Závěrečná zpráva
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Letošní 19. 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 31. 3. - 7. dubna.
Poosmé festival proběhl pro veřejnost a podeváté se promítalo pro školy. Během
festivalových dnů projekce navštívilo celkem 1791 návštěvníků. Během týdne proběhlo pro
žáky základních a středních škol 16 projekcí v Poličce, 7 v Litomyšli a 2 ve Svitavách. Celkově
se festivalu zúčastnilo 1431 žáků. To je o 500 více než loňský rok. Během čtyř dnů měla
možnost festival navštívit také veřejnost. Odpolední a večerní projekce pro veřejnost
navštívilo okolo 360 lidí. Oproti předchozímu ročníku je to o 100 lidí více. Celkem se
promítlo 10 dokumentů a proběhlo 7 besed s odborníky, protagonisty či tvůrci dokumentů.
V rámci doprovodného programu byla v Poličce v Divadelním klubu uvedena výstava
Linie svobody – současná arabská karikatura, a proběhl krátký koncert Desiduriuse Duždy a
spol.
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Jeden svět 2017: Nezapomínejme na sílu
spolupráce
V pátek 31. března jsme v Poličce zahájili regionální část festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět, jehož heslem tentokrát bylo Umění spolupráce. Promítla
se desítka projekcí, navštívilo nás mnoho zajímavých hostů z řad odborníků, režisérů a
protagonistů filmů, k vidění byla výstava i hudební vystoupení.
Festival chtěl letos připomenout především hodnotu společného úsilí a sdílení. Vedlo
k tomu Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech a posilování radikální pravice, Brexit či
neochota evropských zemí k solidaritě při řešení migrace.
Z hostů jmenujme například odborníka na mezinárodní politiku Thomase Kulidakise,
režisérku filmu Děti online Kateřinu Hager či matku jednoho z youtuberů Rutu Zacharovou.
Diskuzi po projekci O čo ide Idě bohužel musela ze zdravotních důvodů odřeknout hlavní
představitelka dokumentu Ida Kelarová, zastoupil ji ale neméně výřečný Oto Bunda a
proběhl i avizovaný krátký koncert.
Největší počet diváků přilákal film Zemřít pro design, který se zabývá
problematickou výrobou elektroniky. Na jeho projekci se v pátek večer v Divadelním klubu
sešla takřka stovka lidí. Z besed zaznamenala výrazný ohlas debata s pplk. Otakarem
Foltýnem a bývalým vojenským kaplanem kpt. Václavem Hurtem, se kterými jsme se bavili
o stavu a vnímání současné české armády, mezinárodní bezpečnostní situaci a fenoménu
války vůbec.
Letošní novinkou byla projekce s besedou v anglickém jazyce. V centru Pontopolis
jsme se takřka v rodinné atmosféře setkali s místními cizinci, jejich přáteli, ale i těmi, co si
prostě jen chtěli procvičit angličtinu. Po filmu následovala debata s novinářkou a
humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou, která nám mimo jiné přiblížila situaci ve
Švédsku, které nedávno navštívila, a tamní život uprchlíků.
Jedinečným bylo opět promítání v domově důchodců, kam přišlo bezkonkurenčně
nejvíce hostů na debatu – režisér filmu Pavel Jurda, zvukař a hlavní protagonisté filmu –
manželé Pavlíčkovi i dcera paní Pavlíčkové. Poměrně hodně diváků přilákal Českým lvem
oceněný snímek Normální autistický film. Mnoho lidí pak projevilo zájem o debatu
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s Markétou Jiráskovou, krajskou koordinátorkou péče o osoby s poruchami autistického
spektra.
Paralelně s projekcemi pro veřejnost proběhlo během jednoho týdne i 25
dopoledních projekcí pro školy v Poličce, Litomyšli a Svitavách. Promítalo se pro všechny
věkové kategorie. Děti ze základních škol viděly tři krátké filmy, o jejichž tématech pak
diskutovaly se zkušenými moderátory. Žáci středních škol pak zhlédli filmy, které se
například zabývaly výhodami i úskalími kyberprostoru, životem lidí s HIV či osudem
Krymských Tatarů. Po těchto dokumentech pak vždy následovala debata s odborníkem na
danou problematiku.
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VEŘEJNÉ PROJEKCE
Pátek 31. 3. - Divadelní klub
18:30 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Zlatý úsvit – jak to vidím já / Angélique
Kourounis / Řecko / 2016 / 90 min.
+ debata s politologem a komentátorem
ČR plus Thomasem Kulidakisem

21:00
Zemřít pro design / Sue Williams / USA / 2015 / 59 min.

Sobota 1. dubna - Divadelní klub
16:00 RODINNÁ PROJEKCE
Děti online / Kateřina Hager / Česká
republika / 2017 / 52 min.
+ debata s režisérkou filmu a Rutou
Zacharovou
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19:00
O čo ide Idě / Tomáš Kudrna / Česká
republika / 2016 / 67 min.
+ debata s Oto Bundou a krátké hudební
vystoupení

Desideriuse

Dudždy,

Oto

Bundy a Jana Duždy

Úterý 4. dubna - Centrum Pontopolis
19:00 PROJEKCE NEJEN PRO CIZINCE
Good Postman / Tonislav Hristov / Finsko,
Bulharsko / 2016 / 80 min.
Projekce v původním znění s anglickými
titulky
+ debata s novinářkou a humanitární
pracovnicí

Markétou

Kutilovou

v angličtině
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Středa 5. dubna
DPS Polička „Penzion“
14:00
Jmenuji se Hladový bizon / Pavel Jurda /
Česká republika / 2016 / 83 min.
+

debata

s režisérem

a

hlavními

protagonisty filmu manžely Pavlíčkovými

Farní sbor ČCE
18:00
Normální autistický film/ Miroslav Janek /
Česká republika / 2016 / 90 min.
+ debata s Markétou Jiráskovou, krajskou
koordinátorkou

péče

o

osoby

s poruchami autistického spektra

21:00
Kdy už ten vítr ustane / When Will This
Wind Stop / Aniela Astrid Gabryel / Polsko
/ 2016 / 66 min.
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Čtvrtek 6. dubna – Divadelní klub, Polička
19:00
Výchova k válce/ Adéla Komrzý / Česká
republika / 2016 / 67 min.
+ debata s bývalým armádním kaplanem
Václavem Hurtem a důstojníkem
Generálního štábu Armády ČR Pplk.
Otakarem Foltýnem

21:00
Hon na nevěstu / Grab and Run / Roser Corella / Německo, Španělsko / 2017 / 86 min.
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ŠKOLNÍ PROJEKCE

POLIČKA

Pondělí 3. 4.
8:00 CBM

Projekce č. 2

ZŠ Telecí

8:00

Projekce č.1

ZŠ Telecí

Zemřít pro design

SŠ obchodní a služeb Polička

DK

10:00 DK

+ debata s Markétou Kutilovou
Úterý 4. 4.
8:00 CBM

Projekce č. 1

ZŠ Oldříš

8:00 DK

Děti on-line

Gymnázium Polička

+ debata s Pavlou Kovářovou
11:00 DK

Kyberdžihád

Gymnázium Polička

+ debata s Markétou Kutilovou
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Středa 5. 4.
8:00 DK

Projekce č. 2

ZŠ Masarykova Polička

10:00 DK

Projekce č. 1

ZŠ Pomezí

Čtvrtek 6. 4.
9:00

CBM

Projekce č. 1

ZŠ Na Lukách Polička

10:00 Pontopolis

Projekce č. 1

ZŠ Pustá Kamenice

8:00

Zemřít pro design

ZŠ Olešnice

DK

+ debata s Markétou Kutilovou
10:00 DK

Zemřít pro design

SOŠ a SOU Polička

+ debata s Markétou Kutilovou

Pátek 7. 4.
8:00 CBM

Projekce č. 2

ZŠ speciální Polička

10:30 CBM

Projekce č. 2

ZŠ Pomezí

9:00

Kdo mě teď bude mít rád

ZŠ Masarykova Polička

DK

+ debata s Michaelem Jettmarem
11:00 DK

Kdo mě teď bude mít rád

Gymnázium Polička

+ debata s Michaelem Jettmarem

11

LITOMYŠL

Úterý 4. 4.
8:00

Kino Sokol

Kyberdžihád

SŠ a VOŠ Pedagogická, SŠ zahradnická a technická

+ debata s Markétou Kutilovou
10:00 Kino Sokol

Projekce č. 1

2. ZŠ U školek Litomyšl

Středa 5. 4.
8:00

Gymnázium Projekce č. 2

Gymnázium Litomyšl

Čtvrtek 6. 4.
8:00

Kino Sokol

Děti on-line

2. ZŠ U školek Litomyšl

+ debata s Michalem Zlatkovským
10:00

Kino Sokol Děti on-line

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

+ debata s Michalem Zlatkovským
Pátek 5. 4.
8:15

Gymnázium Kdy už ten vítr ustane

Gymnázium Litomyšl

11:45

Gymnázium Kdy už ten vítr ustane Gymnázium Litomyšl
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SVITAVY
Úterý 4. 4.
10:00

Kino Vesmír

Děti on-line

Gymnázium Svitavy

+ debata s Pavlou Kovářovou
Čtvrtek 6.4.
11:30

Kino Vesmír

Zemřít pro design

Obchodní akademie Svitavy

+ debata s Jiřím Šmejkalem
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Hosté na debaty pro školy:
Markéta Kutilová
novinářka a humanitární pracovnice,
publikuje články a reportáže ze zemí
třetího světa, působila na zahraničních
misích Člověka v tísni

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
odborná asistentka na FF Masarykovy
univerzity v Brně, Kabinet informačních
studií a knihovnictví, zabývá se tématy
jako je informační bezpečnost, informační
gramotnost, vzdělávání, právní a etická
pravidla práce s informacemi

Michal Zlatkovský
věnuje se datové žurnalistice v Českém
rozhlase, píše technologické sloupky,
předtím pracoval jako editor sociálních sítí
v týdeníku Respekt, na iDNES.cz a na
IHNED.cz
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Jiří Šmejkal
projektový manažer neziskového projektu Remobil, sběru použitých mobilních telefonů a
jejich ekologické likvidace (www.remobil.cz)

Michael Jettmar
pracovník v sociálních službách a lektor
České společnosti AIDS pomoc

Promítání pro SŠ – beseda s Pavlou Kovářovou po filmu Děti on-line, Divadelní klub,
Polička, 4. 4. 2017.
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Moderátoři projekcí č. 1, studenti gymnázia a literárně dramatického oboru – dobrovolníci
Václav Větrovský, Ondřej Cihlář, Michal Ščigel a Jiří Hrubý.
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NAPSALI O NÁS
Festival Jeden svět začíná i v kraji, Orlický deník, 21. 3. 2017
(http://orlicky.denik.cz/z-regionu/festival-jeden-svet-zacina-i-v-kraji-20170320.html)
Jeden svět v Poličce – Umění spolupráce, Jitřenka, 3/2017, str. 13,
(http://www.policka.org/jitrenka/2017/)
Festival Jeden svět právě probíhá!, Jitřenka 4/2017, str. 11
(http://www.policka.org/jitrenka/2017/)
Jitřenka 5/2017 -- ohlédnutí

Informační portály:
http://www.policka.org/detail/11522/kultura/festival-jeden-svet/JEDEN-SVET-2017--Umenispoluprace/
http://www.akcezabava.cz/jeden-svet-policka-2017-d23392.html
https://www.informuji.cz/akce/pce/80064-jeden-svet-v-policce/
http://www.ceskomoravskepomezi.cz/aktualita/?id=35363&typ=tz
http://www.wherevent.com/detail/Jeden-svet-Policka-Jeden-svet-Policka-2017
http://www.gympolicka.cz/clanky/jeden-svet-festival-dokumentarnich-filmu-o-lidskychpravech-0
https://www.czecot.cz/akce/489929_jeden-svet-zahajeni-festivalu
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Závěrem bychom rádii poděkovali společnosti Člověk v tísni. Velmi
elmi si vážíme toho, že
stále patříme mezi 32 měst, kde se tento prestižní mezinárodní festival může konat. Chceme
rovněž poděkovat městu Poličce, Pardubickému kraji a České rozvojové agentuře za finanční
podporu. Honzovi Češkovi a Divadelnímu spolku Tyl, Centru Bohuslava Martinů, Dagmar
Schulzové z Fabriky Svitavy a litomyšlskému kinu Sokol. Fotografům Radimu Hromádkovi a
Štěpánu Jílkovi. Dále také dobrovolníkům, kteří se do organizace festivalu zapojili, a
především všem divákům, kteří festival navštívili.
Příští rok se těšíme opět na viděnou!

Podpořili nás a spolupracovali s námi:
námi
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