
ARTCAM / Tisková zpráva

TISKOVÁ ZPRÁVA: 

Film DANIELŮV SVĚT režisérky Veroniky Liškové 

získal na Mezinárod  ním festivalu dokumentárních filmů Jihlava   cenu diváků

V pondělí 27.  října večer byly na závěr 18. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 

uděleny hlavní ceny pro nejlepší dokumentární filmy, včetně ceny diváků. Tu si odnesl snímek režisérky Veroniky 

Liškové Danielův svět, citlivý portrét mladého muže s pedofilní sexuální orientací. Do českých kin vstoupí snímek, 

který vznikl v koprodukci s Českou televizí, 22. ledna příštího roku. „Divácká cena je pro nás v případě tohoto 

filmu cenou nejvyšší. Chtěli jsme otevřít toto vysoce tabuizované téma široké veřejnosti a zdá se, alespoň podle 

reakce jihlavského publika, že se to zatím daří,“ říká autor námětu a producent snímku Zdeněk Holý.

Základní premisou filmu, který se otevřeně

pouští do tabuizovaného a zároveň předsudky

obtěžkaného tématu pedofilie je často

přehlížený fakt, že většinu sexuálních zneužití

dětí mají na svědomí nikoliv pedofilové, ale lidé s

normální sexuální orientací. Skrze portrét

konkrétního člověka, který se nebál předstoupit

před kameru a otevřeně hovořit o svých

problémech, si snímek klade otázku, jaké to je

narodit se jako pedofil, nikdy nic nespáchat a

přesto být nenáviděn společností. „Nechceme pedofilní problematiku bagatelizovat, ale nabídnout její plastičtější 

obraz, který ve svém důsledku třeba i může pomoci vyhodnotit reálná rizika,“ říká režisérka Veronika Lišková.

Synopse: 

Daniel je mladý muž. Daniel je student a spisovatel. Daniel je pedofil. Je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani

před rodiči milovaného chlapce. Daniel nikdy žádnému dítěti neublížil. Stejně jako Jirka Fx100d, Tomáš Efix, Petr 

Kasz, MR_Xguard, Host, Simigran, Silesia, Elrond a další jeho známí z řad českých pedofilů. Jakou podobu a hodnotu 

má ten nejniternější cit v podání Daniela a jeho přátel? Životní strasti i radosti těch, kterým příroda nadělila do vínku 

pedofilii. Filmový portrét Daniela a české pedofilní komunity. Příběh zakázané lásky a neustálého boje za smíření se 

sebou samým i za možnost přijetí uvnitř společnosti. 

Režie: Veronika Lišková / Kamera: Braňo Pažitka / Námět a produkce: Zdeněk Holý / Střih: Hedvika Hansalová / 

Zvuk: Jan Richtr / Země: ČR / Rok výroby: 2014 / Jazyk: česky  / Stopáž: 75 min. /  Distribuční premiéra: 22. 1. 2015 
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Jak vznikl nápad natočit film s touto tématikou?    

Zdeněk Holý (autor námětu a producent filmu): 

Nápad na film vznikl poměrně jednoduše. Jednou při sledování zpravodajství jsem si uvědomil, že se stále mluví o 

tom, jak pedofil něco provedl. Začal jsem si říkat -  copak není na světě aspoň jeden slušný pedofil, který děti 

nezneužívá? Dovedl jsem si představit, jak to musí být nepříjemné se s takovou orientací narodit. Jaké to musí být, 

když nemůžete mít nikdy plnohodnotný milostný vztah, musíte se celý život ovládat a společnost vás ještě k tomu 

nenávidí, ať už jste něco spáchali či nikoli.

A pak jsme šli s režisérkou Veronikou Liškovou za sexuologem Peterem Weissem a získali jsme spoustu zajímavých 

faktů, která celý projekt posunula. Jako například ten, že většina pedofilů dítě nezneužije, že většinu sexuálních 

zneužití dětí mají na svědomí různé hraniční osobnosti s normální sexuální orientací. A to byl druhý důvod, proč ten 

film natočit. 

V průběhu natáčení došlo ještě k jedné zajímavé zkušenosti - jak mně, tak Veronice Liškové se narodilo dítě. Díky 

tomu jsem zažil i zažívám to, co každý rodič, iracionální strach o vlastní dítě. Je mi jasné, že tato podmíněná reakce 

vždy povede k iracionálním postojům, jako je strach o děti ventilovat nenávistí k pedofilům. Nicméně o to důležitější 

je otevřít racionální diskusi. A na začátek třeba přestat automaticky ztotožňovat pedofila s kriminálníkem či 

sexuálním predátorem.

Neobáváte se negativních reakcí?

Zdeněk Holý: Bojím se toho, že lidé nebudou schopni přijmout rozdíl mezi myšlenkou a činem. To, že někdo na něco 

myslí, ještě neznamená, že páchá zločin. Mám obavy, že přestože náš film je citlivý, lidé by pedofily nejraději trestali 

i za myšlenky. Přitom, každý z nás měl v životě určitě myšlenky, které byly nevhodné, když ne přímo třeba trestně, 

tak minimálně eticky. A asi si nedovedeme představit, že by nás někdo za ně trestal. Kdo však myšlenku převede v 

čin, ten by samozřejmě měl být plně odpovědný.

Veronika Lišková: Já mám zejména obavy z toho, že řada lidí nepřekoná svou averzi k samotnému tématu filmu, a 

tím pádem se na něj vůbec nepodívá. V uplynulých měsících jsem například vedla debatu s jednou svou známou, 

která opakovala, že se na náš film nedokáže podívat, jelikož jen samotné slovo pedofilie v ní vyvolává nepříjemné 

reakce. Film po dlouhém váhání zhlédla. Byla překvapená, že v ní vyvolal empatii i určité nečekané pochopení, 

přitom však zcela neobrousil její ostražitost. Za sebe bych byla ráda za přesně takovou diváckou reakci – nechceme 

pedofilní problematiku bagatelizovat, ale nabídnout její plastičtější obraz, který ve svém důsledku třeba i může 

pomoci vyhodnotit reálná rizika.

Čím vás film zaujal? Proč se Česká televize rozhodla ho podpořit svou spoluúčastí? 

Martina Šantavá, kreativní producentka ČT:  

Myslím, že taková témata, kterým se věnuje snímek Danielův svět, bezpochyby patří do spektra veřejnoprávního 

média.  Způsob, kterým ho režisérka Veronika Lišková zpracovala, mne navíc oslovil svou citlivostí a otevřeností, se
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 kterou k tématu přestupuje. Téma filmu Danielův svět je pro mne výzvou k dialogu ve společnosti, který aktuálně 

neprobíhá. V české společnosti je ustálena na dané téma zkratka, ze které vychází, že pedofil rovná se sexuální 

násilník. Což není pravda. Ze strany České televize se pochopitelně rozhodně nejedná o oslavu této diagnózy, ale o 

snahu napravit nepodložené předsudky a zároveň říci, že i lidé s takovou diagnózou mají nárok na život, a že jejich 

život může být plnohodnotný. 

TISKOVÝ SERVIS: 
Hedvika Petrželková, 
Film Distribution ARTCAM
+420 776 167 567, 
hedvika.petrzelkova@artcam.cz
www.artcam.cz
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