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Základní údaje o festivalu Jeden svět 2004 

 

Šestý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný 

společností Člověk v tísni při České televizi proběhne v Praze od 14. do 22. dubna 2004. Souběžně 

s Prahou se Jeden svět představí také v Brně (16.4. – 22.4.), Plzni (19.4. – 23.4.) a Ostravě (19.4. – 

23.4.). Poté se festival přesune do jedenácti regionálních center ČR: do Českých Budějovic (26.4 – 

28.4.), Hradce Králové (26.4. – 30.4.), Liberce (25.4. – 29.4.), Kutné Hory (28.4. – 1.5.), Olomouce 

(26.4. – 30.4.), Opavy (10.5. – 14.5.), Pardubic (3.5. – 8.5.), Teplic (28.4 – 30.4.), Uherského 

Hradiště (22.4 – 30.4.), Ústí nad Labem (26.4. – 28.4.) a do Rožnova pod Radhoštěm (3.5. – 5.5.).  

 

Záštitu nad festivalem převzali již tradičně Václav Havel, ministr kultury Pavel Dostál, primátor 

hlavního města Prahy Pavel Bém, primátoři a starostové jednotlivých měst a hejtmani deseti krajů.  

Partnery letošního ročníku festivalu Jeden svět jsou Plzeňský Prazdroj a Metrostav.  

 

Festivalové centrum 

Festivalové centrum a meeting point festivalu je letos v Divadle Archa (Na Poříčí 26, Praha 1), stejně 

jako press centrum a guest service, videotéka, nonstop připojení na internet a kavárna. 

 

 

Vstupné 

Vstupenky je možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za 60 Kč s výjimkou kina Aero, 

kde je vstupné 80 Kč. Ve festivalovém centru v Divadle Archa lze získat kartu diváka (150 Kč), která 

držitelům poskytuje 50% slevu na vstupné na všechny festivalové projekce. Držitelé čtenářského 

průkazu Městské knihovny mají při předložení průkazu 50% slevu na vstup do velkého i malého sálu 

Městské knihovny. Oba druhy slev není možné kombinovat. 

 

Jeden svět 2004 představí 156 filmů z 35 zemí světa, jež byly vybrány z celkem 950 přihlášených 

dokumentů. Kromě festivalového centra v Divadle ARCHA se bude dále promítat v pražských kinech 

Aero, Evald, Bijásek-Kotva, Perštýn, Ponrepo a rovněž ve Francouzském institutu a v Městské 

knihovně. Základní osou festivalu zůstávají: hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a 

speciální soutěžní kategorie Máte právo vědět. V nich se filmy utkají o Cenu ministra kultury České 

republiky za nejlepší film, Cenu za nejlepší režii udělovanou hlavní porotou, Cenu Rudolfa Vrby, 

Cenu primátora hl.m. Prahy udělovanou nejlepšímu krátkému dokumentu, Cenu diváků zaštiťovanou 

Plzeňským Prazdrojem, Cenu Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku v dokumentárním 

filmu a Zvláštní cenu za významný přínos k obhajobě lidských práv, o níž tradičně rozhoduje 

prezident Václav Havel. V rámci nesoutěžních tematických bloků uvede Jeden svět okolo padesáti 

dokumentů rozdělených do následujících sekcí: Vyrovnání s minulostí; Jeden svět dětem; Bohatý 
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Sever, chudý Jih; Přijímání jinakosti; Důstojné stáří; Special Reports; Visegrádský výběr a 

Filmy porotců. Součástí programu budou také dvě retrospektivy: „Cinéma Vérité“ a „Válka, film a 

propaganda“. Po promítání budou následovat diskuse s festivalovými hosty a odborníky na dané 

téma.   

Festivalu se osobně zúčastní Harry Wu, jeden z nejznámějších čínských disidentů, který 

v současnosti žije v americkém exilu, a srbská aktivistka Nataša Kandič. Ta zde převezme Cenu 

Homo Homini, kterou společnost Člověk v tísni každoročně uděluje osobnostem, které se významně 

zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. 

V minulosti tuto cenu získali člen ruské Státní dumy Sergej Kovaljov za mobilizaci veřejného mínění 

proti válce v Čečensku, kubánský křesťanský disident Oswaldo Payá Sardiňas, nejvyšší představitel 

Kosova Ibrahim Rugova za nenásilnou opozici proti jugoslávskému režimu, Jihoafričan Zackie 

Achmat, který s velkým osobním nasazením rozpoutal kampaň za snížení cen léků proti AIDS 

v zemích třetího světa a trojice významných obhájců lidských práv a demokratických a náboženských 

svobod ve Vietnamu Thich Huyen Quang, Thich Quang Do a Nguyen Van Ly.  

 

Soutěžní kategorie a poroty 

 

Hlavní soutěž zahrnuje 15 celovečerních dokumentárních snímků natočených v posledních dvou 

letech a zároveň reprezentuje ty nejlepší filmy, které se přihlásily na Jeden svět 2004. Filmy v této 

kategorii soutěží o Cenu ministra kultury České republiky za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii 

udělovanou hlavní porotou. Členy této mezinárodní poroty jsou uznávaní filmoví tvůrci - Nick 

Broomfield (Velká Británie), Robert Drew (USA), Patricio Guzmán (Chile), Marcel Lozinski 

(Polsko) a Helena Třeštíková (ČR). 

 

Soutěžní kategorie krátkých forem je novinkou oproti loňským ročníkům, kdy existovala pouze 

soutěžní kategorie krátkých dokumentů. Letos jsme se tuto kategorii rozhodli rozšířit kromě 

dokumentů i na experimentální a animované filmy s tematikou lidských práv. Celkem bude tedy 

kategorie zahrnovat 16 krátkých filmů (do 35 minut) soutěžících o Cenu za nejlepší krátký film, 

kterou uděluje porota primátora hlavního města Prahy. Členové poroty primátora hlavního města 

Prahy jsou ředitelé a dramaturgové prestižních mezinárodních dokumentárních festivalů: John 

Anderson (USA, Human Rights Watch), Ally Derksová (Nizozemsko, IDFA), Kerstin Hagrupová 

(Švédsko, Švédský filmový institut), Jean-Pierre Rehm (Francie, Dokumentární festival Marseille) a 

Štefan Uhrík (Česká Republika, MFF Karlovy Vary). 

 

Máte právo vědět je jedinečná soutěžní kategorie představující 16 celovečerních dokumentárních 

filmů, které originálním a kvalitním filmařským zpracováním upozorňují na neznámá nebo 

zamlčovaná témata týkající se lidských práv. Tyto filmy budou soutěžit o Cenu Rudolfa Vrby. 
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Kupříkladu snímek Občan Berlusconi se dopodrobna zabývá aktivitami kontroverzního italského 

premiéra, film Zimbabwe - odpočítávání je osobitým pohledem na režim prezidenta Mugabeho, 

natočený jeho bývalým stoupencem a dnešním neúprosným kritikem, filmovým režisérem Michaelem 

Raeburnem. V čínském snímku  Lepší je žít je ukázán tragický osud vesnické rodiny nakažené 

v rámci vládního programu dárcovství krve virem HIV. O Cenu Rudolfa Vrby se bude rovněž ucházet 

dokument Revoluce nepůjde v přímém přenosu, zabývající se dalším z řady rozporuplných politiků, 

venezuelským prezidentem Hugem Chávezem či dokumenty popisující situaci v Izraeli, Srbsku, 

Rusku a v Afghánistánu. Porota udělující tuto cenu je záměrně složena nikoli z filmařů, ale 

z charismatických a statečných jednotlivců, kteří porušování lidských práv zažili na vlastní kůži. 

Pozváním těchto inspirujících lidí na festival dává Jeden svět obecenstvu příležitost setkat se a mluvit 

s těmi, kteří mají osobní zkušenost s některými náročnými výzvami, jimž dnešní svět čelí. O Ceně 

Rudolfa Vrby tedy nebudou rozhodovat profesionální filmaři dle tradičních kritérií.  

 

Hlavní soutěž 

Mezi filmy z hlavní soutěže, které budou promítnuty v Divadle Archa patří několika cenami ověnčený 

snímek amerického režiséra Jonathana Karsha Krev mé krve, jež pojednává o bezprostřední Susan 

Tomové, která dokáže zvládnout jedenáctku adoptovaných dětí s těžkým handicapem aniž by z jejího 

příbytku zmizel humor, naděje a drobné každodenní radosti. Režisérka Elisabeth Chai Vasarhelyi ve 

svém debutu Obyčejný život  vystihuje poválečné dilema skupinky mladých přátel, zda zůstat či 

odejít z rodného Kosova. Jeden z vítězů nizozemského festivalu dokumentárních filmů IDFA 

Konzum je oproti tomu barvitou a klipovitě sestříhanou kritikou konzumní společnosti. Významných 

ocenění za dokument Příběh rybáře, popisující boj charismatického maďarského rybáře za obnovení 

života v řece Tise, do které v roce 2000 unikly z rumunského dolu vlastněného australskou společností 

tuny kyanidu, se dočkal i australsko-maďarský tvůrce Peter Hegedus. Izraelský snímek Arniny děti 

vypráví, jak se z palestinských chlapců, kteří v dětství hráli pod vedením Židovky Arny divadlo, 

stávají sebevražední útočníci a bojovníci proti izraelské armádě.  Francouzská režisérka Anne Lainé  

ve filmu Rwanda: ohlušující výkřik ticha zkoumá, jak se deset let po genocidě život ve Rwandě jen 

těžko vrací do normálních kolejí. Cenou z festivalů v Cannes, Chicagu či Lipsku se může pochlubit 

režisér Rithy Panh za dokument S-21: vražedný stroj Rudých Khmerů, v němž konfrontuje bývalé 

vězně a jejich mučitele z řad Rudých Khmerů v jednom z nejobávanějších koncentračních táborů 

v Kambodži. Německo bude v soutěži zastupovat ve své zemi velmi oceňovaný snímek Smrt 

v Lübecku, jež je černobílou rekonstrukcí dodnes nevyřešeného případu, při kterém v domě pro 

uprchlíky zaživa uhořelo deset žadatelů o azyl, a nový film Wernera Herzoga Koloběh života o 

nejvýznamnějším buddhistickém rituálu Kálačakra. Latinskoamerická kinematografie bude zastoupena 

pozoruhodným debutem režisérky Mercedes Moncada Rodriguez Vášeň Maríi Eleny, která v duchu 

magického realismu odkrývá protipóly současného Mexika na pozadí tragického osudu mladé 

indiánské ženy, a brazilským filmem Stvořeny pro slepotu z dílny jednoho z nejvýznamnějších 
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latinskoamerických filmařů Roberta Berlinera, který v něm líčí osud trojice slepých sester, jež se 

dostávají z brazilského slumu na nějaký čas až na pódia prestižních hudebních festivalů. Druhý 

izraelský soutěžní snímek Křižovatka od Ilana Ziva pátrá po okolnostech smrti tří mladíků na pozadí 

izraelsko-palestinského konfliktu. Dokument Smrt v Gibraltaru seznamuje diváky se surfařským 

rájem španělské pláže, která se pro mnoho afrických utečenců cestujících v přeplněných člunech stává 

místem, kde na prahu vysněné Evropy nalézají smrt. Příspěvek známého  režiséra  Alexe Gutmana 

Fresky je lyricky laděným dokumentem o životě v arménském městě Gjumri, které bylo v roce 1988 

postiženo ničivým zemětřesením. Hlavními postavami posledního soutěžního filmu Zahrada jsou 

sedmnáctiletý Palestinec Nino a o rok starší Dudu, kteří se živí prostitucí a prodejem drog ve 

vykřičené čtvrti Tel Avivu. 

 
Tematické bloky 

 

V rámci nesoutěžních tematických bloků uvede Jeden svět okolo padesáti dokumentů rozdělených do 

následujících sekcí: 

 

Vyrovnání s minulostí 

Původ myšlenky uspořádat tuto sekci vznikl na základě spolupráce s německým lidskoprávním 

filmovým festivalem Perspektive. Cílem projektu je shromáždit sbírku dokumentárních filmů, které 

nebudou pouze ukazovat, jak se německá společnost vyrovnává se zločiny nacismu a země bývalého 

„východního“ bloku se zločiny komunismu, ale zároveň budou nabízet příklady, jak se se svou 

minulostí poznamenanou porušováním lidských práv a zločiny proti lidskosti vypořádávají další země 

(například Chile, Rwanda, Srbsko, Kambodža, Arménie atd.). Společně s festivalem Perspektive by 

Jeden svět chtěl promítat tyto filmy na českých a německých středních školách.  

 

Jeden svět dětem  

V předchozích letech jsme pořádali speciální projekce pro studenty středních škol. Letošní novinkou je 

promítání filmů určených pro žáky základních škol. Nápad vznikl ve spolupráci s nizozemským 

dokumentárním festival IDFA, kde je promítání dokumentů pro děti již řadu let pevnou součástí 

programu. Filmy z této kategorie budou promítány jak v rámci školních projekcí v dopoledních 

hodinách, tak v samostatných blocích o víkendu 17. a 18. 4. od 11 a 13 hodin v Městské knihovně. 

 

Bohatý Sever, chudý Jih  

Podle odhadů disponuje více než čtvrtina světové populace (1,3 miliardy lidí) maximálně jedním 

dolarem na den. Jen v subsaharské Africe se počet lidí s tímto směšným příjmem za poslední desetiletí 

vyšplhal k sedmdesáti milionům. Téměř osm set milionů lidí na celém světě postrádá zdravotní péči a 
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ke stejnému číslu bychom došli při sčítáni negramotných dětí. Miliarda a čtvrt lidí trpí nedostatkem 

pitné vody… 

Filmy v tomto bloku by měly divákům přiblížit rozličné aspekty propasti, která se čím dál více 

rozevírá mezi „bohatým Severem“ a „chudým Jihem“. Dalším tématem je pak způsob, jakým současní 

dokumentaristé vnímají globalizaci. Snímek Globální hostina kupříkladu pojednává o dopadu 

globalizace na výrobu jídla ve světě a o tom, jak liberalizace obchodu prosazovaná Světovou bankou 

nahrává velkým nadnárodním společnostem a likviduje malé farmáře, země třetího světa a přírodu. 

Hudební animovaný snímek Nejšťastnější oříšek na světě se odlehčenou formou zabývá dopadem 

globalizace na obchod s ořechy v Senegalu, Bolívii, Mosambiku a Spojených státech. Ve filmu 

Etiopie: Live Aid si připomene hladomor z roku 1984, který změnil životy milionů Etiopanů i těch, 

kteří se podíleli na největší humanitární akci dvacátého století.  

Z antiglobalizačně zaměřených filmů se diváci mohou těšit na jeden z vítězných snímků loňského 

nizozemského dokumentárního festivalu IDFA Konzum či na dokument Chlapec Carlo Giuliani, 

vyprávějící o smrti mladého demonstranta během antiglobalizačních protestů v Janově v červnu 2001.  

 

Filmy porotců  

Na Jednom světě je zvykem promítnout jeden nebo dva filmy členů hlavní poroty podle jejich 

vlastního výběru. Vedle dokumentu Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já to bude proslulý film 

uznávaného chilského tvůrce Patricia Guzmána Bitva o Chile s unikátními záběry násilného svržení 

prezidenta Allendeho a nástupu vojenské junty. Známý polský dokumentarista ověnčený za svou 

tvorbu mnoha prestižními cenami Marcel Lozinski bude zastoupen filmem Možné je všechno. 

Zakladatel americké direct cinema Robert Drew vybral snímek Americký hrdina na prodej a britský 

režisér Nick Broomfield filmy Aileen - život a smrt vražedkyně, pojednávající o dvou procesech se 

ženou, která před deseti lety zavraždila několik lidí, a snímek Biggie a Tupac, který si jistě nenechá 

ujít žádný milovník americké hiphopové scény.  

 

Přijímání jinakosti 

V této sekci budou promítnuty filmy zabývající se osudy lidí, které jsou společností z nejrůznějších 

důvodů odmítáni. Tak jako v případě doktora Allana Leviho v britském snímku Jasno, polojasno, 

místy přeháňky, který po propuknutí maniodepresivní psychózy přichází o práci a následně i o 

rodinu. Hlavními postavami švédského dokumentu Neboj se, to přejde jsou pro změnu odlišně 

sexuálně orientované dívky Joppe, My a Natalie, které se obávají, jak tuto skutečnost přijme jejich 

okolí.  

 

Důstojné stáří 

Jedním z možná banálních, ale nezadatelných lidských práv je právo na život a jeho plnohodnotné 

prožití. Filmy v této sekci dokumentují, že ne vždy je jednoduché toho dosáhnout. Jak významným 
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prvkem pro život je nezdolný optimismus a dobrá nálada nás přesvědčí dokument Hugo a Róza, jež 

zobrazuje stoleté sourozence spokojeně žijící v malém domku na švédském venkově. Dvojice 

amerických filmařů ve zdánlivě chladném a odtažitém snímku Jistý způsob smrti v duchu cinéma 

vérité podrobně zachycuje, jaký osud čeká mrtvá těla a osobní věci osamělých lidí. Švédský snímek 

Žít dál je intimní a velmi citlivý pohled na vážně nemocného Jockea, balancujícího na hranici života a 

smrti, natočený jeho vlastní ženou. 

 

Special Reports 

V rámci tohoto tematického bloku rozděleného do několika sekcí budou představeny snímky 

čínského disidenta a aktivisty Harryho Wu „Komunistická charita“ a „Čínský gulag“, který se 

festivalu osobně zúčastní. Současnou situaci v Rusku přiblíží filmy zařazené do sekce Putinovo 

Rusko.  Snímky ze sekce Socialismo o Muerte přiblíží situaci na Kubě, Jiná Amerika pro změnu 

Spojené státy a v sekci Divoký východ budou moci diváci shlédnout kupříkladu snímek Živé 

kontejnery, zabývající se situací tádžických žen, které kvůli finanční nouzi pašují ve svých tělech 

heroin. Sekce Lidé v pohybu připomene, že tisíce lidí z různých koutů světa se každý den snaží 

překročit ostře střežené hranice a dosáhnout vytouženého cíle – bezpečné a bohaté Evropy, Severní 

Ameriky nebo Austrálie.  

 

Visegrádský výběr  

Pod názvem Visegrádský výběr uvedeme 16 filmů vybraných čtyřmi významnými dokumentaristy 

z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Z každé země vybrali tvůrci na naši žádost jeden  

klasický dokument od režiséra starší generace, další natočený v letech 1980 až 2000, třetí by měl být 

nejnovějším dílem zástupce nastupující generace a poslední jejich vlastní. České filmy vybrala Helena 

Třeštíková, maďarské Tamás Almási, polské Marcel Lozinski a slovenské Dušan Hanák.  

 

Za účelem zviditelnit středoevropskou dokumentární tvorbu vznikl v rámci Mezinárodního filmového 

festivalu Jeden svět projekt Visegrádské knihovny dokumentárního filmu – www.visegrad-doc.cz.  

V rámci projektu byla vytvořena databáze a videotéka nejvýznamnějších dokumentů ze zemí 

Visegrádské skupiny natočených v období po roce 1989 a na nekomerčním základě byly zpřístupněny  

informace o těchto snímcích zahraničním zájemcům. Mezinárodní filmový festival Jeden svět se těší 

narůstajícímu uznání v zahraničí a navázal úspěšnou spolupráci s řadou významných světových 

dokumentárních přehlídek. Snímky z této webové databáze budou tak mít větší šanci upoutat na sebe 

pozornost ve velmi silné mezinárodní konkurenci. O projekt projevil zájem i Mezinárodní visegrádský 

fond, který zajistil finanční prostředky na jeho zahájení.  

 

Visegrádská databáze momentálně obsahuje základní informace o zhruba 400 dokumentárních filmech 

natočených režiséry a/nebo (ko)produkované producenty z Visegrádských zemí bez ohledu na to, kde 

http://www.visegrad-doc.cz/
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se děj filmu odehrává. Mnoho těchto filmů mohou zájemci shlédnout na VHS kopiích, uložených ve 

videotéce Jednoho světa. Tituly, které jsou průběžně začleňovány do databáze a do videotéky vybírá 

komise ustavená z odborníků a filmových profesionálů ze všech zemí Visegrádu. Dramaturgie 

projektu vychází z programové koncepce MFF Jeden svět a je tedy orientovaná především na filmy 

s politickou a sociální tematikou.  

 

V závěru roku 2003 také vznikl tištěný katalog v anglickém jazyce obsahující základní informace o  

více jak 200 vybraných dokumentech, které v zemích Visegrádu vznikly v letech 1989-2002. Katalog 

postupně rozesíláme nejdůležitějším dokumentárním festivalům a filmovým trhům ve světě 

a zahraničním kulturním centrům zemí Visegrádu. 

 

 

Retrospektivy 

 

Cinéma Vérité  

Šestý ročník festivalu Jeden svět uvede retrospektivu dokumentů cinéma vérité. Klasici tohoto žánru 

Richard Leacock a Allan King byli pozváni, aby se zúčastnili promítání v Praze. Jednou z klíčových 

osobností cinéma vérité je i člen hlavní poroty Robert Drew, jehož film Primárky o volebním boji 

mezi Kennedym a Humphreym je považován za jedno z prvních děl cinéma vérité. Dalšími lahůdkami 

pro filmové labužníky bude snímek klasika kanadského dokumentu a čelní postavy direct cinema 

Allana Kinga Warrendale (důkaz, že film může fungovat i jako terapeutický prostředek) a dva filmy 

nedávno zemřelého francouzského filmaře Jeana Rouche Šílení mistři a Kronika jednoho léta. 

Diváci se mohou těšit i na snímek režisérky Beryl Foxové Boží mlýny, který svým obsahem a formou 

(filmaři například natáčeli z letadla bombardování vesnice a pak se do ní vypravili) zásadním 

způsobem ovlivnil veřejné mínění o vietnamské válce. Z dílny bratří Mayslesů bude uveden jeden 

z jejich nejznámějších filmů Obchodní cestující, představující v rámci direct cinema specifickou 

odnož takzvaného nekontrolovaného filmu.  

 

Válka, film a propaganda  

Ve spolupráci s Národním filmovým archivem připravujeme rovněž retrospektivu filmů válečné 

propagandy, které budou doprovázeny debatami a semináři. Vedle nacistického propagandistického 

filmu Leni Riefenstahlové Triumf vůle o sjezdu Hitlerovy NSDAP bude uveden krátký dokument 

Johna Forda Bitva o Midway, který režisér na přání prezidenta Roosevelta natočil v roce 1942 pro 

americké matky. Dalším filmem americké válečné propagandy z doby druhé světové války je známá 

série Franka Capry z roku 1944 Zač jsme bojovali, určená americkým vojákům a natočená ve 

spolupráci například se skladateli Alfredem Newmanem a Dmitrim Tiomkim. Animované mapy ve 

filmu pocházejí z dílny Walta Disneyho. Z úplně opačného úhlu pohledu je natočen slavný film 
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V roce prasete, kterým režisér Emilio de Antonio natolik pobouřil prezidenta Nixona, že se rázem 

ocitl na seznamu jeho nepřátel. Působivé obrazy z vietnamské války, na kterých nechybí známý záběr 

na upalujícího se buddhistického mnicha, a skvělý soundtrack od Johna Cage vytvořily z tohoto 

snímku kultovní dílo, jehož styl výrazně ovlivnil Andyho Warhola. Nenechal chladnými ani americké 

kritiky, kteří film nominovali na Oscara. Zajímavým pohledem na první světovou válku je dokument 

Odvážná kamera, který konfrontuje archivní záběry a deníkové záznamy německého a 

francouzského kameramana.  

 

 

Hrané filmy v Aeru 

Společně s kinem Aero připravujeme zvláštní program, v němž představíme kolekci 10 hraných 

filmů zaměřených na problematiku lidských práv. (Země nikoho, Unaveni sluncem, Diktátor, 

Lovec jelenů, Vražedná pole, Člověk z mramoru, Nezvěstný, Padlé ženy, Řím, otevřené město, Krátký 

film o zabíjení).  

 

Hosté 

Osobní účast na letošním festivalu potvrdilo 76 zahraničních hostů. Kromě porotců, filmařů či 

zástupců filmových festivalů se Jednoho světa členů zúčastní i Harry Wu a Nataša Kandić.  

  

Festivalu se osobně zúčastní Harry Wu, jeden z nejznámějších čínských disidentů v současnosti žijící 

v americkém exilu, který zde uvede své filmy Komunistická charita a Čínský gulag. Narodil se v roce 

1937 v Šanghaji. Když mu bylo 23 let, byl zatčen a obviněn z kontrarevoluční činnosti. V čínských 

pracovních táborech strávil celkem 19 let. V roce 1985 se mu podařilo vycestovat do USA na 

geologickou stáž. Nejprve si přivydělával v restauracích, poté 12 let pracoval jako vědecký pracovník 

při Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Počátkem 90 let se pětkrát tajně vydal do Číny, aby 

dokumentoval fungování tamějšího gulagu. Při poslední cestě v roce 1995 byl zatčen, odsouzen k 15 

letům vězení a na základě přímého tlaku americké vlády po 66 dnech deportován do USA. Podílel se 

na výrobě řady dokumentárních filmů a je autorem několika knih. Je ženatý a má jednoho syna.  

 

Na festival zavítá také Nataša Kandić. Nataša Kandić nepatří v Srbsku mezi nejpopulárnější ženy. 

Byla nazývána čarodějnicí, prostitutkou, dostává množství nenávistných emailů a nedávno musel být 

zrušen televizní pořad, kde vystupovala, z důvodu hrozby bombovým útokem. „To prostě patří k mé 

práci,“ říká 57letá Kandić, která pracuje v Centru pro humanitární právo v Bělehradě a dodává: 

„Nemyslím si, že tito lidé nenávidí mě, je to spíše poselství, které předávám.“ Více než 10 let 

zveřejňuje informace o zločinech a porušování lidských práv spáchaných srbskými jednotkami během 

balkánského konfliktu. V roce 1992 zveřejnila detailní reportáž o etnických čistkách a hromadném 
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znásilňování žen v Bosně. V roce 1999 svojí pozornost zase obrátila k válečným zločinům, spáchaným 

srbskými vojáky v Kosovu. I přes výhružky pokračuje dál ve svém boji za potrestání lidí, 

zodpovědných za válečné zločiny. 

 

  
Výběr z doprovodného programu 

 

Výstavy 

Jan Šibík – Rok 2003 

přízemí Národní knihovny ČR, 2. - 22. dubna 2004 

Jan Šibík, letos oceněný v soutěži World Press Photo, představí čtyřicet barevných fotografií z celkem 

sedmi zemí, které navštívil v průběhu loňského roku (Libérie, Irák, Írán, Indie, Palestina, Gruzie a 

Ukrajina). Pojítkem jednotlivých souborů zůstává všímavost autora vůči nesvobodě, válce, diktatuře 

nebo krajní chudobě.  

 

Oběti represí na Kubě 

Ve festivalovém centru Divadla Archa proběhne výstava přibližující osudy kubánských politických 

vězňů, z nichž někteří byli v loňském roce odsouzeni režimem Fidela Castra k trestům odnětí svobody 

až na 28 let. 

 

Příběhy pomoci 

Francouzský institut, 5. – 30. dubna 2004  

Výstava příběhů lidí a komunit z Etiopie, Namibie, Peru a Indie, kteří se setkali se snahou místních i 

zahraničních organizací najít východisko ze zdánlivě bezvýchodné situace. 

 

 

 

Debaty 

 
Bezprostředně po projekcích řady filmů se uskuteční debaty s diváky přímo v kinosálech. Kromě toho 

chystáme následující panelové diskuse: 

 

 

Jak se vyrovnat s minulostí? Otázka nejen pro Balkán. 

čtvrtek 15. 4., 19.30 hod., Městská knihovna / malý sál, Únos (46 min.) 

Asi není národa, který by se v ten či onen okamžik svých dějin nedostal do soukolí křivd a násilných 

pomst. Existuje recept, jak z toho ven? Vhodným odrazovým můstkem pro diskusi na toto téma jsou 

události z minulých let na Balkáně. 

 

Každý máme svého Berlusconiho 

pátek 16. 4., 19.30 hod., Francouzský institut, Občan Berlusconi (56 min.) 

Je Silvio Berlusconi nejnebezpečnější muž Evropy? Máme se bát televizních magnátů v politice? Je 

horší mít svého Berlusconiho v českém Senátu, nebo ve slovenské vládě? 

 

Etiopie – nekonečný rozvoj? 

pondělí 19. 4., 19.30 hod., Městská knihovna / velký sál, Etiopie - Live Aid (89 min.) 

Etiopie je dnes třetí nejchudší zemí světa, kterou často sužují hladomory a přírodní katastrofy. 

Etiopská vláda používá finanční prostředky od Světové banky, Evropské unie a USA na zlepšení 

životní úrovně země jen ve velmi malé míře, a navíc v zemi operuje poměrně málo nevládních 

organizací. V podobné situaci se dnes ocitá celá řada dalších afrických států.  
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Co zmůže sociální reklama v Čechách 

úterý 20. 4., 19.30 Francouzský institut  

Sociální reklama dokáže, stejně jako dokumentární film, účinně upozorňovat na ožehavá společenská 

a politická témata. Letos jsme se rozhodli věnovat více pozornosti postavení sociální reklamy v České 

republice. Projekce série českých i zahraničních spotů proběhne spolu s diskusí moderovanou 

šéfredaktorem časopisu Strategie Janem Kučmášem.  

 

Rasistické útoky… 

středa 21. 4., 19.30 hod., Francouzský institut, Smrt v Lübecku (107 min.) 

Je v České republice rasismus na ústupu, nebo opět ožívá? Jsou naše soudy k rasistickým útočníkům 

benevolentnější než jinde v Evropě?  

 

 

 

 

Hudební večery 

 
ve festivalovém centru v Divadle Archa 

16. 4., 22:00 / WELCOME EUROPE / DJs Rádia 1 

Party věnovaná vstupu České republiky do Evropské unie.  

17.4., 22:00 / Ultram:x večer / AL-YAMAN / DJ Stanzim, DJ Mowgli, DJ Alfonso  

 

Zveme vás do Rock Café 

18. 4., 20:30 / NA GÓRZE  

Polská punková kapela Na Górze vznikla a působí v ústavu pro mentálně postižené v Rzadkowe a je z 

velké části složená z místních klientů. 

19.4., 20:30 / GANG – ALA – BASTA 

22.4., 20:00 / TRABAND + host NAVZÁJEM 

 

 

 

Férový obchůdek 

V prostorách Divadla Archa budou mít diváci možnost zakoupit si látkové hračky a tradiční ozdoby 

z Namibie, které vytvořili v rámci sociálně-terapeutického programu společnosti Člověk v tísni místní 

chudé ženy a sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. 

  

Založení asociace 15ti lidskoprávních festivalů  

V posledních letech vznikla ve světě řada filmových festivalů podobně orientovaných jako Jeden svět. 

Klíčové festivaly z tohoto uskupení se rozhodly sdružit ve vzájemně spolupracující asociaci. 

Slavnostní založení asociace se uskuteční během tohoto ročníku Jednoho světa v Praze a zúčastní se jí 

zástupci festivalů z Buenos Aires, Paříže, Říma, Soulu, Norimberku, Amsterdamu, Varšavy, Moskvy, 

Bratislavy, Ženevy, Londýna, Washingtonu a Vermontu.  

 

Jeden svět ve věznicích 

V průběhu letošního festivalu budou promítnuty vybrané snímky ve třech věznicích: ve vazební 

věznici Praha-Ruzyně, v ženské věznici v Praze Řepích a ve věznici Kuřim. Po projekcích budou vždy 

následovat debaty s pozvanými hosty. 

 

Podrobný program a další informace naleznete na www.oneworld.cz , www.jedensvet.cz  

Případné další informace či fotografie k jednotlivým filmům vám ochotně poskytne: 

 

http://www.oneworld.cz/
http://www.jedensvet.cz/
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Filip Šebek – tiskový mluvčí festivalu Jeden svět 2004 

filip.sebek@oneworld.cz 

tel. 226 200 454, 776 160 952 

www.oneworld.cz 

mailto:filip.sebek@oneworld.cz
http://www.oneworld.cz/
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JEDEN SVĚT 2009  

 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 

 

Pořádaný organizací Člověk v tísni, o.p.s. 

 

Konáno pod záštitou Václava Havla, místopředsedy vlády pro evropské 

záležitosti Alexandra Vondry, ministra kultury Václava Jehličky, ministra 

zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a primátora hlavního města Prahy 

Pavla Béma 

 

Oficiální doprovodná akce předsednictví ČR v Radě EU 

 

Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem v Evropě a jednou 

z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky. Každoročně promítá kolem 

120 filmů z celého světa a snaží se podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky 

angažovanou a lidskoprávní tematikou. V roce 2007 získal Jeden svět Čestné uznání Organizace 

Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výchovu k lidským právům. 

 

Co přinese jedenáctý ročník festivalu Jeden svět 

Jedenáctý ročník festivalu Jeden svět se bude letos konat v Praze od 11. do 19. března, v průběhu 

března a dubna se dále uskuteční ve 29 městech po celé České republice. Výběr z filmů Jednoho světa 

bude prezentován i v Bruselu a ve Washingtonu DC jako součást kulturního programu v rámci českého 

předsednictví v Radě EU. 

 

Jeden svět je nejen filmovým festivalem, ale také diskusní platformou, která každoročně nabízí 

divákům možnost aktivně se zapojit do debaty nad aktuálními politickými a sociálními tématy. Nejinak 

tomu bude i v letošním roce – kromě krátkých debat po téměř všech projekcích budou fungovat tři 

debatní kina – Divadlo Archa, Městská knihovna a Francouzský institut. Zde budou každý den po 

projekci jednotlivých filmů organizovány panelové diskuse na aktuální témata. 
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Pražské festivalové centrum bude již tradičně v kině Lucerna. Dalšími festivalovými kiny budou 

Světozor (2 sály), Divadlo Archa, Atlas (2 sály), Francouzský institut, Městská knihovna, Evald, 

Ponrepo a divadlo Minor. Presscentrum bude v Langhans Galerii.  

Vstupenky bude možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za stejnou cenu jako v loňském 

roce, tj. za 70 Kč. Předprodej vstupenek začne v úterý 3. března.  

 

Novinky 11. ročníku 

Na on-line speciálu www.ceskatelevize.cz/jedensvet od 13. února každý týden přibývá jeden 

tematický blok s několika filmy, které je možné zdarma zhlédnout v celé délce. Postupně zde bude 

k dispozici 22 celovečerních filmů ze sekce 20 let demokracie ve filmu reflektujících proměny, 

kterými prošla střední Evropa za posledních dvacet let.  

 

V letošním roce jsme se rozhodli reflektovat zásadní globální výzvy současného světa. Jakkoli jsme 

vybrali vynikající filmy o Barmě, Íránu, Kašmíru, Dárfúru, Ekvádoru, Venezuele, Kongu či Severní 

Koreji, letošní ročník není jen o partikulárních tématech. Nosná témata letošního ročníku jsou voda, 

nafta, plyn, energetika, oteplování, ekonomika a finanční krize. Věci, které nás v České republice, 

ale i lidi na ostatních místech světa, zásadním způsobem ovlivňují. 

 

U příležitosti dvacátého výročí od pádu železné opony jsme naším letošním vizuálem chtěli naznačit, 

nakolik nám záleží na oslovení generace dnešních dvacetiletých, kteří představují první generaci 

v České republice, která vyrostla ve svobodě. Zároveň jde o generaci, jejíž život bude zásadním 

způsobem ovlivněn současnými globálními výzvami.  

 

Jako novinku letos přinášíme program Jeden svět pro seniory a seniorky, Jeden svět pro rodiče 

s dětmi či Jeden svět v městských částech. Minulý rok jsme prolomili hranici 100 000 diváků. 

Doufáme a věříme, že se nám letos těmito speciálními akcemi podaří na festival nalákat i lidi, kteří o 

Jednom světě slyšeli, ale dosud se jim ho nepodařilo navštívit. 

 

V letošním roce umožníme našim divákům vidět nejnavštěvovanější a divácky nejúspěšnější filmy i 

po skončení festivalu. O výběru filmů rozhodnou svým hlasováním. Vybrané snímky promítneme 

ihned po skončení festivalu 20. a 21. března v kinech Světozor a Lucerna. 

 

Rádi bychom, aby letošní Jeden svět zafungoval jako prostor, kde by se mohl divák vyjádřit k věcem, 

které dnes česká a evropská politická reprezentace řeší na mezinárodní úrovni. Chystáme proto ve 

spolupráci s Agorou CE celou řadu debat na jednotlivá témata globálních, ale i lokálních problémů. 

http://www.ceskatelevize.cz/jedensvet
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Do těchto debat budeme zvát odborníky z ministerstev, politiky, ale především bychom do nich chtěli 

aktivně zapojit festivalové diváky.  

 

Výjimečně uvedeme hraný film. Půjde o snímek Zdeňka Tyce El Paso, který je inspirován skutečným 

osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Tento film nebudeme promítat jen v Praze, ale i v pěti dalších 

festivalových městech a chceme na jeho základě rozproudit debatu, jak jednotlivá města (ne)řeší 

problém sociálního vyloučení.  

 

Jako každý rok na festivalu přivítáme desítky zahraničních hostů, většinou režiséry, ale i hlavní 

postavy vybraných dokumentárních filmů. Naším letošním speciálním hostem bude významný americký 

dokumentarista a pedagog harvardské univerzity Ross McElwee. V současné době svojí účast kromě 

porotců potvrdili např. dokumentaristé Heddy Honigmannová, Anders Østergaard, Sean McAllister, 

Petr Lom, Dušan Hanák, Bram van Paesschen, Julie Bridghamová, Luca Ragazzi, Gustav Hofer, 

Hanna Heilbornová, Daniel Leconte či Philippe Val – hlavní postava snímku Je těžké být milován 

tupci a redaktor francouzského satirického magazínu Charlie Hebdo, jenž přetiskl dánské “rouhačské” 

karikatury proroka Mohameda. 

 

Pustí Castro slavnou kubánskou blogerku na Jeden svět? 

Jedním z členů poroty Rudolfa Vrby bude třiatřicetiletá Yoani Sánchez z Kuby. Tedy doufáme, že bude, 

to záleží na tom, zda jí kubánská vláda umožní vycestovat. Yoani Sánchez se totiž v předloňském roce 

rozhodla založit si blog. Jejím záměrem bylo vypsat se z frustrující reality na Ostrově svobody a ve 

virtuálním deníku s názvem „Generación Y“ http://desdecuba.com/generaciony_cz/  (stránky jsou 

dostupné v řadě jazyků včetně češtiny) píše o těžkém životě v zemi a často otevřeně kritizuje 

komunistickou vládu v čele s bratry Castry. Už v únoru, to tvořila teprve pět měsíců, zaznamenal její 

blog návštěvnost přes 1 200 000 lidí a časopis Time díky ní aktualizoval svůj žebříček stovky 

nejvlivnějších osobností na světě s vysvětlením, že „tento odvážný blog nalezl cestu, jak říkat pravdu i 

v takové zemi, jakou je Castrova Kuba.“ Její blogování daleko přesáhlo hranice Kuby. Začátkem dubna 

2008 dostala Yoani Sánchez prestižní cenu Josého Ortegy y Gasseta za internetovou žurnalistiku. 

Kubánská vláda jí zato její blog zablokovala, což ale Yoani vyřešila přesunem na německý server. Také 

jí neumožnila vycestovat do Španělska, kde si měla osobně převzít ocenění. Její žádost o výjezdní 

doložku se prý „posuzuje“. Doufáme, že se podobně nebude „posuzovat“ i její pozvání na Jeden svět.  

 

 

Festivalový program 

Na festivalu bude uvedeno 123 dokumentů z více než čtyřiceti zemí celého světa, a to jak 

v soutěžních, tak v tematických kategoriích. Tyto filmy byly vybrány z více než 1500 přihlášených 

snímků.    

http://desdecuba.com/generaciony_cz/
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Zahajovací film 

Zahajovacím filmem 11. ročníku festivalu Jeden svět bude snímek Barmský VJ, jehož hlavní postavou 

je mladý barmský reportér Joshua, který společně s dalšími kolegy z exilové televize Democratic Voice 

of Burma podrobně zachytil protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné brutální 

potlačení. Záběry dramatických událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech 

významných světových médií a byly po určitou dobu jedinou možností, jak se svět mohl dozvědět o 

skutečné situaci v Barmě. Skrze detailní záznam práce Joshuy a jeho kolegů, kteří svou činností riskovali 

život, film ukazuje nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci.  

„Rádi bychom se s tímto filmem o Barmě pokusili udělat něco podobného, co se nám loni 

podařilo s dokumentem Kongo: hluboké ticho, který popisoval zoufalou situaci tisíců 

znásilněných konžských žen. Tento film a jeho uvedení na festivalu Jeden svět se stal jedním z 

katalyzátorů zahájení práce Člověka v tísni v Kongu. Na pomoc ženám v Kongu jsme uvolnili 

půlmiliónovou částku z fondu Klubu přátel Člověka v tísni. Díky zájmu o Kongo probuzeném 

promítáním filmu na festivalu se ke Klubu připojilo mnoho dalších drobných dárců, kteří začali 

pravidelně na konto Člověka v tísni posílat 200 či 300 korun měsíčně. A jakmile festival skončil, 

kolegyně Markéta Kutilová se do Konga vypravila. První desítky žen tak získaly pomoc. Od té 

doby se nám podařilo vybudovat v Kongu malou základnu a sehnat z mezinárodních zdrojů 

prostředky, díky nimž pomáháme dalším ženám a obětem války. A budeme tam pomáhat i 

nadále. Směrem k vnitřní legitimitě Jednoho světa z toho mám dobrý pocit,“ říká Igor Blažević.  

Zahajovací projekce snímku se zúčastní dánský režisér filmu Anders Østergaard, zástupce ředitele 

Democratic Voice of Burma Khin Maung Win a člen International Burmese Monks Organization 

Ashin Sopaka.  

 

Cena Homo Homini 

Cena Homo Homini, jíž společnost Člověk v tísni každoročně při zahájení festivalu uděluje osobám, 

které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, letos putuje vězněnému čínskému 

disidentovi Liou Siao-po (Liu Xiaobo) a signatářům Charty 2008.  

„Vzdor tomu, že byl Siao-po  za svoji činnost dvakrát vězněn a je neustále pod dohledem policie, neváhal 

se nikdy zastat nespravedlivě stíhaných a mučených kolegů, svobodně psát, mluvit, vystupovat, a denně 

se tak vystavoval nebezpečí dalších perzekucí a věznění. Ve svých aktivitách navíc vždy prosazoval 

myšlenku univerzálnosti lidských práv a nenásilný způsob řešení konfliktů, na které ovšem státní 

moc odpovídá demagogickou interpretací čínských kulturních tradic a nejhrubším násilím, jako při na 

náměstí Ťien-an-men v roce 1989. Zvláštní ocenění si zaslouží i díky snaze o zajištění rovnosti obyvatel 

měst a venkova či ochrany životního prostředí,“ říká ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek.  
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V prosinci minulého roku byl Liou Siao-po zadržen a převezen na neznámé místo, kde je bez řádného 

soudu či obvinění držen dodnes. Stalo se tak dva dny před 60. výročím přijetí Všeobecné deklarace 

lidských práv. V den výročí vydala rovněž skupina čínských disidentů dokument Charta 2008, jehož je 

Siao-po spoluautorem a signatářem. Charta 2008 je přímou pokračovatelkou české Charty 77, jejíž 

étos a hodnoty aplikuje na čínské prostředí. Stejně jako Charta 77 žádá po vládě dodržování jejích 

vlastních zákonů a požaduje reformu politických institucí a ústavních svobod, které jsou nutným 

základem pro vytvoření svobodné a otevřené společnosti. Význam ocenění a přímou návaznost na 

Chartu 77, podtrhuje i symbolická časová shoda českého předsednictví zemím Evropské unie. 

 

Soutěžní kategorie a ceny 

Kromě tématických kategorií nabídne festivalový program již tradičně také tři soutěžní kategorie 

(Hlavní soutěž, Máte právo vědět, Soutěž krátkých forem), o jejichž vítězi rozhodují členové a členky 

tří mezinárodních porot. 

 

Filmy v hlavní soutěži se ucházejí o Cenu za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii udělované Hlavní 

porotou. Členy Hlavní poroty letos budou Marie-Pierre Duhamelová (významná filmová kritička a 

kurátorka, mj. členka výběrové komise benátského festivalu, která v letech 2004–2008 působila 

jako umělecká ředitelka mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Cinéma du Réel v Paříži), 

Tonička Janková (jedna z našich nejvytíženějších střihaček dokumentárních, ale i hraných filmů, 

v poslední době např. Děti noci či Občan Havel), John Akomfrah (filmový tvůrce původem z Ghany, 

známý především jako jeden ze zakladatelů Black British Cinema a bývalý ředitel Britského filmového 

institutu), Gerd Kroske (slavný německý dokumentarista, jehož časosběrné filmy, úzce spojené s 

oblastí bývalého východního Německa, získaly ocenění na mnoha zahraničních festivalech) 

a Alexandru Solomon (přední rumunský politický filmový tvůrce, který se proslavil mj. dokumentem 

Cold Waves o činnosti Rádia Svobodná Evropa v době komunistického Rumunska).  

Mezi filmy zařazenými do hlavní soutěže bude mimo jiné figurovat vítězný film v kategorii dokumentů 

na letošním festivalu v Sundance od renomované dokumentaristky Kim Longinottové Nezlomné tety, 

který nás zavede do Jižní Afriky. Jeho hlavními postavami jsou pozoruhodné ženy, které se starají o 

zneužívané a opuštěné děti v jihoafrickém Durbanu. 

 

Máte právo vědět je jedinečná soutěžní kategorie představující celovečerní dokumentární filmy, které 

originálním a kvalitním filmařským zpracováním upozorňují na neznámá nebo zamlčovaná témata 

týkající se lidských práv. Tyto filmy soutěží o Cenu Rudolfa Vrby. Porota udělující tuto cenu je 

záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charismatických a statečných jednotlivců, kteří porušování 

lidských práv zažili na vlastní kůži nebo ve své vlasti za dodržování lidských práv dlouhodobě 

bojují. Porota tohoto druhu je světový unikát, věříme ale, že k lidskoprávním festivalům bytostně patří 
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to, že práci filmařů neoceňují jen profesionálové z oboru, ale i lidé, kteří by sami mohli být hrdiny 

lidskoprávních dokumentů. V letošním roce zasednou v této porotě např. koordinátor veřejných projekcí 

filmů o lidských právech v Bělorusku Aljaksandar Atroščankav, Daniel Messele - Etiopan žijící a 

studující v Praze, který pracoval tři roky v Etiopii jako programový manažer vzdělávacích a sociálních 

projektů organizace Člověk v tísni či již zmínění zástupce ředitele barmské exilové televize Democratic 

Voice of Burma Khin Maung Win a kubánská blogerka Yoani Sánchez.  

 

Mezi filmy, které jsme zařadili do této kategorie, figuruje např. snímek renomovaného polského režiséra 

Andrzeje Fidyka Příběhy z Jodoku. Hlavními postavami jsou bývalí vězni koncentračního tábora 

v Severní Koreji jménem Jodok, které polský režisér přesvědčil, aby v Soulu nacvičili a zahráli divadelní 

představení, jež divákům přiblíží kruté životní podmínky, se kterými se museli v Jodoku vypořádat.  

Ve filmu Život po pádu sleduje irácký režisér celé čtyři roky život své rodiny a nabízí unikátní pohled 

na proměnu Iráku od pádu Sadáma Husajna až do dnešních dnů. Pohled o to cennější, že nepochází 

zvenku, ale zevnitř, přímo od jednoho z místních obyvatel.  

Nejnovější film kanadského dokumentaristy českého původu Petra Loma Dopisy prezidentovi nás 

zavede pro změnu do sousedního Íránu, přímo za prezidentem Ahmadínežádem, v jehož bezprostřední 

blízkosti mohl režisér natáčet. Výsledkem je unikátní záznam Ahmadínežádových populistických 

praktik při jeho cestě po Íránu. Film byl v programu letošního Berlinale uveden v sekci Forum.  

Snímek s příznačným názvem Bjůtyfl kántry zajímavým způsobem nahlíží na problematiku nelegálního 

obchodování s nebezpečným odpadem v okolí Neapole, které má na svědomí místní mafie Camorra. 

Jedním z filmů z letošního programu, který byl uveden premiérově na festivalu v Sundance, je dokument 

Reportér. Jeho hlavním protagonistou je reportér New York Times a nositel Pulitzerovy ceny Nicholas 

D. Kristof, jehož práci v Kongu si bere režisér jako základ k zajímavému zamyšlení nad posláním 

moderní žurnalistiky.  

 

Soutěž krátkých forem zahrnuje kromě dokumentů i experimentální a animované filmy s tematikou 

lidských práv do 35 minut, které soutěží o Cenu primátora hl. m. Prahy za nejlepší krátký film. 

Členy poroty krátkých filmů jsou, jako již tradičně, ředitelé a dramaturgové prestižních mezinárodních 

dokumentárních festivalů. V letošním roce to budou ředitelka nizozemského festivalu Africa in the 

Picture a bývalá ředitelka festivalu Amnesty International v Nizozemsku Heidi Lobatová, 

dokumentaristka, specialistka na indickou kinematografii a spolupracovnice řady významných 

světových festivalů Rada Šešičová a Přemysl Martinek, výkonný ředitel distribuční společnosti 

Artcam a bývalý programový ředitel Febiofestu.   

Jedním ze snímků v této kategorii bude nejnovější film Jonase Odella Lži, který byl oceněn jako nejlepší 

švédský krátký film loňského roku, byl promítán na desítkách světových festivalů včetně Benátek, 

Sundance či Ottawy, a skládá se ze tří trikově-animovaných povídek, jejichž ústředním tématem je lhaní.  
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Dalším vybraným filmem je působivý portrét 87letého Petera Sengepova, posledního žijícího šamana 

v oblasti řeky Kazym, nazvaný Poslední šaman, který na Mezinárodním festivalu krátkých filmů 

v Teheránu získal cenu za nejlepší dokument.  

 

Zvláštní cenu za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv, uděluje speciální 

porota pod čestným předsednictvím Václava Havla.  

Na festivalu bude dále udělena Cena Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku 

v dokumentárním filmu, Cena studentské poroty za nejlepší film v kategorii Jeden svět pro 

studenty a Cena pro divácky nejúspěšnější film. 

 

20 let demokracie ve filmu 

Tematická kategorie 20 let demokracie ve filmu zrekapituluje uplynulých 20 let od pádu komunismu 

ve střední Evropě tak, jak je zachytili renomovaní dokumentaristé i mladí autoři. Představíme filmy, 

které originálním způsobem reflektují důležité výzvy, úspěchy i nezdary provázející období 

transformace. Tento program je přístupný také na internetu, kde je zřízeno diskusní fórum s cílem 

vyvolat o těchto tématech širší debatu. Na on-line speciálu www.ceskatelevize.cz/jedensvet  od  13. 

února každý týden přibývá jeden tematický blok s několika filmy, které je možné zdarma zhlédnout v 

celé délce. Jedním z nich bude např. snímek Zánik Československa v parlamentu od Pavla Kouteckého, 

který zachycuje atmosféru v proslulé budově mezi muzeem a divadlem na sklonku roku 1992.  

 

Evropa v (jednom) světě 

Kolekce filmů Evropa v (jednom) světě bude reflektovat aktuální problémy a globální výzvy, se 

kterými se musí Evropa v čele s Českou republikou jako zemí předsedající Radě EU vyrovnat. Témata 

a priority Českého předsednictví v EU se do značné míry shodují s dlouholetými tématy Jednoho světa. 

Filmům a tématům v této kategorii budou věnované speciální debaty, které Jeden svět uspořádá ve 

spolupráci s občanským sdružením Agora Central Europe (Agora CE).  „V Praze během osmi 

festivalových dnů proběhne každý večer nejméně jedna větší debata, na níž budou pozváni zástupci 

českých ministerstev a politici, aby společně s odborníky, novináři a diváky Jednoho světa probrali 

některá z klíčových témat, jako jsou finanční krize a její dopad, či třeba budoucnost  automobilového 

průmyslu,“ říká Igor Blažević a dodává: „Stranou nezůstanou ani otázky spojené s globálním 

oteplováním, úbytek ropy či hledání jiných energetických zdrojů, které jsou přijatelnější 

z bezpečnostních nebo ekologických hledisek. Podobně strukturované debaty chystáme ve zhruba 

dvanácti dalších festivalových městech. Jde nám o to, aby se diváci Jednoho světa po zhlédnutí filmů, 

jež pojednávají o globálních tématech, měli možnost pobavit s lidmi, kteří se v současné době za Českou 

republiku účastní důležitých jednání Evropské unie, a lidmi, kteří formují politický názor České 

http://www.ceskatelevize.cz/jedensvet
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republiky na mezinárodním poli.  A naše výzva divákům Jednoho světa je, aby k těmto debatám 

nepřistupovali jako pasivní posluchači názorů jiných, ať už jde o politické reprezentanty, státní úředníky 

nebo odborníky, ale aby k tomu přistoupili aktivně, zapojili se do debaty a vyjádřili svůj názor.“  

 

Ekonomika 

Do tohoto, v současné době velmi aktuálního tématu, jsme zařadili např. americký dokument 

I.O.U.S.A., který se velmi důkladně zabývá rostoucím zadlužováním Spojených států a jeho dopadem 

na americkou ekonomiku i život obyčejných lidí. Zároveň nás vrátí v čase trochu zpátky, do míst, kde 

celosvětová finanční krize odstartovala. Začalo to problémy na Wall Street a americkými hypotékami a 

stačilo pár měsíců a celý svět se ocitl na pokraji globální recese. V současné době pumpují evropské 

vlády miliardy eur do znovuoživení ekonomiky a v médiích se stále více objevují špatné zprávy 

z nejrůznějších koutů světa. Po projekci filmu bude následovat debata o současné finanční krizi 

s politiky, ekonomy a bankéři. 

Po dlouhá léta byl tahounem a základem české ekonomiky automobilový průmysl. V současnosti jsou 

ale automobilky u nás přinucené propouštět nebo omezovat výrobu, což má automaticky dopad na celou 

českou ekonomiku. O tom, jaká je budoucnost automobilového průmyslu u nás a ve světě, se bude 

debatovat po filmu Auta budoucnosti.  

 

Energetika 

Momentálně jsme sevřeni mezi hrozbami spojenými s globálním oteplováním a nutností omezit emise, 

úbytkem ropy a rostoucím používáním ropy a plynu jako triumfu v geostrategických zápasech o nové 

uspořádání světa. Jedna z klíčových otázek naší doby a zároveň jedna z klíčových otázek, kterou řeší 

české předsednictví v Radě EU od prvních lednových dní je, jak zajistit energii, která je navíc čistá a 

bezpečná, pro další ekonomický růst. Skutečně ropa dochází a bude jen a jen dražší? Co je tou nejlepší 

alternativou? Biopaliva, jádro nebo sluneční energie? K těmto otázkám se bude vázat několik debat a 

filmů, např. nizozemský snímek Ropná apokalypsa?, který zajímavým způsobem pojednává o 

alarmujícím úbytku zdrojů ropy. Filmy Solární budoucnost a Jaderný comeback zase zkoumají 

možnosti využití jiných zdrojů energií, v prvním případě sluneční, v druhém jaderné.  

 

Modrá zelená planeta 

Jedním z hlavních témat, kterým se budeme letos věnovat, je ekologie a životní prostředí. Sekce Modrá 

zelená planeta přinese několik dokumentů tematizujících globální oteplování, úbytek vody, ropný 

zlom, trvale udržitelný rozvoj a šetrnou spotřebu zdrojů atd. Zde jsme zařadili např. na Oscara 

nominovaný film Čas hlupáků. Jde o zajímavou kombinaci dokumentu, dramatu a sci-fi s prvky 

animace od režiséra Frannyho Armstronga a oscarového producenta  Johna Battseka. Hlavní postavou 

je starý muž, jehož role se ujal známý herec Pete Postlethwaite, který žije ve zdevastovaném světě roku 
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2055 a sleduje archivní záběry zničené přírody z nejrůznějších míst natočené roku 2008. A ptá se: „Proč 

jsme nezastavili změnu klimatu, když jsme tenkrát ještě mohli?“ 

Dalším snímkem vztahujícím se k tomuto tématu bude dokument Z lásky k vodě. Snímek se 

z nejrůznějších úhlů zabývá problematikou privatizace vodních zdrojů a infrastruktury. Na 

Mezinárodním filmovém festivalu v Bombaji získal tento dokument Hlavní cenu poroty.  

Kromě řady dalších snímků koresponduje s tématem Modré zelené planety i americký dokument 

z loňského programu Jednoho světa Globální pohoda, pojednávající o klimatické změně, který bude 

uveden 8. března v České televizi.  

 

Evropa jako globální hráč 

Dalším podtématem této kategorie bude Evropa jako globální hráč. S tím budou spojené debaty o 

působení Evropy na poli mezinárodní politiky, o tom, zda Evropa a Česká republika jako členský stát 

můuže nebo nemůže podniknout něco více s výzvami, které pochází od nových autoritárně-

populistických vládců, jako jsou venezuelský Hugo Chávez a íránský vůdce Ahmadínežád, nebo co a 

jak může EU udělat pro utlačované lidi v Barmě a Severní Koreji. Mezi filmy zařazenými v tomto 

tématu bude ještě např. snímek Zúčtování, který byl premiérově uveden v soutěži na festivalu 

v Sundance. Jeho hlavní postavou je první prokurátor Mezinárodního trestního soudu 

(ICC),  argentinský advokát Luis Moreno Ocampo. Dokument sleduje jeho nelehkou práci v Ugandě, 

Súdánu či Kolumbii. (V této souvislosti není bez zajímavosti, že Česká republika je momentálně jedinou 

členskou zemí EU, která ještě neratifikovala Římský statut zakládající Mezinárodní trestní soud.) 

Nejnovější snímek renomované dokumentaristky Masji Novikové V zápalu boje sleduje systematické 

sabotování všech akcí opozičního ruského politika a bývalého šachového velmistra Garry Kasparova ze 

strany Putinem řízeného Kremlu. Po filmu bude následovat debata o tom, zda Česká republika a EU 

mohou něco udělat na podporu ruským demokratům.  

 

 

Evropa bez bariér 

Motto českého předsednictví v Radě EU je Evropa bez bariér, což reflektuje záměr české vlády 

prosazovat v rámci EU liberální koncept volného pohybu osob, služeb a kapitálu a odbourávání 

nejrůznějších přetrvávajících bariér. Tento úkol se s dramatickým nástupem finanční krize a 

ekonomické recese zdá složitější, než tomu bylo v době, kdy se o tomto mottu rozhodlo, protože 

najednou zesílily silné hlasy zastánců protekcionizmu a zavádění spíše nových bariér. Jeden svět se 

rozhodl zaměřit na řadu bariér, které v Evropě přetrvávaly ještě před časem krize, a v debatách a filmech 

se tak dotkne otázek azylové a migrační politiky, integrace sociálně vyloučených menšin, otázek 

spojených s Evropou jako „tavícím kotlem“ různých národů, ras a náboženství atd. Zde jsme zařadili 

intelektuálně laděný snímek Je těžké být milován tupci, který se zabývá případem přetištění dánských 

“rouhačských” karikatur proroka Mohameda francouzským satirickým magazínem Charlie Hebdo. 
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Dalším filmem v této kategorii je dokument Město Romů. Zavede nás do bulharského ghetta Naděje, 

kde žije za betonovou zdí přes 20 000 Romů, jejich děti chodí do segregované romské školy a chystají 

se zde volby do místní samosprávy. 

 

Obrazy Afriky 

Dokumentárních filmů o Africe je nespočet. Do této sekce jsme se snažili vybrat snímky nahlížející na 

tento kontinent plný kontrastů jinak, než je běžné. Místo obrazů AIDS tak máme místy humorné 

vyprávění o Lásce, sexu a mopedech v Burkině Faso, místo násilně potlačených demonstrací příběh 

skupiny hiphoperů, která angažovanou hudbou přispívá aspoň trochu ke zlepšení Demokracie v Dakaru. 

Zatímco muži ve východním Kongu podléhají střídavě euforii a nervozitě z nadcházejících voleb, ženy 

v Kinshase usilovně boxují směrem ke Konečné stanici vítězství. Nechtěli jsme se vyhnout ani 

ožehavým tématům, jako je například všudypřítomná chudoba a stále sílící emigrace zejména mladé 

generace. Právě o ní je strhující dokument Idrissy Guira – portrét dvou senegalských bratranců, z nichž 

jeden se po studiích v Americe rozhodne zůstat doma a učit, zatímco druhý volí Barcelonu, nebo smrt. 

Odhodlané Senegalky, které často zůstávají samy nebo mají nezaměstnané muže, zatím pilně podnikají, 

sní nebo objevují samy sebe. Proč jsou vůbec Afričané Stiženi bohatstvím svých přírodních zdrojů a 

závislostí na finanční a humanitární pomoci zvenčí, se snaží v poutavé eseji o příčinách chudoby 

analyzovat malijský režisér Kal Touré. Dokumentárních filmů o Africe je nespočet – ale tyhle stojí za 

to vidět.  

 

České dokumenty 

Stálá kategorie České dokumenty představí domácímu publiku i zahraničním hostům kvalitní české 

dokumenty natočené v uplynulém roce. Nebude mezi nimi chybět snímek Heleny Třeštíkové René, 

který získal kromě řady cen i cenu Evropské filmové akademie Prix Arte pro nejlepší evropský 

dokument, nebo snímek Ivetka a hora od Víta Janečka oceněný na jihlavském festivalu jako Nejlepší 

český dokument roku 2008.  

Promítneme také poutavý a obrazově vytříbený dokument režisérky Jany Ševčíkové Gyumri z 

arménského města Gyumri, které před dvaceti lety postihlo ničivé zemětřesení. Tento snímek bude také 

25. března zahajovat ozvěny Jednoho světa ve Washingtonu DC. 

Ve světové premiéře bude na festivalu uveden také snímek Zapomenuté transporty do Polska. Je 

posledním ze čtveřice devadesátiminutových filmů Lukáše Přibyla, které jsou mozaikou vzpomínek 

židů deportovaných z Čech a Moravy do koncentračních táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku 

a východním Polsku.  

Panorama 
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V rozsáhlé sekci nazvané Panorama představíme snímky reflektující jak celospolečenské problémy 

současného světa, tak zajímavé osobní příběhy. Jedním z nich bude např. snímek zkušeného izraelského 

režiséra Avi Mograbiho Z32. Hlavní postavou filmu je bývalý izraelský voják, který se aktivně účastnil 

odvetné akce s kódovým označením Z32, při níž bylo zabito  několik nevinných Palestinců. S pomocí 

režiséra se snaží s touto bolestnou zkušeností vyrovnat.   

 

Kolekce filmů Rosse McElweeho 

V letošním roce chystáme poctu Rossovi McElweemu, významnému americkému dokumentaristovi. 

Práce tohoto filmaře a pedagoga harvardské univerzity bude v České republice představena vůbec 

poprvé. Jeden svět nabídne čtyři dokumenty z dílny Rosse McElweeho. První z nich, Shermanův 

pochod, bude promítnut v sobotu 14. března v kině Světozor. Tento vůbec nejproslulejší McElweeho 

snímek z roku 1986 získal cenu hlavní poroty na festivalu v Sundance. V dalších dnech pak budou 

promítnuty filmy Nevymezený čas (1994), Zprávy v šest (1996) a Prozářené listy (2003). Režisér přijal 

pozvání na festival a zúčastní se projekcí svých filmů. Pro studující FAMU a pro veřejnost bude navíc 

otevřena masterclass Rosse McElweeho v Ponrepu, a to po projekci snímku Prozářené listy v pondělí 

16. března. 

 

Jeden svět dětem 

Stejně jako v předchozích letech tvoří nedílnou součást festivalu také dopolední projekce filmů pro 

střední a základní školy, které se budou konat ve všech festivalových městech.  

 

Sekce Jeden svět dětem představí kratší filmy sestavené do dvou bloků, které jsou určeny dětem od 9 

do 13 let. Mezi filmy v této kolekci bude uveden např. formálně vytříbený dokument Mame Ngor – 

kluk ze skládky, který upozorňuje na zoufalou situaci mnoha afrických dětí, které jsou nuceny místo 

školní docházky těžce pracovat v životu nebezpečných podmínkách.  

Hlavní postavou snímku Náramky od Kamar je jedenáctiletá indická dívka Kamar – výřečná, 

bezprostřední a hlavně předčasně dospělá. Místo školy či dětských her se svými vrstevníky musí totiž 

pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat. Další dva krátké hrané snímky (Kluci v ofsajdu a Lily a Ra) 

pocházejí z kolekce filmů, které byly inspirovány jednotlivými články Všeobecné deklarace lidských 

práv.  

Jeden svět pro studenty 

Pro starší diváky, tedy pro vyšší stupně základních škol a pro studenty středních škol, je určena kolekce 

filmů pro studenty. Jedním z filmů v této kolekci je snímek Fotbalistky z Kábulu o členkách afghánské 

ženské fotbalové reprezentace, které navzdory přetrvávajícímu nebezpečí a nejistotě ve své zemi 

úspěšně narušují zažité stereotypy tradiční „mužské“ společnosti a vyhlíží do budoucnosti s většími 

nadějemi.  
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Dalším filmem bude dokument Olgy Sommerové Sedm světel, jehož hlavními postavami je šest 

židovských pamětnic, které před kamerou oživují zasuté vzpomínky na holocaust a druhou světovou 

válku. Síla výpovědí je ještě větší, když samy upozorňují na nebezpečné chování současníků, kteří se 

veřejně hlásí k myšlenkám nacismu a nacionalismu. K tomuto tématu budou také směřovány debaty po 

projekci.  

O nejlepším snímku z kolekce filmů pro studenty bude opět rozhodovat studentská porota. Po projekci 

každého filmu bude vždy diskuze, u starších diváků s odborníkem na dané téma. Loni školní projekce 

festivalu navštívilo v Praze 10 000 diváků, dalších 34 000 jich bylo v regionech.  

 

Jeden svět pro rodiče s dětmi i seniory 

Ve spolupráci s Divadlem Minor letos poprvé uvedeme několikadenní program Jeden svět pro rodiče 

a děti složený z krátkých filmů pro nejmladší diváky. V rámci projekcí pro děti a rodiče budou 

vytvořeny speciální festivalové filmové „balíčky“ několika filmů, které budou připraveny pro 

promítání. Po projekci každého filmu bude následovat reflexe filmu s hostem. 

Projekce pro rodiče s možností využití dětského koutku pro jejich děti budou uváděné v 

podvečerních hodinách a budou doprovázeny debatou s odborníkem či tvůrci filmu. Tyto projekce 

budou určené především rodičům, kteří vychovávají malé děti a chtěli by se Jednoho světa účastnit, ale 

jejich děti nemá kdo hlídat. Proto vytvoříme dětský koutek, kde si budou moci děti hrát, zatímco jejich 

rodiče budou v kině. 

V pátek 13.3. (René) a ve středu 18.3. (Zpověď Kateryny K.) jsme v kině Lucerna přichystali vždy od 

14.00 dvě projekce vybraných filmů spojených s debatou pro seniory a seniorky. Filmy z našeho 

programu si pro tyto akce vybrali samotní zástupci z řad seniorů a vstup na ně je pro ně zdarma.  

 

Doprovodný program 

Kromě filmových projekcí bude již tradičně součástí festivalové nabídky také bohatý doprovodný 

program. Vedle debat, dialogů filmařů, koncertu či výstav to bude také konference Média a chudoba. 

Ta svede dohromady novináře z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska, spolu s novináři 

z dalších evropských zemí, Afriky a Asie. Součástí akce bude dvoudenní uzavřený seminář pro novináře 

na téma, jak psát o rozvojové problematice, a jednodenní konference na téma role médií v boji proti 

chudobě, přístupná pro veřejnost. Konference se koná ve středu 18. března od 9 hodin v Goethe-

Institutu. 

 

 
V Kongu probíhá jedna z největších humanitárních katastrof na světě. Válečný konflikt si vyžádal 

miliony životů, statisíce žen byly znásilněny. Člověk v tísni se těmto ženám rozhodl pomáhat. Portréty 

novinářky Lenky Klicperové a fotografie Markéty Kutilové vystavené po dobu festivalu v Divadle 

Archa přiblíží osudy obětí sexuálního násilí na východě Konga, kde Člověk v tísni působí. Tato výstava 
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s názvem Kongo: Muži válčí, ženy trpí  bude po pražské části festivalu putovat do vybraných 

regionálních festivalových měst.  

  
V průběhu festivalu bude v kině Atlas k vidění výstava fotografií Opravdové Bělorusko. Půjde o 

příběhy odvahy a nezlomnosti ve fotografiích Uladzimira Hrydzina a textech Zmiciera Pankavce. 

Výstavu pořádá společnost Člověk v tísni. 

 

Další doprovodnou akcí festivalu bude v Langhans Galerii výstava Dvakrát dvacet černých srdcí 

Marie Zachovalové a Jindřicha Štreita. Jde o doprovodnou výstavu k filmu Černá srdce (…zem není 

gulatá) od Moniky a Břetislava Rychlíkových. Na výstavě bude vystaveno dvacet barevných fotografií 

tragicky zemřelé sedmadvacetileté fotografky Marie Zachovalové z romské osady Járeček na 

východním Slovensku a z romské vesnice v Maďarsku a dvacet černobílých fotografií legendy české 

fotografie Jindřicha Štreita z předměstí Olomouce a industriálního prostředí v Polsku.  

 

Divadlo Archa společně s festivalem Tvůrčí Afrika  uspořádá ve středu 18. března od 21.30  

v malém sále Divadla Archa francouzskou divadelní inscenaci projevu Baracka Obamy o 

rasové otázce v Americe Všichni jsme Afričani. Scénické ztvárnění slavného filadelfského 

projevu „More Perfect Union“, přinášejícího naději na změnu nejen pro Američany, se 

k českým divákům dostává až nyní v podání afro-amerického herce žijícího ve Francii 

Vincenta Byrd Le Sage. Režisérem je francouzsko-beninský dramatik a režisér José Pliya. 

Divadelnímu představení budou předcházet projekce dvou filmů na téma rasismu v Africe 

a Americe: Sedm písní pro Malcolma X a Slunce svítí na Sea Point.  

 
Vzdělávací program Jeden svět na školách pořádá již od roku 2005 ve spolupráci s Českou televizí 

výtvarnou soutěž určenou pro žáky základních škol. Mladším žákům je každoročně určena sekce 

krátkých dokumentárních filmů festivalu Jeden svět nazvaná Jeden svět dětem. Úkolem soutěžících je 

vždy nakreslit obrázek k filmu z této sekce. To nejlepších z uplynulých ročníků soutěže můžete 

zhlédnout na výstavě v Divadle Minor. 

 

V kině Světozor bude po dobu festivalu ke zhlédnutí výstava Barbory Kuklíkové Matky/Dcery. 

Vztah mezi rodiči a dětmi v okamžiku, kdy je věk pomalu začíná opětovně spíše sbližovat, než 

rozdělovat rozšiřuje tematický okruh zájmu fotografky Barbory Kuklíkové na téma mezigeneračních 

vztahů mezi matkou a dospělou dcerou. Výstava je doplněna o fotografický rozhovor s dcerou Terezií 

s názvem in – ty – my – ta.   

Akce Cuba Libre 

Na Kubě se tradičnímu koktejlu z rumu a coly známému jako "Cuba libre" říká lidově "Mentirita – malá 

lež". To, že na Kubě není svoboda, si připomínáme každý rok na výročí masivního zatýkání kubánské 
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opozice – takzvaného Černého kubánského jara. Letos si s námi můžete symbolicky připít za politické 

vězně ve foyer kina Lucerna 18. března v 17.00 hodin. Následným pochodem na mši do kostela u 

Svatého Martina ve zdi vzdáme hold odvaze hnutí Dam v bílém, večer od 21.30 hodin vás pak zveme 

na koncert kubánské skupiny Carisma do kavárny kina Lucerna. 

 

Jeden svět v ČT 

Stejně jako v minulých letech budou během konání pražské části festivalu na obrazovce České televize 

k vidění Střípky Jednoho světa. Všech osm dílů vysílaných každý den od 11. do 19. března bude letos 

v režii Martina Duška a Ondřeje Provazníka, mimo jiné autorů úspěšného dokumentu Poustevna, das 

ist Paradies!. Střípky budou po celou dobu festivalu k vidění také na festivalovém speciálu 

www.ceskatelevize.cz/jedensvet. 

V neděli 8. března bude na ČT2 v rámci večeru na téma Jeden svět uveden americký dokument 

Globální pohoda, pojednávající o klimatické změně a uvedený na loňském ročníku festivalu. 

 

Jeden svět v ČR a ve světě 

Jeden svět se tradičně koná nejen v Praze, ale ve spolupráci s místními organizacemi také v mnoha 

dalších městech po celé České republice. Jsou to: Bílina (30.3. - 3.4.), Brno (17. - 24.3.), České 

Budějovice (17.- 20.3.), Děčín (26.- 28.3.), Hlinsko (6.-8.4.), Hluboká n.V. (26.- 28.3.), Hrádek nad 

Nisou (24. - 25.3.), Hradec Králové (23.- 28.3.), Chrudim (6. – 9.4.), Jablonec n. N. (30.3. – 3.4.), 

Karlovy Vary (27.3. – 4.4.), Kladno (26. – 29.3.), Libčice n.V. (3. – 4.4.), Liberec (23. – 29.3.), 

Mělník  (19. – 21.3.), Nový Bor (27. – 29.3.), Olomouc (23.3. – 1.4.), Opava (30.3. – 3.4.), Ostrava 

(16.-22.3.), Pardubice (30.3. – 4.4.), Písek (22.- 24.3.), Plzeň (23.3.- 3.4.), Rožnov p. R. (6. – 8.4.), 

Tábor (2. – 7.4.), Tanvald (23. – 25.3.), Teplice (18. – 22.3.), Třinec (3. – 8.4.), Ústí nad Labem (16.- 

21.3.) a Ústí nad Orlicí (1. – 4. 4.). Ve většině těchto měst se regionální ozvěny Jednoho světa konají 

pod záštitou hejtmanů, primátorů a starostů a ve spolupráci s místními nevládními organizacemi. 

 

Jako součást kulturního programu v rámci českého předsednictví EU bude výběr z filmů Jednoho světa 

prezentován v Bruselu (27. – 30.4.) a ve Washingtonu DC (25. – 28.3.), kde bude přehlídka zahájena 

dokumentem Jany Ševčíkové Gyumri. Již druhý ročník budou mít One World Romania (20. – 24.3.) a 

One World Bulgaria (23. – 28.4.), festivaly, které Jeden svět pomohl v loňském roce založit. Menší 

přehlídky Jednoho světa proběhnou také v Lisabonu (6. - 8.5.), New Yorku a Bejrútu. Pro slovinský 

festival dokumentárních filmů Ljubljana International Documentary Festival (25.3. – 30.3.) 

připravujeme speciální soutěž lidskoprávních filmů, kde by se měly objevit ty nejzajímavější snímky 

z posledního ročníku Jednoho světa. 

Jeden svět v městských částech Praha 4 a Praha 11 
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V letošním roce bychom rádi lehce narušili „centralizaci“ pražské části festivalu, a proto připravujeme 

pilotní festivaly ve dvou městských částech, které jsou od centra odlehlejší, ale přesto každá z nich 

má dobré zázemí pro pořádání zajímavých kulturních a dalších událostí. Vybrané městské části jsou – 

Praha 4 se zázemím v KC Novodvorská a projekčním místem v KC Spořilov a městská část Praha 11, 

kde se budou konat projekce v KC Zahrada. K tomuto rozhodnutí nás vedla zejména snaha přiblížit se 

našim divákům a divačkám a zároveň posílit kulturní nabídku a dění obecně v daných městských 

částech. Ve spolupráci s KC Novodvorská a Spořilov připravujeme plnohodnotný program, který bude 

obsahovat jak projekce pro základní a střední školy, tak i večerní projekce pro veřejnost. Od 16. do 

20. března zde každý den od 19.00 proběhne projekce vybraného filmu spojená s debatou.  

Kromě toho zde proběhnou také dvě výstavy. Od 16. března do 16. dubna bude v KC Zahrada k vidění 

výstava Krásní a chudí. Autorem vystavených fotografií je ředitel vzdělávacího programu Jeden svět 

na školách Karel Strachota, který stál u zrodu veřejné sbírky Postavme školu v Africe. Fotografie byly 

pořízeny v Etiopii, v níž Člověk v tísni realizuje několik rozvojových projektů. Ústředním tématem 

fotografií není chudoba, nemoci a zdejší těžké životní podmínky, ale krása lidí, kteří zde žijí. 

Od 16. do 20. března proběhne v KC Spořilov výstava Ztracené dětství. Práce na poli, obstarávání 

dobytka, celodenní péče o mladší sourozence, češtění bot na ulici. Pracovní doba dvanáct i více hodin 

denně, šest někdy i sedm dní v týdnu, mzda minimální. To je každodenní realita milionu dětí na světě, 

jejíž svědectvím je výstava italské dobrovolnice a fotografky Cristiny Francesconi Ztracené dětství, 

která vznikla ve spolupráci s kampaní Stop dětské práci, je lepší chodit do školy.  

 

Podpora 

Festival je tradičně podporován Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem České republiky pro 

podporu a rozvoj české kinematografie a Magistrátem hlavního města Prahy. Jeden svět je jako 

oficiální doprovodná akce předsednictví ČR v Radě EU podpořen Úřadem vlády České republiky. 

Jeden svět se těší také dlouholeté podpoře MEDIA Programu Evropské komise a Česko-německého 

fondu budoucnosti. Festival je také podpořen Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem 

životního prostředí a Mezinárodním visegrádským fondem. Hlavním mediálním partnerem festivalu 

je Česká televize. 

 

 

Slovo zakladatele: 

 

Všechny předchozí ročníky Jednoho světa jsme se snažili divákům v České republice přiblížit 

situaci v zemích a místech jako je Barma, Kuba, Kongo, Čečensko, Severní Korea, Zimbabwe, 

Bělorusko, Rwanda, Tibet, Irák, Dáarfúr, Izrael, Palestina atd. Skrze silné a autentické příběhy 

z míst, kde jsou ve velikém měřítku porušována lidská práva, z míst, kde lidé ještě touží a usilují 

o svobodu, o spravedlnost, o důstojnost, o vymanění se z chudoby, jsme chtěli vzbudit emoce a 

pochopení, inspirovat k činům a solidaritě. Stálo za tím naše přesvědčení, že v globálně 
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propojeném světě, jehož je Česká republika nedílnou součástí, by si měli lidé masových zločinů 

a utrpení jiných všímat a pokusit se s tím i něco sebemenšího dělat.  

 

Tento rok mám poprvé pocit, že veřejnost už není potřeba přesvědčovat o tom, že je svět jeden. 

Téměř každý z nás totiž dennodenně zažívá propojenost světa na vlastní kůži. Najednou se toho 

hrne na nás přespříliš a my všichni jako bychom stáli v rozpacích a nevěřící, co se to najednou 

semlelo. Cítíme, jak se světové problémy bezprostředně a velice konkrétně dotýkají našich 

vlastních životů, ať už jde o drahou naftu či nejistotu ohledně dodávek plynu, o celosvětové 

zdražovaní potravin nebo o klimatické změny. Myslím, že už nám za chvíli začne docházet, že 

ani voda není, a velmi brzy nebude samozřejmostí. Nemluvě o finanční krizi a recesi, kvůli níž 

už řada lidí práci ztratila a mnoho dalších žije v obavě, zda to nepostihne také je. A to vše se 

děje ve chvíli, kdy České republika předsedá v Radě EU, naši politici a státní úředníci řeší 

mezinárodní krize a naše domácí politika má najednou mezinárodní rozměr – už to není jen ten 

náš český píseček.  

 

Pro mě osobně je velmi vzrušující, že v momentě, kdy je nám díky předsednictví v Radě EU 

„jeden svět“ natolik přítomný, můžeme po naší dvacetileté zkušenosti se svobodou do světového 

dění reálně mluvit, můžeme ho ovlivňovat a jsme jeho významnými aktéry. V tomto tvrzení 

rozhodně není nějaká pomatená nabubřelost. Je to pro mě skoro zázrak, který se v této 

společnosti díky členství v EU stal. Před dvaceti lety a dlouhá desetiletí předtím tady žili lidé 

s vědomím, že se dějiny primárně tvoří někde jinde a přes Českou republiku se vždy jen 

přeženou, jako v případě nacistické či sovětské okupace. Lidé byli mimo svou vlastní vůli 

okupováni cizím vojskem, represí a strachem byli zahnáni do kouta pasivity, nečinnosti a pocitu 

bezmoci. Teď je tomu ale kvůli dvaceti letům svobody a kvůli českému členství v Evropské unii 

jinak, najednou ty dějiny významnou měrou sami spoluvytváříme. A není to jen záležitostí 

politiků, ale i občanské angažovanosti. Moje osobní zkušenost a zkušenost kolegů ve společnosti 

Člověk v tísni mě utvrzuje v přesvědčení, že se skutečně každý z nás může v něčem angažovat, 

o něco usilovat, a že má v  prostoru evropské svobody a demokratického uspořádání možnost 

něčeho dosáhnout a něco ovlivnit. A to nejen ve svém „domácím rybníčku“.  
 

V tomto, už jedenáctém ročníku Jednoho světa, je pro mě důležité ještě něco. Poslední rok a půl 

intenzivně cítím, že zde vyrostla nová generace, která se začíná hlásit se svým názorem. Není 

to generace moje či řady mladších lidí z mého týmu, kteří ale také zažili komunismus nebo 

aspoň jeho konec ve střední Evropě. My jsme začátkem devadesátých let v Člověku v tísni 

začínali s jakýmsi pocitem historicky formovaného morálního imperativu: „musíme pomoci 

jiným utlačovaným, protože jsme sami zažili, co znamená žít v nesvobodě“. Zkušenost nové 

generace je ale bytostně jiná. Z jedné strany, na rozdíl od nás, oni vyrostli a formovali se ve 

svobodné společnosti. Z druhé strany ta velká nová témata, která na festivalu tento rok 

otevíráme, ovlivní zásadním způsobem právě jejich život. Právě oni budou dalších čtyřicet let 

nejvíce trpět negativními dopady změny klimatu, úbytku vodních zdrojů, nedostatku ropy a 

přelidněnosti zeměkoule. Tedy pokud se s tím nerozhodnou – dokud je čas – něco udělat.  

Konsekvence globálního oteplování už zásadním způsobem neovlivní mojí generaci, ale právě 

tuto nastupující. A pokud tato generace tyto veliké výzvy nevyslyší a něco s nimi nepodnikne, 

může jí to převálcovat. Podobně jako jsem to kdysi v malém zažil v Bosně, kde spoustu životů 

mladých lidí, kteří měli nejrůznější představy o vlastních životech, nakonec semlela válka, jíž 

jsme sami nevyvolali, nezapříčinili a nechtěli ji. Primárně bychom proto o těchto velkých 

tématech chtěli komunikovat se zdejší první generací, která se již narodila a vyrostla 

v demokracii. Z tohoto důvodu jsme také letos zvolili takový vizuál, jaký je.  
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V souvislosti s tím bych si moc přál, aby letošní Jeden svět zafungoval jako prostor, kde by se 

mohl divák vyjádřit k věcem, které dnes česká a evropská politická reprezentace řeší na 

mezinárodní úrovni. Chystáme proto celou řadu debat na jednotlivá témata světových ale i 

lokálních problémů. Do těchto debat budeme zvát odborníky z ministerstev, politiky, ale 

především bychom chtěli do těchto debat zapojit festivalové diváky. A to ne ve smyslu, že by jen 

pokládali dotazy z publika, ale že by takříkajíc seděli přímo u kulatého stolu, jako rovnocenní 

partneři v dialogu o výzvách současného světa a měli možnost přispět do debat svým vlastním 

názorem.  

 

Důležitou věcí také je, že letos udělujeme Cenu Homo Homini čínským aktivistům za lidská 

práva z Charty 08. V této souvislosti je skvělé, do jaké míry dokázala česká Charta 77 i po 

jednatřiceti letech inspirovat lidi na druhém konci světa. A inspiruje je dobrým způsobem. Také 

čínští chartisté nechtějí vyvolávat násilí a nepokoje, ale snaží o konstruktivní dialog s vládnoucí 

mocí a nalézání kompromisních cest vedoucích ke svobodě.  

 

Zajímavou novinkou letošního ročníku je také skutečnost, že jsme vůbec poprvé do našeho 

programu zařadili hraný film. Jedná se o snímek Zdeňka Tyce El Paso, který se zabývá osvětou 

o problematice sociálního vyloučení. Kromě toho, že nám zapadá do programu svým obsahem, 

je skvělou ukázkou toho, v čem je Jeden svět jiný než klasický filmový festival. A to v tom, že my 

můžeme filmu propůjčit další dimenzi uplatnění, než je pouhé promítání v sále. Skrze debaty, 

promítání na školách či obeznámení širší veřejnosti se způsoby práce s komunitami sociálně 

vyloučených, můžeme pomocí takovýchto filmů řešit část tohoto sociálního, ale i politického 

problému.  

                                                                                                                                Igor Blažević 

Více na www.jedensvet.cz 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
19. února 2014 

 
Jeden svět 2014 se výběrem filmů trefuje  
do nejaktuálnějších světových událostí  
 
Téma práce, na které se zaměřuje Jeden svět 2014, je nadčasové. Přesto je program festivalu 
velmi aktuální. Objevují se v něm filmy s náměty, které v těchto dnech známe z novinových 
titulků. Patří sem například film o kontroverzních přípravách olympiády v Soči (Putinovy hry), o 
rozdělení Súdánu, kde se opět rozhořívá občanská válka (Nejdelší polibek), o eritrejských 
uprchlících v Izraeli (Zvuky mučení), kteří v lednu vyšli do ulic proti izraelské imigrační politice, 
anebo o stávce horníků v Jižní Africe, jež neutichá (Horníci pod palbou).   
 
Právě poslední jmenovaný dokument bude zahajovacím filmem Jednoho světa 2014. V Praze jej ve 
světové premiéře osobně uvede významný dokumentarista Rehad Desai a producentka Anita Khanna. 
V roce 2012 zdokumentovali stávku horníků z platinového dolu Mirakana, která skončila po brutálním 
zásahu policie krveprolitím. „Napínavý snímek je velkým diváckým zážitkem a v souvislosti s právě 
probíhající další vlnou podobných protestů v JAR získává nový rozměr. Tvůrci se ho dnes navíc snaží 
nabídnout soudu jako důkazní materiál při hledání viníků masakru,“ říká Hana Kulhánková, ředitelka 
festivalu Jeden svět.  
 
Práce jako ústřední téma se objevuje i v dalších filmech, především v těch zařazených do hlavní 
tematické kategorie nazvané „Práce dělá člověka...“. Filmaři nahlíží na práci v širokém společenském 
kontextu a otevírají debatu o tom, proč právě ona ovlivňuje v současnosti tolik naše životy. O vyhoření 
i alternativních podobách zaměstnávání je dokumentární komedie S chutí do toho! režiséra Konstantina 
Faigleho. O práci jako zdroji našeho štěstí i utrpení přijede diskutovat osobně do Prahy. Nedostatek 
pracovních příležitostí řeší v dokumentu Míčky a melouny obyvatelé maďarské vesnice Besence. 
Pomůže jim tenisový kurt a farma z dotací EU? Režisér Frédéric Brunnquell ve snímku Doba slevová 
ukáže na příbězích bývalých zaměstnanců Ryanair nebo Aldi, že korporace nedávají slevu zadarmo. I 
on navštíví festival, stejně jako polská režisérka Lidia Duda. Ta s sebou přiváží hlavní hrdinku svého 
filmu Všechno je možné Teresu Bancewicz. Osmdesátiletá stopařka se pokusí přesvědčit pražské 
publikum o tom, že práce nemusí být hlavní životní náplní. Tvůrci dalších filmů se zaměřují na 
problematiku nezaměstnanosti a chudoby na globálním Jihu i Severu, dětskou práci i migraci za 
obživou.  
 
Soutěžní kategorie Máte právo vědět uvede často až šokující dokumenty se silným lidskoprávním 
rozměrem. Patří mezi ně i Zelimova zpověď o mučení a zatýkání nevinných na Severním Kavkaze ve 
jménu boje proti terorismu. Hlavní hrdina Zelim a režisérka Natalija Michajlovová přijedou na Jeden svět. 
Režisér Roger Ross Williams zase přiveze film Bůh miluje Ugandu o spojitosti mezi prosazováním 
diskriminačního zákona proti gayům a lesbám a lobbingem amerických evangelikálních hnutí 
v ugandském parlamentu.  
 
V Hlavní soutěži se představí 12 filmů, které sledují aktuální společenské problémy, jako je nelegální 
migrace, xenofobie, organizovaný zločin nebo politický extremismus. Diváci a divačky uvidí třeba 
unikátní film Verdikt v Maďarsku. Štáb režisérky Eszter Hajdú tři roky sledoval soud se čtyřmi 
maďarskými příznivci krajní pravice, kteří byli obviněni ze série rasově motivovaných útoků na romské 
vesnice z roku 2008 (vloni Jeden svět promítal film Je to jen vítr inspirovaný těmito událostmi). Režisérka 
s producentem Sandorem Mesterem uvedou pražské projekce. 
 
Kategorie Panorama nabízí koktejl těch nejúspěšnějších dokumentárních filmů ze světových festivalů. 
Film Narkokultura je o stoupající popularitě mexických balad opěvujících drogové dealery. 

  

mailto:tereza.hronova@clovekvtisni.cz
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25855-putinovy-hry
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25811-nejdelsi-polibek
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26370-zvuky-muceni
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26594-hornici-pod-palbou
http://www.jedensvet.cz/2014/press-tiskove-zpravy
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/192
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25696-s-chuti-do-toho
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26003-micky-a-melouny
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25337-doba-slevova
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25913-vsechno-je-mozne
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/191
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/24307-zelimova-zpoved
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/24754-buh-miluje-ugandu
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/190
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26176-verdikt-v-madarsku
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/198
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26274-narkokultura


Příloha č. 3 

 
kontakt pro média: Tereza Hronová 
 tel: (+420) 731 129 553, tereza.hronova@jedensvet.cz 

 

 
 
 
 
 Jízda na hraně odhalí, proč Kevin Pearce, kdysi jeden z nejlepších snowboardistů světa, už nikdy 
nepojede na olympiádu. 
 
V nové kategorii Rodiny v ohrožení se představí například snímek Závisláci na netu o čínském 
odvykacím ústavu pro teenagery závislé na počítačových hrách, který přiveze režisérka Shosh Shlam. 
Dále režisér Estephan Wagner otevře dokumentem Poslední sny debatu o důstojném umírání. Výlet za 
láskou ukáže problémy třicetiletého autisty při hledání partnerky.  
 
V kategorii Moc médií estonské divadlo NO99 spustí na protest proti populismu ve filmu Prachy 
v prachu fiktivní politickou kampaň. Ztracený signál demokracie zase upozorní na politické tlaky na 
média nejen v Řecku.  
 
V kategorii Cesty ke svobodě festival uvádí filmy ze zemí, kde působí společnost Člověk v tísni. 
Například v Rusku se odehrává film Pussy Riot – punková modlitba.  
 
Kategorie Takzvaná civilizace zahrnuje mimo jiné i dokumenty o životním stylu, jako např. Mráz kopřivu 
nespálí. Režisér Dean Puckett divákům a divačkám osobně představí film o životě v komunitě – 
v ekovesnici uprostřed Londýna. 
 
Kompletní program i fotografie k filmům jsou zveřejněny na webu www.jedensvet.cz. Seznam všech 
hostů najdete v příloze. 
 
Festival se koná v Praze od 3. do 12. března, poté v dalších 33 městech České republiky. 
 
Festivalový infopoint bude opět v kavárně kina Lucerna. Dalšími festivalovými kiny jsou Světozor, 
Atlas, Francouzský institut, Městská knihovna, Ponrepo a Evald. Presscentrum a Guest servis najdete 
v Centru Člověka v tísni – Langhans (Vodičkova 37). Předprodej vstupenek pro pražskou část festivalu 
začíná 24. února. Cena jednorázové vstupenky je 90 Kč. Vstupné na seniorské projekce je poloviční. 
Divácká akreditace stojí 440 Kč.  
 
Více informací poskytne: 
 
Tereza Hronová - mediální koordinátorka  
mobil: (+420) 731 129 553 
tereza.hronova@jedensvet.cz 
 

Zajímavosti 16. ročníku 
 
Panelové debaty o angažovaném umění i výchovných ústavech 
Devět panelových debat pro veřejnost se bude konat ve Francouzském institutu v Praze vždy po 
projekci, která začíná v 19:30. Debatovat se bude o tom, proč se mezinárodní společenství už tři roky 
nemůže rozhodnout, zda řešit krvavou občanskou válku v Sýrii. Otevřeme debatu o možnostech 
důstojného umírání, výchovných ústavech, alternativním bydlení, angažovaném umění, dotacích z EU 
a pracovních podmínkách, o propojování médií a politiky. Více se o debatách dozvíte zde: 
www.jedensvet.cz/2014/panelove-debaty 
 
Rapový koncert kubánských disidentů  
Dvojice raperů z kapely Los Censurados zahraje ve čtvrtek 6. března od 21:00 v pražském klubu 
Rock Café. Vystoupí za propuštění politických vězňů na Kubě včetně hudebníka El Crítica. Ten je od 
března 2013 ve vězení, ačkoliv dosud nebyl z ničeho konkrétního obviněn. Umělce režim trestá za kritiku 
vlády a zakazuje jim veřejná vystoupení. Jeden svět uvádí film Viva Cuba Libre – rapová vzpoura o 
slavné ilegální kubánské kapele Los Aldeanos. 
 
Jeden svět na školách 
 

mailto:tereza.hronova@clovekvtisni.cz
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26319-jizda-na-hrane
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/193
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26564-zavislaci-na-netu
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25054-posledni-sny
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26580-vylet-za-laskou
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26580-vylet-za-laskou
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/195
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25165-prachy-v-prachu
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25165-prachy-v-prachu
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25900-ztraceny-signal-demokracie
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/194
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/25101-pussy-riot-punkova-modlitba
http://www.jedensvet.cz/2014/tematicke-kategorie/196
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/24454-mraz-koprivu-nespali
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/24454-mraz-koprivu-nespali
http://www.jedensvet.cz/
mailto:tereza.hronova@jedensvet.cz
http://www.jedensvet.cz/2014/panelove-debaty
http://www.jedensvet.cz/2014/panelove-debaty
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26385-viva-cuba-libre-rapova-vzpoura
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Festival oslovuje také tisíce žáků a studentů v Praze i v regionech, a to díky programu Jeden svět na 
školách. Na dopolední projekce se letos v Praze zatím přihlásilo rekordních 13 434 žáků a 699 učitelů. 
Více na www.jsns.cz/festival. 
 
Documentary film >> the next level 
Budoucnost dokumentárního filmu už není jen na plátně. Propojuje se v tzv. cross-mediálních projektech 
s internetem, počítačovými hrami a dalšími médii. Můžeme ovlivňovat děj, potkat se  
s protagonisty a stát se spoluautorem. Přehlídku těch nejlepších webových dokumentů s lidskoprávní a 
sociální tematikou přinese online speciál Jednoho světa na webu České televize 
(www.ceskatelevize.cz/jedensvet). Porotkyně Hlavní soutěže, kanadská filmařka a odbornice na cross-
média, Katerina Cizek bude hovořit o těchto nových možnostech interaktivního vyprávění  
6. března od 17:00 v kině Světozor. 
 
East Doc Platform 
Institut dokumentárního filmu (IDF) pořádá 3. - 9. března při festivalu Jeden svět třetí ročník největší 
dokumentární industry akce svého druhu ve střední a východní Evropě East Doc Platform. V rámci akce 
Doc Tank proběhne prezentace sedmi vybraných cross-mediálních projektů (7. března od 18:30 
v Institutu Cervantes). Více na www.DOKweb.net.   
 
Mobilní aplikace Jeden svět 2014 
S výběrem filmů z bohatého programu pomůže také letos mobilní aplikace Jeden svět 2014. Po 
zodpovězení několika úvodních otázek každému doporučí filmy dle jeho diváckého vkusu. Aplikace 
z dílny studia MistyLab je letos připravena pro mobilní telefony s operačním systémem Android, iOS i 
Windows.  
 

Festival Jeden svět v číslech 
 

• 106 dokumentů v 11 tematických kategoriích představí letošní program 

• do 54 zemí světa zavedou diváky a divačky tvůrci promítaných filmů 

• 6 filmů uvede Jeden svět ve světové premiéře: 4 české (Počátky, Olga, Raduga (slavnost 
duhy), Pirátské sítě) a dva zahraniční (Horníci pod palbou; Zápisky z temnoty. Aleppo.) 

• 12 snímků festival představí v Hlavní soutěži, 12 dalších bude soutěžit v kategorii Máte právo 
vědět 

• v 7 pražských kinech, celkem v 10 sálech, se budou promítat festivalové filmy 

• Jeden svět 2014 se uskuteční v Praze (3.- 12. 3.), Bruselu (24. 3. – 2. 4.) a dalších  
33 městech České republiky (15. 3 – 13. 4.) 

• 117 334 lidí z celé ČR navštívilo Jeden svět 2013 (z toho 52 739 v Praze a 64 595 v regionech) 
 

Jeden svět 2014 podpořili: 
 
Generální partner: Nadační fond Avast  
Hlavní partner: Bageterie Boulevard 
Partner hlavní tematické kategorie: Jobs.cz 
Spolupořadatel: Ministerstvo kultury ČR  
Podpora: hlavní město Praha, Státní fond kinematografie, EU MEDIA Programme 
Hlavní mediální partner: Česká televize 

mailto:tereza.hronova@clovekvtisni.cz
http://www.jsns.cz/festival
http://www.ceskatelevize.cz/jedensvet
http://www.jedensvet.cz/2014/cross-media-prezentace-kateriny-cizek
http://www.dokweb.net/
http://www.dokweb.net/cs/east-doc-platform/o-east-doc-platform-o-east-doc-platform-967/?aYear=2014&sac=73
http://www.dokweb.net/cs/east-doc-platform/doc-tank-doc-tank-970/?&sac=104
http://www.dokweb.net/cs/east-doc-platform/doc-tank-vybrane-projekty-984/?sac=104
http://www.dokweb.net/
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26599-pocatky
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26343-olga
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26208-raduga-slavnost-duhy
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26208-raduga-slavnost-duhy
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26538-piratske-site
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26594-hornici-pod-palbou
http://www.jedensvet.cz/2014/filmy-a-z/26592-zapisky-z-temnoty-aleppo
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Identita, jistota, bezpečí. Dokumentární festival Jeden svět hledá, co 

nás spojuje 

 

Tisková zpráva 

  

Praha, 31. ledna 2019  

 

Kdo jsem a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou v době politických krizí, rozdělené 

společnosti a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme 

najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat sama sebe, odlišit 

se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Po tom bude pátrat 

letošní 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět, který se koná od 6. do 17. března v Praze a poté v dalších 35 městech po 

celé České republice.  

 

Motto Bezpečná blízkost odkazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti, ač je každý jiný, 

dokáží porozumět a naslouchat. „Nenávistné šermování s identitou se stalo zbraní v rukou 

některých médií a politiků, kteří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé. Vzniká tak 

propast – my versus oni. Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to, co nás 

spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko,“ říká ředitel Jednoho světa Ondřej 

Kamenický. 

 

Kampaň festivalu připravilo stejně jako loni Studio MT (Matyáš Trnka ve spolupráci 

s Matějem Růžičkou). Barevné otazníky a vykřičníky, které zaplavují vizuál a rozpohybují 

festivalovou znělku, odkazují právě k tématice složitého vyjednávání osobní identity v 

nejistém a složitém společenském klimatu. „Někteří z nás jsou si více jistí svým místem, u 

některých z nás se tahle jistota v průběhu času mění – někdy jdeme za svým cílem, jindy 

si spíše klademe otázky a pochybujeme. A přitom se potkáváme s lidmi, se kterými máme 

zrovna v danou chvíli mnoho společného a máme potřebu se vůči jiným lidem naopak 

vymezit – proto spolu otazníky a vykřičníky v naší letošní kampani svádí souboj, z jiného 

úhlu pohledu se však ukazuje, že bez ohledu na rozdílnost názoru jsme všichni obyvateli 

stejného místa, stejného vesmíru, stejného (jednoho) světa,“ vysvětluje autor kampaně 

Matyáš Trnka. 
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Tři dokumenty z Jednoho světa v nominaci na Oscary 

 

Program 21. ročníku Jednoho světa bude celý představen na tiskové konferenci 19. února, 

ale už teď je jasné, že bude z čeho vybírat. Na festival se jako porotce mezinárodní 

soutěže vrátí režisér Talal Derki, který loni za svůj snímek O otcích a synech získal na 

Jednom světě cenu za nejlepší režii. Letos však usiluje o ještě větší ocenění: film O otcích 

a synech je nominován na Oscara v kategorii nejlepších celovečerních dokumentů.  

Společně s ním jsou v pětičlenné nominaci také dva filmy z amerického prostředí, které 

festival Jeden svět uvede letos. Zatímco Hale County This Morning, This Evening (režie 

RaMell Ross) mapuje každodenní život afroamerické rodiny na jihu Spojených států, 

Minding The Gap (režie Bing Liu) pozoruje přátelství a dospívání tří skejťáků v takzvaném 

Rezavém pásu na severovýchodě země.  

Kromě každoročních tří soutěžních kategorií (Česká soutěž, Mezinárodní soutěž a soutěž 

lidskoprávních dokumentů Máte právo vědět) a dalších devíti tematických kategorií se na 

Jeden svět podruhé vrátí také program speciálních debat nazvaný Mluvící kino. 

Ten přiveze do Prahy odborníky z různých oblastí, kteří přednáškou doprovodí projekce 

vybraných filmů.  

 

Jeden svět pro všechny  

 

I letos bude Jeden svět opravdu pro všechny. Usilujeme o přístupnost našich projekcí 

a doprovodných akcí pro co nejširší spektrum diváků, včetně lidí s postižením. Letošní 

ročník uvede dokonce osmnáct dokumentů s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, 

které barevně rozlišují mluvčí a signalizují relevantní zvuky. Vedle pěti filmů 

s audiokomentářem pro nevidomé či slabozraké podruhé také nabídne tři relaxované 

projekce, v jejichž uvolněnějším aranžmá si mohou filmy vychutnat lidé s mentálním 

postižením, epilepsií nebo autismem.  

V neposlední řadě Jeden svět zajišťuje co možná největší bezbariérovost festivalových 

míst pro diváky na vozíku či s jiným omezením pohybu. „Nevnímáme aktivity pro diváky 

s postižením jako něco navíc. Naopak chceme, aby myšlenka přístupnosti organicky 

prostupovala celým festivalem,“ vysvětluje Kamenický. Proto se Jeden svět snaží nejen 

o svou vnější přístupnost, ale i o tu vnitřní: například vítá v řadách svých dobrovolníků 

a dobrovolnic také lidi s postižením. „Myslíme si, že mají mít stejnou šanci podívat 

se do zákulisí velké kulturní akce, jakou mají ostatní,“ vysvětluje koordinátorka Jednoho 

světa pro všechny Adéla Gálová. 

 

 

https://www.jedensvet.cz/archive2/rocnik/2018/36339-o-otcich-a-synech
https://www.jedensvet.cz/archive2/rocnik/2018/36339-o-otcich-a-synech
https://www.halecountyfilm.com/
https://www.mindingthegapfilm.com/
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East Doc Platform  

 

Souběžně s Jedním světem se koná také akce zaměřená na filmové profesionály East 

Doc Platform (EDP). Institut dokumentárního filmu odtajnil detailní informace o projektech, 

které se představí na letošním 8. ročníku, který proběhne od 9. do 15. března. Jsou mezi 

nimi chystané filmy o zavražděném dokumentaristovi Rastorguevovi, babičce DJce, která 

se chystá na turné po Evropě, o návratu vlků do české krajiny nebo dokumentární videohra 

o nebezpečné misi československých parazitologů v genocidou sužované Kambodži. EDP 

nabídne široké veřejnosti zdarma masterclasses, diskuzní panely, projekci a další 

otevřený program. Pro filmové profesionály, kteří mají zájem o industry akreditaci, byl 

spuštěn online formulář. 

 

Promítej i Ty!  

 

Pokud už se nemůžete dočkat festivalu, máme pro vás jeden festivalový hit zdarma 

ke stažení v rámci projektu Promítej i Ty! Dokument Punková odysea sleduje cestu 

svérázné čtveřice finských punkerů od účasti na mezinárodní soutěži Eurovize 

až po poslední koncert. Film je možné zdarma stáhnout a promítat do 20. února. Dostupný 

je na webu www.promitejity.cz, kde je k dispozici dalších více než 50 dokumentárních filmů 

z předchozích ročníků festivalu.  

 

 

Program festivalu a jeho mezinárodní hosty vám představíme na akreditační tiskové 

konferenci v úterý 19. února v prostorách našeho diváckého centra Tibet Open House 

(Školská 28). Pozvánku od nás brzy dostanete emailem.  

 

 

Další informace včetně letošního vizuálu najdete ke stažení na webu www.jedensvet.cz. 

 

 

Kontakt pro média: 

 

Marie Heřmanová, tisková mluvčí a vedoucí PR, marie.hermanova@jedensvet.cz,  

+ 420 603 206 655  

 

Gabriela Gálová, mediální koordinátorka, gabriela.galova@jedensvet.cz,  

+420 777 787 962 

https://dokweb.net/clanky/detail/638/
https://dokweb.net/clanky/detail/638/
https://dokweb.net/cs/
https://dokweb.net/clanky/detail/636/ziskejte-industry-akreditaci-na-east-doc-platform-2019
https://www.promitejity.cz/detail-filmu/85-punkova-odysea
http://www.promitejity.cz/
http://www.jedensvet.cz/
mailto:marie.hermanova@jedensvet.cz
mailto:gabriela.galova@jedensvet.cz
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Jeden svět v regionech 2019 

 

Benešov 28.–30. 3. 

Boskovice 4.–7. 4.  

Brno 21.–29. 3.  

České Budějovice 18.–22. 3.  

Český Krumlov 21.–23. 3.  

Děčín 3.–6. 4.  

Havlíčkův Brod 22.–24. 3.  

Hradec Králové 19.–22. 3.  

Jablonec nad Nisou  18.–21. 3. 

Karlovy Vary 29.–31. 3. 

Kladno 3.–5. 4. 

Liberec 25.–31. 3. 

Louny 9.–13. 4. 

Mladá Boleslav 4.–10. 4. 

Nymburk 3.–6. 4. 

Olomouc 18.–23. 3. 

Opava 25.–29. 3.  

Ostrava 4.–12. 4.  

Pardubice 26.–29. 3.  

Pelhřimov 4.–7. 4.  

Plzeň 22.–29. 3. 

Police nad Metují 21.–24. 3. 

Polička 11.–13. 4. 

Rožnov pod Radhoštem  8.–11. 4. 

Sušice 4.–7. 4. 

Tábor 28.–31. 3. 

Tišnov 21.–23. 3. 

Třebíč 15.–17. 3. 

Třinec 1.–7. 4.  

Uherské Hradiště 25.–29. 3.  

Ústí nad Labem 25.–29. 3. 

Ústí nad Orlicí 6.–13. 4. 

Vsetín 18.–22. 3.  

Zlín 1.–4. 4.  

Znojmo 19.–22. 3.  
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Jeden svět bezpečně blízko!  

  
 
Tisková zpráva  
  
Praha, 19.2.2019  
  
Identita a její různé podoby v globalizovaném světě 21. století – to je téma, které se rozhodl prozkoumat 
letošní Jeden svět pod heslem Bezpečná blízkost. Kromě již tradičních soutěžních a tematických filmových 
kategorií se tedy v programu objeví také dvě kategorie zaměřené právě na téma hledání a vymezování si 

vlastní identity, ať už na osobní nebo společenské úrovni. „Hrdinové těchto filmů buď obtížně přicházejí na 
to, kam patří, nebo to naopak vědí, ale složitě nacházejí pochopení svého nejbližšího okolí i společnosti. 
Některé z těchto příběhů se odehrávají třeba na druhém konci planety, ale skrze filmové plátno zjišťujeme, 
že jsou nám právě docela blízko a že spoustu věcí máme všichni společných,” říká programový ředitel 
festivalu Ondřej Moravec. Jeden svět se letos uskuteční už po jednadvacáté, v Praze od 6. do 17. března a 
následně v dalších 35 českých městech. 
  
Jeden svět zahájí film Bohové z Molenbeeku. Ten na téma identity nahlíží skrze dětství tří nerozlučných 
kamarádů, sousedů z bruselské čtvrti Molenbeek, která si získala mediální reputaci jako domov islámských 
radikálů. Přestože každý pochází z radikálně odlišných světů, společně hledají odpovědi na otázky týkající 
se islámu, křesťanství a víry v toho správného boha. Jejich harmonické soužití přeruší teroristické útoky, 
které byly připravovány právě v Molenbeeku. Snímek osobně uvede režisérka Reetta Huhtanen. 
  
Program Jednoho světa je rozdělen do celkem 14 kategorií – 3 soutěžních, 8 tematických, jedné kategorie 
krátkých filmů, kategorie virtuální reality a kategorii pro děti – Jeden svět dětem. Mezinárodní 
soutěž představí dokumenty, které vynikají jedinečným autorským rukopisem a budou tak usilovat o cenu 
za nejlepší film a režii. Scénický experiment Rekonstrukce Utøyi, který měl mezinárodní premiéru na 
letošním Berlinale, se s pomocí přeživších pokusí zprostředkovat zážitek z útoku na norský letní tábor 
v roce 2011. Režisér Ben Asamoah se vydal do Ghany, aby ve filmu Sakawa zdokumentoval netradiční 
živnost místní komunity. S pomocí podvodných emailů a falešných identit klamou místní mladíci bohaté 
Američany a Evropany, díky jejichž penězům jsou pak schopni finančně zajistit své rodiny. Tragická smrt 
bývalého generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda, která otřásla mezinárodní komunitou v 
60.letech, je dodnes opředena množstvím konspiračních teorií. Dánský dokumentarista Mads Brügger a 
švédský soukromý vyšetřovatel se ve snímku Odložený případ Hammarskjöld vydávají po stopách tohoto 
případu a pokouší se o jeho rekonstrukci. 
  
Soutěžní kategorie Máte právo vědět upozorňuje na porušování lidských práv a dává prostor silným 
aktivistickým osobnostem z celého světa. Porota Václava Havla bude vybírat celkem z 12 dokumentů. V 
mezinárodní premiéře uvedeme dokument Novaja – příběh nezávislého ruského deníku Novaja Gazeta 
nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do práce prestižní redakce, která od roku 2000 tragicky přišla o šest 
svých členů. Aktuálnímu tématu venezuelské krize se věnuje film Vše v pořádku. Snímek Na jejích 
bedrech je portrétem Nadji Muradové, bojovnice za práva opomíjených jezídů a čerstvé laureátky 
Nobelovy ceny za mír. Na důležitost občanské žurnalistiky upozorňuje dokument Bellingcat – Pravda 

https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38660-bohove-z-molenbeeku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38432-rekonstrukce-ut-yi
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38170-sakawa
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38853-odlozeny-pripad-hammarskjold
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38235-novaja
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37020-vse-v-poradku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36989-na-jejich-bedrech
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36989-na-jejich-bedrech
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38366-bellingcat-pravda-v-postpravdivem-svete
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v postpravdivém světě, který na konkrétních případech odhaluje pozadí a metody práce této respektované 
organizace. Členové skupiny pouze s pomocí otevřených internetových zdrojů pomáhají vyšetřovat kauzy 
jako je otrava agenta Skripala nebo bombardování v Sýrii. 
  
Letošní Česká soutěž představí rekordní počet světových premiér, kterých bude hned sedm. Do výběru se 
dostaly dva tituly z autorské dokumentární série Český žurnál. Prvním je snímek režiséra Filipa 
Remundy Bratři Okamurovi, který nabízí netradiční pohled na tuto nesourodou bratrskou trojici. Druhým 
dokumentem jsou Reality, v němž aktéři na vlastní kůži zjišťují, jak funguje trh s nemovitostmi. Potvrzuje 
se tak, že nedostupné bydlení je palčivým tématem také v Česku. Psychologický portrét Začít znovu je 
příběhem sňatkového podvodníka Mirka a jeho poslední oběti Moniky, která čeká, až jejího vyvoleného 
propustí z vězení. Protagonisty snímku Ještě nekončíme jsou aktivní senioři, kteří dokazují, že i přes 
pokročilý věk je stále možné žít odhodlaně a naplno. 
  
Otazníky a vykřičníky z vizuálu si našly cestu i do názvů programových kategorií, a také zde symbolizují 
společenské napětí. Hrdinové a hrdinky filmů v kategorii ??? se chtějí stát součástí společnosti, která je však 
z nějakého důvodu neakceptuje. Hledají svou vlastní identitu, ale často narážejí na nepochopení těch 
nejbližších. Pro aktéry filmu O čem sní pankáči je symbolem revolty tetování, které je ale indonéskou 
společností vnímáno jako znamení kriminálníků a musí tak čelit odmítání vlastní rodiny. S nepochopením 
konzervativní babičky bojuje také mladý polský gay Rafał v autobiografickém dokumentu Bezpodmínečná 
láska. Na Oskara nominovaný snímek Nerovná jízda zachycuje nelehké dospívání tří skejťáků v oblasti 
Rezavého pásu na americkém severovýchodě. 
  
Kategorie !!! naopak zprostředkovává příběhy osobností a komunit, které si brání své jistoty a místo, kde 
žijí, definuje jejich identitu. Svůj „čínský sen” o bohatství a lepším životě si v dokumentu Jsem tady 
nový plní také imigranti z Konga a dalších afrických zemích, kteří se rozhodli podnikat v jednom z 
nejpřísnějších režimů na světě. Filmy Dobrá změna v Polsku a Maďarsko 2018 – V zákulisí 
demokracie zachycují aktuální situaci v zemích, kde se ke slovu dostává populismus využívající silného 
důrazu na národní identitu a v důsledku toho roste politické napětí. Snímek Duše severu dokumentuje 
neúnavný boj dělníka Steva, který se snaží zajistit lepší podmínky pro své okolí, ačkoliv sám balancuje na 
hraně existenčních problémů. 
  
Jeden svět interaktivně nabídne osm projektů ve virtuální realitě, které bude možné zhlédnout v Centru 
současného umění DOX. Diváci a divačky tak mohou získat nový pohled na historické 
události (snímky Pozvedni hlas, Obžalovaný č. 2: Walter Sisulu a S páskou přes oči) nebo se dostat do 
stavů lidské mysli, které tradiční média nemohou uchopit – manických či šamanských vizí (Manická 
VR, Awavena), mysl dítěte v lůně matky (Nikde, a přece někde) nebo do stavu mysli člověka poškozeného 
nehodou (Je Anna v pořádku?). Partnerem virtuální reality je společnost Alza. 
  
Protagonisté filmů z kategorie Ať žije život si jdou svou cestou a někteří možná objevují nové způsoby 
života, které ve společnosti teprve zdomácní. Přesně to dělají hrdinové a hrdinky snímku Vesnice 
plavajících krav, kteří se rozhodli uniknout stresu velkoměsta a najít své místo na venkově ve splynutí s 
přírodou. Dokument Dobré sousedky ukazuje příběh Ady a Vilmy, které pomáhají osamělým seniorům a 
znovu v nich probouzejí chuť do života. Punková odysea sleduje divokou jízdu finské punkové kapely po 

https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38366-bellingcat-pravda-v-postpravdivem-svete
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38174-cesky-zurnal-bratri-okamurove
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38884-cesky-zurnal-reality
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38854-zacit-znovu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38753-jeste-nekoncime
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38825-o-cem-sni-pankaci
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37567-bezpodminecna-laska
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37567-bezpodminecna-laska
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36924-nerovna-jizda
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37544-jsem-tady-novy
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37544-jsem-tady-novy
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38398-dobra-zmena-v-polsku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38567-madarsko-2018-v-zakulisi-demokracie
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38567-madarsko-2018-v-zakulisi-demokracie
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37012-duse-severu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38870-pozvedni-hlas
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38408-obzalovany-c-2-walter-sisulu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37992-s-paskou-pres-oci
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38489-manicka-vr
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38489-manicka-vr
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38565-awavena
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38197-nikde-a-prece-nekde
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38871-je-anna-v-poradku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38395-vesnice-plavajicich-krav
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38395-vesnice-plavajicich-krav
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38419-dobre-sousedky
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38824-punkova-odysea
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vystoupení na soutěži Eurovize až k poslednímu koncertu. Pozvání do Prahy přijal člen kapely Pertti Kurikka, 
setkat se s ním můžete na některé z pofilmových debat. 
  
Snímky, jež zaznamenaly úspěch na jiných světových festivalech, spadají do kategorie Panorama. Za jeden 
z nejlepších dokumentů uplynulého roku je považován film Hale County ráno i večer, 
který podmanivě zachycuje atmosféru amerického jihu a je nominován na Oskara. Dokument Ostrov 
hladových duchů ukazuje nelehkou situaci uprchlíků uvízlých v detenčním centru na australském Vánočním 
ostrově. Potvrzuje se, že tzv. australský model, který bývá dáván jako příklad v řešení migrační krize, 
rozhodně není ideální. Hrdinovi snímku S láskou, Scott se přes noc změnil život – po napadení kvůli své 
sexuální orientaci zůstal na vozíku. Ukazuje se, že přijímání LGBT komunity většinovou společností není ani 
v dnešním západním světě samozřejmostí. 
  
Filmy v kategorii Jedna nula vezmou diváky a divačky do současného kybersvěta a ukážou, jak nás mohou 
jedničky a nuly ovlivnit. Na příkladu čínské sítě YY v dokumentu Streamující lidová republika lze vidět, že 
online prostor umožňuje snadnou cestu ke slávě a úspěchu, který ale není zadarmo. Snímek Všechna 
stvoření vítána pak přiblíží fungování Chaos Computer Clubu neboli největšího hackerského klubu v 
Evropě. 
  
Tradiční kategorie Cesty ke svobodě ukazuje situaci v zemích, v nichž pracuje Člověk v tísni, nebo tam upírá 
svou pozornost. Kromě situace na Kubě či Filipínách dokumenty představují také silné ženské 
hrdinky. Politička Nilúfar a novinářka Šakílá, hlavní protagonistky filmu Boj s drakem, se rozhodly bojovat 
za práva a demokracii žen v Afghánistánu i za cenu ohrožení vlastní rodiny. Svědectví o boji s Islámským 
státem přináší v dokumentu Ženy s náušnicemi ze střelného prachu žurnalistka Núr, která se na syrsko-
irácké hranici snaží zjistit, proč se místní k ISIS připojují.   
  
 
S kategorií Krátce a výstižně se Jeden svět vrací ke krátké dokumentární formě. Na festivalu se představí 
dva snímky deníku Guardian z Latinské Ameriky – Boj o dramatickém boji lidí s postižením v Bolívii za svá 
práva a Marielle a Monica ze současné Brazílie. Film Tanečky s Le Penovou sleduje průběh prezidentských 
voleb očima příznivců této kontroverzní francouzské političky. Výběr doplňují dva osobité 
dokumenty Absurditou proti absurditě a Swatting. 
 
 Kategorie Zemětaje patří filmům s ekologickou tématikou. S následky klimatické změny se potýkají 
obyvatelé ostrova Kiribati, kterým před očima mizí celé vesnice. Bývalý prezident Kiribati a hlavní hrdina 
dokumentu Anoteho archa se snaží situaci změnit a dělá všechno proto, aby se o osudu tohoto státu 
dozvěděla mezinárodní komunita. Snímek Až se z jehňat stanou lvi přibližuje obchod se slonovinou očima 
pytláků i ochránců zvířat. 
  
 
Retrospektiva: Matthew Heineman 
Matthew Heineman je na americké dokumentární scéně respektovaným tvůrcem, získal prestižní ocenění 
Emmy i nominaci na Oskara. Jeho gonzo styl, který připomíná spíše hrané filmy, je ale zároveň velmi 
naturalistický. V rámci retrospektivy představí nejen své úspěšné filmy Země kartelů (2015) a Město 

https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37105-hale-county-rano-i-vecer
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36947-ostrov-hladovych-duchu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36947-ostrov-hladovych-duchu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36983-s-laskou-scott
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36990-streamujici-lidova-republika
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37020-vse-v-poradku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37020-vse-v-poradku
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37848-boj-s-drakem
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38188-zeny-s-nausnicemi-ze-strelneho-prachu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37924-boj
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38885-marielle-a-monica
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37931-tanecky-s-le-penovou
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38852-absurditou-proti-absurdite
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38363-swatting
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37961-anoteho-archa
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/36954-az-se-z-jehnat-stanou-lvi
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38914-zeme-kartelu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38886-mesto-duchu
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duchů (2017, vítěz divácké ceny Jednoho světa 2018), ale i poslední doku-sérii Obchod (2018), která 
ukazuje zákulisí výroby a distribuce heroinu v Mexiku a Spojených státech. 
  
Mluvící kino 
Program Mluvící kino přinese pět debat se zahraničními experty k vybraným filmům letošního ročníku. 
Pozvání přijali Dmitrij Muratov, bývalý šéfredaktor jednoho z mála nezávislých deníků v 
Rusku Novaya Gazeta, právnička a aktivistka za práva neslyšících ve Spojených státech 
amerických Talila Lewis nebo Joshua Castellino, který se dlouhodobě zabývá globálními právy menšin. Je 
ředitelem uznávané organizace Minority Rights Group International, která přímo spolupracuje s 
protagonistkou filmu Na jejích bedrech Nadjou Murat. O současné situaci v Maďarsku 
bude debatovat Kristóf Szombati, maďarský antropolog a sociolog, který se věnuje narůstání vlivu 
extrémní pravice v Maďarsku. Jak pracovat se změnou klimatu na místní úrovni. 
Dokument Anoteho archa upozorňuje na klimatické změny, které se týkají každého z nás. O tom, jak s nimi 
na lokální úrovni pracovat promluví environmentální právnička Joanna Setzer.  
Všechny debaty se konají v Kině 35 a budou simultánně tlumočeny z angličtiny do češtiny, některé také do 
českého znakového jazyka. 
 

Filmy, které mění svět 

Příběh některých dokumentů nemusí končit závěrečnými titulky. K vybraným filmům autoři připravili vlastní 
kampaně, do kterých je možné se zapojit, k jiným organizátoři Jednoho světa připravili doprovodné 
akce nebo našli českou iniciativu, která pracuje s podobným tématem. Snímek Reds, do toho! na případu 
znásilnění šestnáctileté dívky ukazuje, že téma sexuálního násilí a obtěžování je společností stále 
zlehčováno.  
Ve spolupráci s organizací Konsent je připraven workshop Jak mluvit s dětmi o sexu?, který (nejen) rodičům 
nabídne způsoby, jak s dětmi a mladými lidmi o sexualitě hovořit. Film Čas lesů otevírá debatu o přístupech 
k lesnímu hospodářství. Hnutí DUHA připravilo workshop Kudy dál v českých lesích?, kde se účastníci dozví 
víc o situaci v Česku a sami si vyzkouší, jak mohou v našich podmínkách pomoci se zalesněním.   
 
  
East Doc Platform: Eastern Logic 

Ve spolupráci s festivalem Jeden svět pořádá Institut dokumentárního filmu největší industry akci pro 
dokumentaristy ve střední a východní Evropě – East Doc Platform. Jejím letošním tématem je Eastern Logic, 
odkazující ke specifickému způsobu vnímání světa, jenž se někdy může jevit při pohledu zvenku jako bizarní, 
ale často přináší silné příběhy i neskutečné situace. Od 9. do 15. 3. nabídne filmovým profesionálům i široké 
veřejnosti bohatý program v angličtině zdarma. Společnou přednášku přichystali mladí, ale již etablovaní 
tvůrci Marta Prus, Lukáš Kokeš a Damian Nenadić. S ním budou moct diváci diskutovat po projekci jeho 
filmu Dny šílenství, jenž zahájí nový ročník alternativní distribuční platformy KineDok. Na programu je 
také masterclass Christiana Freie, autora filmu Genesis 2.0, jenž byl oceněn na prestižním 
festivalu Sundance a na Jednom světě je součástí kategorie Zemětaje. Rakouský umělecký 
kolektiv gold extra představí svou tvorbu, kombinují dokumentární látku s videohrami a virtuální realitou. 
Prezentace Czech Docs… Coming Soon přinese mj. chystané filmy Karla Vachka, Martina Marečka či Eriky 
Hníkové a také tři české filmy premiérované na Jednom světě. Mezinárodně obsazený panel Ženy 
v audiovizuálním průmyslu: Příklady z praxe bude věnován nejen otázce kvót a genderově vybalancovaných 
festivalových programů. Připravena je také nová prezentace pětice krátkých připravovaných 

https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38886-mesto-duchu
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37034-obchod
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38740-reds-do-toho
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38254-cas-lesu
https://dokweb.net/cs/
https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/o-projektu
https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/program
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37138-genesis-2-0
https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/czech-docs
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dokumentů East Doc Shorts Pitch a tradiční prestižní prezentace toho nejlepšího z připravované středo a 
východoevropské dokumentární tvorby – East Doc Forum, na níž se akreditovaným industry profesionálům 
a novinářům představí 21 dokumentárních projektů a 3 dokumentární VR projekty.  
  
  
Jeden svět na školách  
Festival již tradičně v dopoledních hodinách promítá pro publikum základních a středních škol z celé 
republiky. Pro děti ve věku od 8 do 14 let připravuje série krátkých filmů, pro starší studenty a studentky 
pak vybrané středometrážní snímky z programu Jednoho světa. Nedílnou součástí každé projekce je 
diskuze, kde se mladí diváci dozví více o tématu filmu a mají možnost vyjádřit svůj názor. V dopoledním 
programu nechybí ani relaxovaná projekce a projekce pro studenty se sluchovým postižením. O víkendech 
se na pásma pro děti mohou přijít podívat také rodiče s dětmi, zpravidla po nich následuje také tematický 
workshop nebo jiný doprovodný program.  
  
 
 
 
 
Zavěšená vstupenka    
Vstupenka do kina může pro někoho představovat nedosažitelný luxus. I takovým lidem je určená tzv. 
zavěšená vstupenka. Kdokoliv, kdo si půjde koupit či vyzvednout lístky do infostánku Jednoho světa v pasáži 
Lucerna, může zakoupit jeden lístek navíc a nechat ho na místě „zavěšený” - a kdokoliv, kdo by si jej sám 
pro sebe nemohl z různých důvodů pořídit, si jej tam může vyzvednout. Pokud se chcete do projektu zapojit, 
stačí se u infostánku v Lucerně zeptat a dozvíte se více.   
  
Jeden svět v číslech   

• letošní ročník představí 117 dokumentů ve 14 tematických kategoriích z 51 zemí    
• uvedeme 20 premiér (17 světových a mezinárodních, 3 evropské)  
• festival se koná ve 37 městech (6.-17. března Praha, poté regiony a Brusel)  
• více než 140 potvrzených festivalových hostů   
• v rámci Jednoho světa pro všechny promítneme 18 filmů s titulky pro neslyšící 
a nedoslýchavé, 5 dokumentů s audiopopisem a 3 relaxované projekce   
• 125 947 návštěvníků shlédlo filmy Jednoho světa 2018  

  
Praktické informace  

• Předprodej vstupenek v Praze začíná v pondělí 25. února. Cena vstupenky je 80 Kč na filmy začínající 
do 17:00, večerní projekce jsou za 110 Kč. Vstupné do VR kina na filmy z kategorie Jeden svět 
interaktivně stojí jednotných 80 Kč.  
• Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a diváci nad 65 let mají zlevněné vstupné na veškeré projekce o 50 
%.  
• U držitelů průkazu ZTP/P má jejich doprovod vstup zdarma.   
• Pro zajištění rezervací držitelům ZTP a ZTP/P a případné doplnění informací (bezbariérovost, 
senioři, tlumočení do ČZJ, audiopopis) se obraťte na e-mail bezbarier@jedensvet.cz nebo na telefonní 
číslo +420 221 462 411.  

https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/east-doc-shorts
https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/east-doc-forum
https://dokweb.net/clanky/detail/652/east-doc-interactive-2019-predstavuje-program
https://dokweb.net/aktivity/east-doc-platform/2019/east-doc-interactive
mailto:bezbarier@jedensvet.cz
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• Letošní novinkou je centrální asistovaný prodej vstupenek na infostánku v pasáži Lucerna. K 
dispozici budou dva počítače, na kterých si přes internet může divák sám nebo za asistence brigádníka 
koupit vstupenky do jakéhokoli kina na jakékoli představení. Následně vstupenky dostane vytištěné, 
nebo doručené na e-mail. 
• Press centrum, kde budeme vydávat novinářské akreditace během festivalu, najdete v 1. 
patře Centru Člověka v tísni – Langhans (Vodičkova 37, Praha). Otevřeno bude od 6. do 17. března od 
10:00 do 18:00.   
• Divácké centrum festival bude i letos v prostorách Tibet Open House ve Školské ulici na Praze 1. 
Návštěvníci festivalu si v něm mohou zakoupit festivalový merch, odpočinout si i s dětmi u kávy či se 
zúčastnit některé z doprovodných akcí festivalu.   
• Rodičům je během festivalu k dispozici také dětský koutek v Městské knihovně na Mariánském 
náměstí.   

  
 
 
Kompletní program a vizuál ke stažení jsou dostupné na webu www.jedensvet.cz   
   
Seznam hostů naleznete v příloze. Fotografie a přístup k filmům poskytneme na vyžádání.   
   
Termíny pro rozhovory s festivalovými hosty si zamluvte u mediální koordinátorky.   
  
Kontakt:   
Gabriela Gálová 
 gabriela.galova@jedensvet.cz  
+420 777 787 962  
 

  
Tiskovou mluvčí festivalu je Marie Heřmanová.   
Kontakt:   
marie.hermanova@jedensvet.cz,   
+420 603 206 655  
   
 
 
Pořadatel:   
Člověk v tísni  
   
Spolupořadatel:   
Ministerstvo kultury  
   
Jeden svět podpořili:   
Státní fond kinematografie  
Hlavní město Praha  
Kreativní Evropa – program Média  

mailto:gabriela.galova@jedensvet.cz
mailto:marie.hermanova@jedensvet.cz
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Nadační fond Avast  
Zátiší group  
  
Generální mediální partner:  
Česká televize  
   
Hlavní mediální partner:  
Český rozhlas  
   
Děkujeme:   
Tibet Open House  

 



 

       Příloha č. 6 

 

Prestižní ocenění Homo Homini za rok 2018 udělí Člověk v tísni 
nikaragujské farmářce Francisce Ramírez  
 
 
Praha, 6. 2. 2019  
 
„Je to pocta pro nás, pro naše rodiny i naši zemi,” říká o ceně Homo Homini Francisca Ramírez, 
vůdčí osobnost nikaragujského demokratického hnutí, jejíž odhodlané vystupování proti záborům 
půdy a autoritářskému režimu se stalo inspirací pro obhájce lidských práv v celé zemi. „Cítím 
zodpovědnost pokračovat v tom, co jsme začali.” Cenu Homo Homini převezme 6. března na 
zahájení festivalu Jeden svět v Praze z rukou politického nástupce Jeho Svatosti dalajlamy, 
premiéra tibetské exilové vlády, sikjonga Lozanga Sanggjäho.   
 
Francisce Ramírez se z obtížné pozice chudé farmářky podařilo mobilizovat statisíce lidí a společně 
s nimi požadovat možnost zapojit se do rozhodování o vlastním osudu v jedné z nejchudších zemí 
západní polokoule, kde již třináctým rokem vládne pevnou rukou prezident Daniel Ortega a jeho 
manželka Rosario Murillo. Kvůli svým aktivitám byla opakovaně zadržena, prošla si šikanou i 
výhružkami smrtí a loni v srpnu musela ze země uprchnout.   
 
Tak jako více než padesát tisíc dalších lidí odešla z Nikaraguy do sousední Kostariky poté, co v zemi 
v dubnu 2018 vypukla závažná krize. Celonárodní nenásilné protesty proti autoritářskému režimu 
prezidenta Daniela Ortegy, do nichž se zapojili lidé z různých sociálních skupin, byly vládou násilně 
potlačeny. O život při nich přišlo nejméně 350 osob.   
 
„Mým snem je Nikaragua, která bude postavená na rovnosti, kde nebude korupce, kde bude 
zajištěna svoboda, spravedlnost, demokracie a právní stát,” říká Francisca, která na dálku 
pokračuje v podpoře a organizaci nikaragujského demokratického hnutí. O politiku se přitom 
nezajímala až do roku 2013, kdy nikaragujská vláda podepsala smlouvu s čínskou společností 
HKND Group, která zde měla vybudovat Nikaragujský průplav. Tím firma získala výsadní právo 
nejen na výstavbu, následný provoz a správu průplavu, ale také právo stavět, provozovat a 
spravovat řadu dalších souvisejících projektů, včetně přístavů, železnic, ropovodu nebo letiště. 
Přestože výstavba dosud nezačala, umožnila smlouva rozsáhlé zábory půdy místním obyvatelům, 
včetně drobných zemědělců, kteří zde žili po generace.   
  
„Věříme, že do takového rozhodnutí musí být zapojeni lidé, na které to pak má největší dopad,” 
uvádí Francisca. „Občanská participace je důležitá. Nemůžete nechat lidi rozhodovat o vás bez 
vás.”   
  
„Francisca Ramírez je inspirujícím příkladem, protože ukazuje, že pokud jsou obyčejní lidé bez 
moci a konexí schopni se spojit, jejich úsilí o ochranu vlastních domovů, životního prostředí a 
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lidských práv získává váhu,“ říká Sylva Horáková, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii 
Člověka v tísni. „Zorganizovala a stála v první linii více než 180 nenásilných protestních pochodů, 
jichž se účastnili studenti, farmáři, podnikatelé, aktivisté i novináři. Dodala jim tak sílu postavit se 
za to, čemu věří.”  
  

Francisca Ramírez, doma přezdívaná „Doña Chica”, cenu osobně převezme na slavnostním 
zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Pražské 
křižovatce z rukou sikjonga Lozanga Sanggjäho. Ten od roku 2011 zastává nejvyšší politickou 
funkci sikjonga, kterou převzal od Jeho Svatosti dalajlamy. Sanggjä je zastáncem „politiky střední 
cesty”, která je založena na rovnosti a vzájemné spolupráci mezi Tibetem a Čínou a usiluje o mírové 
vyřešení tibetské otázky. Na slavnostní ceremonii pronese úvodní řeč, v níž se dotkne rostoucího 
globálního vlivu Číny a dopadů čínské zahraniční politiky na ochranu lidských práv.   

  
Cenu Homo Homini uděluje Člověk v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně 
zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Mezi 
laureáty z předchozích let patří například čínský literární kritik a disident Liou Siao-po, 
ázerbajdžánský právník Intigam Alijev nebo ruská organizace Výbor na obranu proti mučení.   
 
Pro více informací nebo v případě zájmu o zprostředkování rozhovoru s Franciscou Ramírez nebo 
s Lozangem Sanggjä se prosím obracejte na:  
  
Zuzana Gruberová, mediální koordinátorka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni, 
zuzana.gruberova@clovekvtisni.cz, +420 770 101 144  
 

 


