
 
        

  
 

Kibera: 

Příběh slumu 
Premiéra: 1. 11. 2018  
 
Frame Films, Česká televize, ČR, 2018  
Režie: Martin Páv 
Scénář: Martin Páv 
Námět: Eva Krutílková, Jiří Pasz, 
Simmon OKongo, Raphael OKongo 
Kamera: Petr Racek 
Hudba: Ondřej Mataj 
 

Kibera: Příběh slumu vypráví o lidech z největšího afrického slumu, kteří se 
navzdory drsným podmínkám rozhodli proměnit nelítostné prostředí v lepší místo 
pro život. Podaří se jim ustát napětí a násilí spojené s prezidentskými volbami? 

Kibera je jeden z největších slumů v Africe. Nachází se v Nairobi, hlavním městě Keni. 
Jedná se o neformální osídlení, kde chybí státem zprostředkovávané služby, jako je 
tekoucí pitná voda, nebo kanalizace. Na fungující zdravotnictví, školství, nebo policii, se 
místní nemohou spolehnout. To ovšem neznamená, že všichni obyvatelé Kibery jsou 
odsouzeni k životu v neštěstí.  

Dokument Kibera: Příběh slumu ukazuje ty, kteří se rozhodli slum přetvořit v lepší místo: 
Umělci ze skupiny Maasai Mbili se svým umění snaží dát místu identitu a lidem pocit, že 
vědí, kam patří. Učitelka Benta, která je HIV pozitivní, ve svém domě založila školku pro 
děti z HIV pozitivních rodin, aby jim pomohla vyrovnat se se stigmatizací, které čelí v 
životě. Další z postav je Tanker, bývalý profesionální boxer, který pro mladé lidi ze slumu 
postavil boxerskou školu, kde je učí disciplíně a sebeobraně.  

Vypravěčem filmu je Don – mladý fotograf, který strávil celý život ve slumu. Svými 
fotografiemi se snaží dokázat, že Kibera je především místo s velkým potenciálem, plné 
kreativních jedinců, kteří se naučili prostředí slumu využít na maximum, usilovat o lepší 
budoucnost a hájit tak svoje práva. Jsou to právě oni, kteří nahrazují chybějící služby a 
činí tak místo pro své sousedy lépe obyvatelným. Kibera: Příběh slumu sleduje, jak tento 
neformální systém funguje a je-li možné jej udržet i když přijde do konfliktu s formálním – 
během frekventovaných politických nepokojů.  

 
Přístupnost:  nevhodné pro děti do 12 let 
Žánr: dokument 
Verze:  česká 
Stopáž:  90 min  
Formát:  2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 1. 11. 2028 
Programování:  Zuzana Černá, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz  
 Filmy si rezervujte přes objednávkový systém: http://objednavky.cinemart.cz  
 Uživatel + heslo je stejné jako pro přihlášení do www.disfilm.cz  
 
  


