,

• plakáty ve výkladních skříních místních obchodů,  
supermarketů,

• distribuce letáků do schránek.

Na webu naleznete pro tyto účely plakát ke každému filmu, který 
doporučujeme v několika kusech nechat vytisknout v místním 
copy centru, či na kvalitní papír vlastní tiskárnou. Plakát A3 je uzpů-
soben tak, abyste do spodní části mohli fixem libovolně doplnit 
datum, čas a místo konání plánované projekce (viz obr. 2 v příloze 
na konci dokumentu).

Vaši akci označujte výhradně ve spojení s projektem Promítej i ty! 
případně připojte určením místa (např. Promítej i ty! v Rumburku, 
Promítej i ty! v Klubu Peklo apod.) NE jako Jeden svět, Jeden svět 
Rumburk atd.

Kde uspořádat projekci — Nevybírejte si místo s přehnaně 
velkou kapacitou. Ujistěte se, že je v místnosti možné zajistit tmu 
a ticho pro nerušenou projekci. Zjistěte si, jaká je na místě technika 
a co budete případně muset zajistit sami.

Fantazii se meze nekladou, promítat lze při dodržení základních 
praktických rad v podstatě kdekoliv.

Před projekcí — Je dobré rozdat kopie doprovodných materiálů 
k filmu (Otázky a odpovědi, Jak mohu pomoci, O filmu) a zaplnit tak 
divákův čas před začátkem projekce.

Před začátkem projekce diváky přivítejte a řekněte pár slov o fil-
mu, který se chystáte promítat. Upozorněte diváky na program 
Promítej i ty! a na to, že se i oni mohou stát promítači či promítačka-
mi (odkažte je na web promitejity.cz). Pokud se po filmu bude konat 
debata, upozorněte na ni diváky a oznamte, kdo bude jejím hostem.

Doprovodné materiály k filmu — Doprovodné materiály jsou 
jako soubory ke stažení u jednotlivých filmů na webu promitejity.cz 
(viz obr. 3 v příloze na konci dokumentu). Naleznete je také v sou-
boru, který jste si stáhli společně s filmem nebo na DVD.

Pozorně si je před projekcí prostudujte. Pokud narazíte na ne-
srovnalosti nebo máte naopak tipy na doplnění, budeme moc rádi, 
když nám napíšete do formuláře zpětnou vazbu ve vašem účtu. 
Jak jsme psali výše, máte ‑li možnost, doporučujeme vytisknout 
a nakopírovat k promítanému filmu Otázky a odpovědi a doporu-
čení Jak mohu pomoci, které rozdáte divákům.

http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe 
http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe 
http://www.videolan.org/vlc
http://www.promitejity.cz
http://www.promitejity.cz
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Během projekce — Zůstaňte v sále alespoň prvních několik 
minut, abyste se ujistili, že máte správně nastaven zvuk i obraz 
projektoru, a že je v místnosti dostatečné přítmí, aby byly obraz 
i titulky dobře viditelné.

Po projekci — Projekce by měla být doplněná debatou. Nabízí 
možnost probrat téma filmu hlouběji nad rámec snímku, pomůže 
zvládnout emoce, které dokument pravděpodobně vyvolá a ukáže 
na možná řešení problému. Přináší různé úhly pohledu a také 
katarzi.

Debatu můžete vést sami s pomocí doprovodných materiálů, ov-
šem pokud se v dané problematice příliš neorientujete, je vhod-
né pozvat na ni hosta, který se tématem zabývá. S hostem se 
dohodněte na přibližné struktuře debaty (celková délka debaty 
i jednotlivých vstupů).

Ať už debatu organizujete s hostem, či bez něj, je dobré mít mo-
derátora (můžete jím být i vy), který bude diskuzi řídit. Moderátor 
by měl být obeznámen s tématem filmu a mít připraveno několik 
otázek pro případného hosta; především na začátku diskuze, než 
se zapojí sami diváci.

Doporučujeme si zjistit aktuální informace o tématu snímku, ty 
diváky obvykle zajímají. Debatu je dobré na závěr shrnout – tento 
úkol je možné přenechat hostu.

Jak získat hosta na debatu — Uspořádat po filmu debatu s hos-
tem, který má k tématu co říci, je nejlepší způsob, jak se o dané 
problematice dozvědět více a zároveň udělat pro přítomné diváky 
z akce skutečný zážitek.

Pátrejte nejprve v místě vašeho bydliště a blízkém okolí. Ne vždy 
je po ruce odborník nebo člověk, o kterém víte, že by mohl téma 
erudovaně a třeba i z vlastní zkušenosti dle dotazů přítomných 
více rozvést. Pokud jde o menší město, oslovte nejprve známé 
a přátele, zda se nenajde někdo mezi nimi. Rozhoďte sítě po míst-
ních kulturních a vzdělávacích centrech. Tam mohou také pomoci 
vytipovat někoho z podobných institucí v okresním či krajském 
městě (univerzity, muzea, galerie, redakce novin apod.)

Hledejte sami a nebojte se oslovit i známé osobnosti, novináře 
nebo politiky na různých úrovních. Ty všechny může vaše prosba 
oslovit, mohou mít do vašeho města cestu anebo se předtím na-
příklad zúčastnili debat na festivalu Jeden svět a osobně je zajímá, 
jaké projekce Promítej i ty! jsou. Pokud budete mít zájem, můžeme 

vás spojit s organizátory festivalu Jeden svět ve vašem regionu, 
kteří dokážou poradit a vytipovat vhodného hosta z okolí.

Zvažte předem, zda jste ochotni hostovi vyhovět, pokud bude 
požadovat přiměřený honorář za cestu. V lepším případě mu tuto 
variantu dle vašich možností rovnou navrhněte. Pokud se vám 
hosta do debaty podaří získat, nezapomeňte jeho jméno zmiňo-
vat při propagaci akce (na plakátech, facebooku, v pozvánkách). 
Debata se zajímavým hostem může nalákat více diváků, než kolik 
by přišlo na samotnou projekci.

I když se děj většiny filmů odehrává v zahraničí, jejich témata jsou 
zpravidla univerzální a platí i pro lokální kontext. Například občan-
sky aktivních obyvatel, jaké je možné vidět ve filmu Nový svět, se 
u nás nachází spousta a je určitě dobré takového hosta ve svém 
okolí vyhledat. K filmu #chicagoGirl či Aminin profil lze přizvat 
člověka se zájmem v oblasti informačních technologií, někoho, kdo 
se zabývá sociálními sítěmi nebo je případně i on‑line aktivistou.

Snažte se proto v první řadě hledat souvislosti a vybírat hosta 
s ohledem na fakt, že osudy podobné „hrdinům“ z filmů zažívají 
běžně lidé, se kterými dost možná každodenně přicházíte do styku.

Další doporučení všem organizátorům a organizátorkám pro-
jekcí — Promítejte, ale nejen to. Motivujte své diváky a divačky 
k činu. Užitečné rady a tipy v tomto směru naleznete v doprovod-
ném materiálu „Jak mohu pomoci“.

Udělejte z projekce příjemný zážitek, lépe se bude debatovat třeba 
u malého občerstvení, domácích koláčů a sklenky vína.

Získejte od diváků zpětnou vazbu a svoji akci zhodnoťte v komentá-
řích po přihlášení do vašeho uživatelského účtu na webu (viz obr. 4 
v příloze na konci dokumentu). Buďte připraveni na ohlasy reago-
vat a organizaci dále zlepšovat. Nechte se od ostatních inspirovat 
i tipy na hosty pro debatu po příštím promítání.

Rady pro moderátory debat — Pokud jste se rozhodli vzít na 
sebe funkci moderátora, doporučujeme vám přibrat si k organizaci 
někoho, kdo se postará o techniku a další organizační záležitosti 
ve chvíli, kdy se vy budete muset soustředit na hosta debaty. Při-
pravte si scénář večera, abyste na nic nezapomněli: přivítat diváky, 
uvést film a říct pár slov o Promítej i ty!, pak představit hosta, se 
kterým budou po filmu debatovat.
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Je dobré si předem ujasnit, jaká je hlavní otázka k tématu diskuze, 
k níž je možné se kdykoli vrátit, především pak v závěru. Abyste 
mohli divákům před debatou představit hosta, je třeba si o něm 
zjistit co nejvíce informací. 

V případech, kdy se očekává bouřlivá diskuze (hlavně jedná ‑li se 
o kontroverzní témata), je vhodné dopředu seznámit publikum 
s pravidly diskuze: nevykřikovat otázky, vždy čekat na vyzvání 
moderátora, nechat domluvit jak hosta, tak předchozího řečníka, 
respektovat časové omezení jednotlivých vstupů a čas, který je 
možné debatě celkově věnovat apod.

Nebojte se hosta přerušit v případě, že jeho vstupy jsou příliš dlou-
hé a připomínají spíše monolog. Host i diváci by se měli v debatě 
střídat. Nezapomeňte sledovat čas. Snažte se zabránit tomu, aby 
debata uvízla na „mrtvém bodě“ – nebojte se upozornit na to, že 
otázka už zazněla, bude ‑li se k ní někdo z diváků zatvrzele vracet.

Buďte zdvořilí a nebojte se humoru, nikdy však na úkor druhých. 
Dobře se připravte v duchu výše uvedených doporučení. Nalaďte 
se příjemně – udělejte vše tak, jak v dané chvíli nejlépe umíte, 
a netrapte se případnými nedostatky.
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PŘÍLOHA

obr. 1 — Velikost souboru obr. 2 — Prostor na plakátu pro vyplnění data a místa projekce

obr. 3 — Doprovodné materiály ke stažení na stránce filmu obr. 4 — Možnost zanechat komentář v sekci „Můj účet“


