Jeden svět 2016 Polička
Festival dokumentárních filmů o lidských právech

Závěrečná zpráva

Letošní 18. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá

společnost Člověk v tísni, proběhl kromě Prahy v dalších 32 městech po celé České republice.
Festival se v Poličce uskutečnil ve dnech 1. - 8. dubna. Posedmé festival proběhl pro
veřejnost a pošesté se promítalo pro školy.
Během festivalových dnů projekce navštívilo celkem 994 návštěvníků.
Promítání pro školy se konalo v Poličce a Litomyšli. Během týdne proběhlo pro žáky základních

a středních škol 10 projekcí v Poličce a 5 v Litomyšli. Celkově se festivalu zúčastnilo 682 žáků a 47
učitelů.

Během čtyř dnů měla možnost festival navštívit také široká veřejnost. Odpolední a večerní

projekce pro veřejnost navštívilo 261 lidí. Celkem se promítlo 8 dokumentů a proběhly 4 besedy s
odborníky.

V rámci doprovodného programu byla v Poličce v Divadelním klubu uvedena výstava

#LETMYPEOPLEGO, která představila osudy ukrajinských politických vězňů držených v Rusku.

1

POŘADATEL:

Pontopolis

Riegrova 52,

572 01 Polička

KONTAKTY:

www.pontopolis.cz

Marie Jílková

Eliška Doubková

koordinátorka festivalu

Jeden svět na školách

jilkova.m@gmail.com

doubek.eliska@gmail.com
Petra Jílková

finanční vedení festivalu
pontopolis@gmail.com

2

Jeden svět 2016: hledání domova
Česká společnost žije již řadu měsíců tématem migrace. Úroveň veřejné debaty o

uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden

svět k tomu, aby zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás
samotné, kteří svůj domov a tím svoji jistotu máme.

Motiv domova se proto prolínal celým programem a prozkoumali jsme jej z mnoha

úhlů pohledu. To ale nebylo jediným tématem. Dokumenty otevřely otázku odklonu od

demokracie a nárůstu nacionalismu ve státech střední Evropy, připomněli jsme si krvavý

rozpad Jugoslávie i 30. výročí černobylské havárie. Stejně jako v předcházejících letech byly
součástí projekcí debaty s odborníky o aktuálních společenských tématech.

Festival zahájil český snímek Nemusíš s láskou, stačí s citem, který otevřel otázku

partnerství, sexuality a rodičovství z pohledu lidí s mentálním postižením. Na film navázala

debata s Mons. Josefem Suchárem z diecézní charity Hradec Králová a se Zuzanou

Zahradníkovou z organizace Rozkoš bez rizika z. s.. Večer uzavřel dokument Sonita, který
získal diváckou cenu za nejlepší dokument Jednoho světa.

Sobotní večer jsme si připomněli 30. výročí černobylské havárie. Film Černobylské

bábušky nás zavedl do bezprostředního okolí jaderné elektrárny, jež se mělo stát zemí nikoho.
Přesto zde v dřevěných chatrčích přebývají bábušky, které se ilegálně vrátily zpět na místo,

kde se narodily a kde také chtějí zemřít. Druhý sobotní dokument Model pana starosty se
odehrává v obci Érpatak, jejíž starosta více vzhlíží k maďarské nacistické minulosti než k

demokratickým hodnotám. Po filmu následovala debata s novinářem a politologem Lubošem
Palatou o nárůstu nacionalismu a odklonu od demokracie ve státech střední Evropy.

Ve středu 6. dubna se uskutečnilo již tradiční promítání v domově důchodců. Zařazeny

byly Bábušky z Černobylu a jako host byl pozván ing. Bořivoj Župa, který jako předseda

Občanské bezpečnostní komise pro jadernou elektrárnu Dukovany navštívil množství
jaderných elektráren po celém světě. Večer jsme se zaměřili na současnou migrační krizi.

Dokument Syrská love story je příběhem syrských manželů, kteří se pro své politické postoje
stanou terčem pronásledování. Proto se rozhodnou zemi opustit a vydat se se svými třemi
dětmi na nebezpečnou cestu do Evropy.
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Festival jsme zakončili ve čtvrtek 7. dubna. Snímek Nebezpečný svět Rajka Dolečka

ukázal druhou tvář tohoto proslulého experta na boj s obezitou. Tou je jeho hlasité obhajování
„srbského pohledu“ na války v Bosně a Kosovu. Na film navázala debata s režisérkou filmu

Kristýnou Bartošovou a Andrejem Čokorilem původem ze Sarajeva. Tečkou za festivalem byl

americký dokumentu Cowspiracy, který se zamýšlí nad reálnými možnostmi jak zastavit zkázu
planety.

Páteční, sobotní a čtvrteční projekce se konaly v Divadelním klubu. Vstupné bylo 80 Kč

za večer. Ve středu 40 Kč a promítalo se v Centru Pontopolis.

Žáci základních a středních škol měli možnost hovořit a dozvědět se více o situaci v

Sýrii, o válečném konfliktu na Ukrajině, problematice dětské práce apod. Dostali tak
jedinečnou příležitost porovnat vlastní životy s životy jejich vrstevníků jak v rozvojových
zemích, tak i těch vyspělých. Témata filmů jim opět přiblížili debaty s odborníky.
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VEŘEJNÉ PROJEKCE

Pátek 1. 4. Divadelní klub
19:00 Nemusíš s láskou, stačí s citem

+ debata s Mons. Josefem Suchárem z diecézní charity Hradec Králová a se Zuzanou
Zahradníkovou z organizace Rozkoš bez rizika
21:00 Sonita

18:00 Bábušky z Černobylu

Sobota 2. 4. Divadelní klub

20:00 Model pana starosty

+ debata s novinářem a politologem Lubošem Palatou o nárůstu nacionalismu a
odklonu od demokracie ve státech střední Evropy
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Středa 6. 4. DPS Polička, Centrum Pontopolis
14:00 Bábušky z Černobylu

+ debata s ing. Bořivojem Župou

19:00 Syrská láska

Čtvrtek 19. 3. Divadelní klub

19:00 Nebezpečný svět Rajka Dolečka

+ debata s režisérkou filmu Kristýnou Bartošovou a Andrejem Čokorilem
21:00 Cowspiraci
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ŠKOLNÍ PROJEKCE
Polička

Úterý 5. 4.

8:00

Dk

Blízký daleký východ

Gymnázium Polička

8:00

Dk

Projekce č. 2

ZŠ Pomezí

8:00

CBM Projekce č. 1

10:00 CBM Projekce č. 2

Středa 6. 4.

10:00 Dk

Speciální škola

Co se nenosí

SOŠ a SOU Polička

ZŠ Oldřiš

10:00 CBM Projekce č. 1

ZŠ Pustá Kamenice

Čtvrtek 7. 4.

10:00 CBM Projekce č. 1

Pátek 8. 4.

8:00

CBM Projekce č. 1

8:00

Dk

ZŠ Sádek

ZŠ Telecí

10:00 CBM Projekce č. 1

ZŠ Pomezí

Projekce č. 2

ZŠ Telecí
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Úterý 5. 4.

8:00

Litomyšl
Kino Oko

Projekce č. 1

Gymnázium Aloise Jiráska

10:00 Kino Oko

Co se nenosí

Gymnázium Aloise Jiráska

8:00

Projekce č.1

II. Základní škola U školek

Středa 6. 4.

Kino Oko

10:00 Kino Oko
Čtvrtek 7. 4.

10:00 Kino Oko

Můj džihád

SŠZaT

Můj džihád

SŠZaT

8

PSALI O NÁS:
Svitavský deník:
http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-svet-o-syrske-lascei-cernobylskych-babickach20160330.html

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dluhy-a-exekuce-hrnou-zeny-k-prostituci-20160404.html
Jitřenka:
http://www.policka.org/jitrenka
Portál města Poličky:
http://www.policka.org/info/kultura/festival-jeden-svet/
Informační portály:
http://www.ceskainspirace.cz/aktualita/?id=32228&typ=tz
http://heyevent.com/event/isoysohs5fyxca/jeden-svet-2016-policka-babusky-z-cernobylu-a-modelpana-starosty
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Děkujeme všem, kteří nám při organizace festivalu pomáhali. Městu Polička, Ministerstvu

mládeže a tělovýchovy a České rozvojové agentuře za jejich finanční podporu. Centru Bohuslava
Martinů, Domu s pečovatelskou službou Polička, Divadelnímu klubu v Poličce a kinu OKO Litomyšl za

poskytnutí prostor. Naše díky dále patří skvělým hostům, debatérům a debatérkám a především
návštěvníkům festivalu.

Těšíme se na setkání a další spolupráci v příštím roce.
Za organizační tým Marie Jílková, Eliška Doubková a Petra Jílková

FESTIVAL PODPOŘILI:
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