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18. ročník festivalu se konal v praze, 
32 městech v čr a v bruselu.

jeden svět v praze promítl  
123 dokumentárních filmů a 11 interaktivních 
projektů.

čtyři festivalové poroty udělily šest cen.

jeden svět podpořil autonomní sociální centrum 
klinika uspořádáním dvou projekcí v jejím 
prostoru.

v praze se festival rozrostl o dva nové sály, 
čímž narostla kapacita o 240 míst.

poprvé v praze vzniklo divácké centrum 
v galerii lucerna, kde se odehrávala řada akcí 
z doprovodného programu.

do prahy přijelo 231 filmových tvůrců, 
protagonistů, lidskoprávních aktivistů 
a organizátorů lidskoprávních filmových 
festivalů.

festival navštívilo celkem 119.387 lidí, 
z toho 49.624 v praze, 65.868 v regionech 
a 1.934 v bruselu.

novinkou v programu bylo osm masterclasses 
v kině 35, na kterých vystupovali tvůrci 
a tvůrkyně uváděných filmů. navštívilo je 
celkem 843 lidí.

debaty následovaly po 209 projekcích; osm 
panelových debat navštívilo dohromady 
2.039 osob. největší zájem vyvolala panelová 
debata o zabírání půdy, kdy byl velký sál 
městské knihovny s kapacitou 386 míst vyprodán.

jeden svět uvedl 26 filmů v premiéře – z toho 
čtyři ve světové, 18 filmů v mezinárodní, 
dva v distribuční a dva v evropské. tři 
z premiérových filmů byly v české či slovenské 
produkci.

Jaký byl Jeden svět 2016

již popáté se při jednom světě konalo největší 
východoevropské setkání filmových profesionálů 
east doc platform organizované institutem 
dokumentárního filmu, které přivítalo přes 
400 účastníků a účastnic.

jeden svět se letos rozhodl snížit svou 
uhlíkovou stopu mj. zavedením vegetariánského 
občerstvení a používáním elektromobilů nissan.

služby dětského koutku s „večerníčkovskou“ 
výbavou od české televize využilo 16 dětí, 
jejichž rodiče šli na film do kina.

lidskoprávní cenu homo homini letos získala 
skupina 11 kubánských disidentů. jsou to bývalí 
političtí vězni tzv. černého jara, kteří i přes 
tlak režimu, aby emigrovali, zůstali na ostrově 
a pokračují v boji za občanské svobody.

jeden svět v praze se konal i díky pomoci 
140 dobrovolníků a dobrovolnic, v ostatních 
městech se na organizaci festivalů podílelo 
dalších 436 dobrovolníků a dobrovolnic.

mobilní aplikaci festivalu si stáhlo 
2.333 lidí.

v médiích jsme zaznamenali 281 výstupů 
z pražské části festivalu.

jako upoutávku na letošní ročník jednoho 
světa nabídl stream.cz v únoru a březnu svým 
uživatelům a uživatelkám zdarma čtyři filmy, 
které festival uvedl v minulých letech: Ti 
druzí (127.573 zhlédnutí), O trhu s orgány 
(200.277), Banány na pokračování (203.681) 
a Podezřelá čokoláda (171.915).

jeden svět v bruselu promítal výběr 
14 dokumentů, které festival uvedl v březnu 
v praze.

obsah > čísla 2016



volba letošního tématu byla 
v napjaté atmosféře příchodu migrantů 
do evropy jasná. Úroveň veřejné debaty 
o uprchlících vedla k tomu, že se 
festival zaměřil nejen na uprchlíky, 
ale především na samotné evropany, kteří 
svůj domov a tím svoji jistotu mají.

probíhající události nás přiměly zamyslet 
se, co pro nás domov znamená; o jakou 
jeho část jsme ochotni se podělit 
a jakou si naopak hodláme uhájit sami 
pro sebe. domov bereme jako samozřejmost 
a začali jsme o něm hlouběji přemýšlet 
až ve chvíli, kdy hrozilo jeho narušení 
či ztráta. takzvaná migrační krize nám 
tedy ukázala hodně především o nás 
samotných.

domov je soubor hodnot, který je obtížné 
zobrazit. na festivalových plakátech 
proto zářil svazek barevných přívěsků 
na klíče, na kterém chybělo to podstatné 
— klíč. laciné kusy plastu symbolizovaly 
povrchní konzum, jemuž propadáme 
i ve vztahu k domovu. slogan „hledání 
domova“ odkazoval nejen ke geopolitickým 
problémům dnešního světa, ale i k hledání 
identity společného domova. autory 
konceptu jsou bohdan heblík a luboš 
svoboda.

obsah > Téma ročníku



Programové kategorie
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Soutěže Hlavní tematická 
kategorie

novinky

hlavní soutěž
tato kategorie nabídla dokumentární 
filmy, které originálním a vizuálně 
poutavým způsobem zpracovávají 
aktuální společenská témata. byly to 
filmové novinky natočené v uplynulém 
roce a soutěžily o cenu za nejlepší 
film a cenu za nejlepší režii.

máte právo vědět
náplň této kategorie tvořily 
dokumenty, které s odvahou přinášejí 
důkazy o porušování lidských práv nebo 
přibližují osudy lidí, jimž nejsou 
lhostejné problémy jejich okolí. 
hlavním měřítkem byla silná témata 
podávaná kvalitní filmovou formou.

hledání domova
hlavní tematická kategorie 
reflektovala aktuální migrační 
situaci. protagonisté vybraných 
dokumentů byli zobrazeni jak na 
útěku před válkou, tak při hledání 
smyslu života a budoucnosti v novém 
prostředí.

neklidná ukrajina
jak se žije člověku, který den co den 
musí přemýšlet nad tím, co je ochoten 
obětovat v boji za národ? různé 
dokumentární přístupy představily 
osudy ukrajinců i rusů a ukázaly pnutí 
mezi oběma zeměmi. kategorie vznikla 
ve spolupráci s goethe institutem.

kdo je tady normální?
hrdinové a hrdinky filmů hledali 
svou přirozenost v době, kdy se cení 
uniformní zdravý vzhled a sebejistota. 
na jejich obtížných osudech jsme 
viděli, že i lidé s tělesným či 
duševním znevýhodněním mohou najít 
vnitřní rovnováhu a nepřipadat si 
méněcenní.

mezi druhy
jak vést dialog s někým, kdo 
není člověk? možnosti interakce 
se zvířaty, umělou inteligencí, 
falešnými internetovými identitami 
i mimozemskými civilizacemi přiměly 
diváky a divačky zamyslet se, kam až 
sahá hranice lidství.

Zvláštní kategorieprogramové Stálice

český pohled
dokumenty českých autorů a filmy 
natočené v české koprodukci se letos 
více než na domov soustředily na 
okolní svět. řada tvůrců a tvůrkyň 
se vydala za silnými tématy za hranice 
české republiky – ať už na ukrajinu, 
na balkán nebo do severní koreje.

panorama
představuje přehlídku nejlepších 
dokumentů promítaných na velkých 
filmových festivalech. české publikum 
mělo jedinečnou možnost podívat 
se na „dokumentární velkofilmy“ 
od renomovaných filmařů a filmařek, 
které se líbily lidem z celého světa.

jeden svět dětem
pro děti od osmi do čtrnácti let 
festival promítl sérii krátkých 
dokumentů o důležitých společenských 
tématech. pro jejich mladší sourozence 
byl po celou dobu festivalu 
k dispozici dětský koutek.

ishorts: hledání domova
tematický blok představil pět 
krátkých studentských snímků 
uvedených ve spolupráci s organizací 
ishorts. studenti rakouských, 
německých, polských, slovenských 
a českých filmových škol se utkali 
ve vzájemném „souboji“ o pozornost 
festivalového publika.

jeden svět interaktivně
filmové plátno dokumentům nestačí. 
stále častěji využívají možnosti 
internetu a dalších it technologií. 
ve speciálních zákoutích u filmových 
sálů si návštěvníci mohli vyzkoušet 
nejnovější webové dokumenty, hry či 
poprvé také virtuální realitu.

cesty ke svobodě
společnost člověk v tísni pomáhá 
v zemích, v nichž dodnes vládnou 
nedemokratické režimy. autoři 
a autorky snímků této kategorie dali 
slovo místním obyvatelům a snažili 
se zachytit jejich nelehký každodenní 
život.

moc médií
Zavedených i nových sdělovacích 
prostředků a způsobů komunikace 
je v současnosti už tolik, že se 
v nich přestáváme orientovat. 
dokumenty zkoumaly nejen společenský 
vliv sociálních sítí či videoher, ale 
i sílu tradičních analogových médií.

takzvaná civilizace
dokumenty o změnách životního 
prostředí a přírody letos sledovaly 
ukotvení člověka v jeho nejbližším 
okolí. největší pozornost se 
soustředila na ilegální zabírání půdy 
a odhodlání obyvatel bojovat za své 
pouto s rodným prostředím.



Porotu zaujal radikální 
přístup režiséra 
k filmovému vyprávění 
i odvaha protagonistů, 
kteří dávají divákům 
nahlédnout do svého 
soukromí. Výsledkem je 
upřímný, intimní portrét 
rodinné krize, jež se 
odehrává uprostřed 
politické krize celé 
společnosti.

syrská
love story
(a syrian love story)
sean mcallister 
uk / 2015
75 min.

Hlavní porota

oceněné filmy

obsah > oceněné filmy

nejlepší film
člen hlavní poroty bohdan bláhovec a raghda hassan

Porotu upoutal tvůrčím zachycením krásných, ale přesto šokujících obrazů. 
Dialektika konkrétního se tu zrcadlí v základních hodnotách a režisér se 
stává obhájcem dnes tak křehkého lidstva a životního prostředí, přičemž 
dokáže vykreslit umělecky precizní, hlasitý a jasný protest proti ničivým 
zásahům do krajiny, motivovaným chamtivostí a iluzemi.

Dokument ukazuje, že existuje účinný 
způsob, jak vyjádřit nesouhlas 
s politickými vůdci zkorumpovanými 
dlouhodobým uplatňováním moci, přivyklými 
masové manipulaci a vládě bez kontrolních 
mechanismů a transparentnosti.

porota václava 
Havla

neúplatní
(incorruptible)
elizabeth chai vasarhelyi 
usa, senegal / 2015
90 min.

film, který výjimečným 
způsobem přispívá 
k ochraně lidských
práv

foto z filmu

behemoth
(behemoth)
liang Zhao 
fr, čína / 2015
90 min.

Hlavní porota

nejlepší režie

foto z filmu



Tento film ukazuje, jak 
si jeden z nejmocnějších 
represivních režimů dneška 
– režim současné Číny, který 
napodobují ostatní autoritářské 
a populistické režimy po celém 
světě – podmaňuje jednotlivce 
tím, že povolí částečné 
ekonomické otevření, ale nadále 
popírá základní svobody.

porota václava 
Havla

hooligan 
sparrow
(hooligan sparrow)
nanfu Wang 
usa, čína / 2016
84 min.

Zvláštní uznání

režisérka filmu Hooligan
Sparrow nanfu Wang

Film zaujal porotu především 
kvalitou kontaktního zvuku 
a výslednou profesionální 
mixáží. Zachycení radostné 
atmosféry při nepovoleném 
koncertě ukazuje, že ani 
válečný konflikt nedokáže 
umlčet touhu po základních 
lidských projevech, zejména 
po hudbě, zpěvu a tanci.

režisérka filmu
johanna schwartz

Tento film studentům 
umožnil zamyslet se nad 
tématy módní nadprodukce, 
konzumu a plýtváním zdroji 
celé planety. Přestože 
tato problematika není 
ve společnosti tolik 
diskutovaná, je stále 
aktuálnější a není možné 
ji přehlížet. StudentSká 

porota

co se 
nenosí
(out of fashion)
jaak kilmi,
lennart laberenz 
estonsko / 2015
58 min.

velvyslanec estonska sten schwede
přebírá cenu pro film Co se nenosí

porota ČeSkéHo 
roZHlaSu

nejdřív nás 
budou muset 
zabít
(they Will have to kill
us first)
johanna schwartz 
uk / 2015
95 min.

cena za kreativní 
využití hudby a zvuku
v dokumentárním
filmu

režisérka filmu Nejdřív nás budou 
muset zabít johanna schwartz



divácká cena nf avast
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21.587
tolik bylo v diváckém hlasování odevzdáno hlasovacích lístků.
jedenáct divácky nejúspěšnějších filmů 18. ročníku:

1. sonita       1,15

2. mallory       1,22

3. bábušky z černobylu    1,23

4. člověk       1,24

5. Záběr po záběru     1,27

6. normální porucha     1,30

7. všechen čas na světě    1,34

8. jak změnit svět     1,39

9. hooligan sparrow     1,40

10. po arabském jaru & mezi věřícími 1,42

Příběh mladé Afghánky, která se vzepře osudu dětské 
nevěsty a jde za svým snem – stát se slavnou raperkou. 
Sonita Prahu osobně navštívila a nadšenému publiku 
v Lucerně i zarapovala. Film získal známku 1,15
a stal se nejpopulárnějším snímkem ročníku.

sonita
(sonita)
rokhsareh ghaem maghami
írán, německo / 2015
91 min.

ovace pro sonitu sonita rozdává autogramy.



filmy, které mění svět
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silné příběhy skutečných lidí vzbuzují 
u mnohých festivalových diváků a divaček 
touhu poskytnout pomoc či vyjádřit 
podporu. filmové svědectví o porušování 
lidských práv zase iniciuje potřebu dát 
najevo svůj nesouhlas. Zážitky z festivalu 
také pomáhají k odhodlání změnit svůj 
dosavadní životní styl nebo se začít dívat 
na svět novým, kritičtějším pohledem.

18. ročník jednoho světa publiku nově 
nabídl příležitost aktivně se zapojit 
do vývoje událostí. představil 18 filmů 
s tzv. reálným společenským dopadem 
(social impact films). jsou to filmy, 
které nekončí závěrečnými titulky v kině 
– vyzývají diváky a divačky k aktivní 
účasti v navazujících kampaních, jejichž 
cílem je pozitivní společenská změna.
 
příležitosti jak se zapojit do českých 
i zahraničních kampaní byly různé: 
vyjádření podpory na sociálních sítích, 
šíření povědomí či podepsání petice, přímá 
pomoc obětem prostřednictvím finančního 
příspěvku neziskovým organizacím či 
iniciativám, změna chování a přijetí 
nového životního stylu. jako inspirace 
lidem posloužily tyto doprovodné akce:

festivaloví diváci a divačky se také 
mohli sami přímo zapojit do výzkumu 
společenského dopadu. konal se po 
projekcích filmů Cowspiracy a 10 miliard 
– co máte na talíři?, jejichž cílem 
bylo inspirovat k většímu zamyšlení 
nad složením a původem konzumovaných 
potravin, a dokonce k vyzkoušení 30denní 
veganské diety. výzkum provedla agentura 
milwardbrown. respondenti a respondentky 
byli dotazováni bezprostředně po zhlédnutí 
filmu a následně s měsíčním odstupem. 
 
výzkum ukázal, že oba filmy publikum silně 
oslovily. o Cowspiracy třetina respondentů 
prohlásila, že jim změnil život; polovina 
publika navíc řekla, že film sděloval jiné 
skutečnosti než většina filmů se stejným 
tématem. názory 90 % diváků a divaček 
obou filmů se po zhlédnutí dokumentu 
změnily pozitivním směrem – ať už snížili 
spotřebu masa, začali se zajímat o původ 
konzumovaných potravin nebo nakupovat 
lokální zemědělskou produkci. lidé si 
také aktivně vyhledávali další informace 
k tématu, a to zejména po zhlédnutí 
filmu 10 miliard – co máte na talíři? 
(96 % respondentů). 

udržitelná móda

prezentace šicích dílen 
a recyklačních obchodů k filmu
Co se nenosí

SpoleČné Stolování

ochutnávka připravená iniciativou 
Zachraň jídlo k filmům Cowspiracy 
a 10 miliard – co máte na talíři?

cyklojíZda

pořádaná bike sharingem rekola 
k filmu Kola versus auta

Zpívání S pianem

happening po filmu
Sedm písní pro dlouhý život

udržitelná móda

prezentace šicích dílen 
a recyklačních obchodů 
k filmu Co se nenosí

SpoleČné Stolování

ochutnávka připravená iniciativou 
Zachraň jídlo k filmům Cowspiracy 
a 10 miliard – co máte na talíři?



Jeden svět interaktivně
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dalším trendem ve světovém dokumentu jsou tzv. interaktivní projekty 
kombinující film s počítačovými hrami a rozvíjejícími se it technologiemi. 
umožňují aktivní zapojení publika, a tím intenzivnější prožitek. v diváckém 
centru galerie lucerna, v předsálí kina světozor, městské knihovně a v kině 35 
byly umístěny interaktivní zóny, kde si diváci a divačky mohli zdarma projít 
nejnovější interaktivní dokumenty.

4 Stelle Hotel
4 Stelle Hotel

kronika společenského 
experimentu – zasquatování 
opuštěného objektu bývalého 
luxusního hotelu

Quipu
Quipu

kolektivní paměť peruánců 
a peruánek sterilizovaných 
za vlády prezidenta 
fujimoriho v 90. letech 
20. století

do not track
Přestaňte slídit

interaktivní webová série 
s tématem digitální stopy 
a soukromí na internetu

tHe deeper tHey Bury me
Jako v hrobě

příběh hermana Wallace, 
vězně nejdéle drženého na 
samotce za celou historii 
amerického vězeňství

laHore landing
Přistání v Lahore

Zachycení života v lahore 
v kontrastu k negativnímu 
mediálnímu obrazu pákistánu

falciani‘S SwiSSleakS
Velká datová loupež

případ whistleblowingu 
zaměstnance banky hsbc 
hervé falcianiho, jenž byl 
nakonec obviněn z narušení 
důvěryhodnosti švýcarských 
bank

life on Hold
Život musí počkat

obrazy života deseti 
syrských uprchlíků žijících 
v libanonu

tHat dragon, cancer
Ten drak Rakovina

počítačová hra, jejímž 
autorem je otec malého 
chlapce nemocného rakovinou 
mozku. hra doprovázela film 
Děkujeme, že jste hráli 
s námi.

vůbec poprvé si mohli diváci a divačky vyzkoušet filmy vytvořené pro platformu 
virtuální reality. společnost samsung zapůjčila festivalu pět kusů gear vr brýlí 
na virtuální realitu. s nimi si zájemci a zájemkyně mohli velmi zblízka prožít 
tři vr projekty.

witneSS
360° 7/7
Svědek 360° 7/7

Zážitky jedné z přeživších obětí 
bombového útoku v londýnském metru 
7. července 2005

dmZ: memorieS
of no man´S land 
DMZ: Vzpomínky ze země nikoho

interaktivní animovaný projekt, 
který zprostředkovává pocity jednoho 
z pohraničních vojáků na hranici 
severní a jižní korey

waveS
of grace
Vlny milosrdenství

příběh decontee davisové z libérie, 
která přežila nákazu eboly, stala 
se imunní a začala pomáhat ostatním 
pacientům



interaktivní zóny ve čtyřech pražských 
kinech byly otevřeny ve všední dny od 17:00 
a o víkendu od 14:00 hod. Za dobu festivalu 
je navštívilo celkem 497 lidí. interaktivním 
dokumentům se věnovala také masterclass jeden 
svět interaktivně: Webové a virtuální světy, 
během níž své projekty prezentovali alexandre 
brachet (Přestaňte slídit), darren emmerson 
(Svěděk 360° 7/7), rosemarie lerner (Quipu)
a paolo palermo (4 Stelle Hotel).

obsah > divácké cenTrum galerie lucerna

divácké centrum galerie lucerna

novinkou 18. ročníku jednoho světa bylo divácké centrum, které se 
nacházelo v atraktivním prostoru nově otevřené galerie lucerna. díky 
vstřícnosti majitelky paláce lucerna dagmar havlové mohlo vzniknout 
živé a atraktivní festivalové místo, kde se lidé setkávali v době 
mezi projekcemi a kde se odehrával doprovodný program. 



verniSáž fotografické výStavy
všude doBře, doma nejlíp

dokumentární fotografie Zuzany samary 
zachycovaly momenty z každodenního 
života lidí bez domova. 

HoSt na Baru

v příjemném prostředí diváckého centra se 
mohli zájemci osobně setkat s vybranými 
režiséry a režisérkami. největší zájem 
vzbudila nanfu Wang (Hooligan Sparrow), 
kterou po projekci k baru následovala 
početná skupinka fanoušků a fanynek.

radiodokumenty
ČeSkéHo roZHlaSu

lidé měli možnost poslechnout si 
rozhlasové dokumenty od redaktorů českého 
rozhlasu a následně s nimi diskutovat. 
tématy byla nenávist a bezdomovectví.

Human rigHtS tattoo

už od 4:00 ráno čekala v sobotu 12. 3. 
fronta před diváckým centrem na tetování 
písmen z deklarace lidských práv. do 
projektu nizozemského umělce sandera 
van bussela se v praze zapojilo 60 osob.

výstava všude dobře, doma nejlíp

host na baru

SpoleČné Stolování

nad svačinou připravenou iniciativou 
Zachraň jídlo se lidé dozvěděli 
o plýtvání potravinami, komunitních 
zahradách a městském farmaření. 

tolduntold: odemkněte
příBěHy ve Své Hlavě

projekt nizozemské multimediální 
platformy the iron curtain project 
vyprávěl osobní příběhy z dob komunismu, 
o kterých se dřív muselo mlčet.

jak vZnikal film
oBČan Havel

k výročí narození václava havla a při 
příležitosti 10. ročníku ceny pavla 
kouteckého představili režisér miroslav 
janek a producentka jarmila poláková 
tvůrčí metodu vzniku filmu Občan Havel.

udržitelná móda
 
prezentace kampaní, které se 
v čr zabývají udržitelným a etickým 
módním průmyslem nebo upcyklací. 
akce následovala po projekci filmu 
Co se nenosí.

human rights tattoo

vernisáž výstavy všude dobře, doma nejlíp



Hatefree
Stage

Rock Café

oblíbený koncept show 
předních českých stand-
upistů, tentokrát na téma 
„kde domov můj?

koncert
výcHodní komBo

Rock Café

vystoupení ázerbájdžánského 
rapera jamala aliho 
a ukrajinského soulového 
a jazzového kvarteta 
nastyaZnykaye.

demokratiZace
tcHaj-wanu

Knihovna Václava Havla

komponovaný filmově-debatní 
večer o situaci na tchaj-
wanu.

panelová diSkuSe 
a Happening: ve válce 
múZy mlČí?

Goethe Institut

jak se dá na dnešní ukrajině 
umělecky působit, zvlášť 
v okupovaných oblastech jako 
donbas nebo krym?

obsah > další doprovodný program

další doProvodný Program

ukrajinská kapela nastyaZnykaye ázerbájdžánský hudebník jamal ali

výStava proČ mluvit 
Se Zvířaty

Goethe Institut

trilogie mobilní akademie 
berlín: konference 
„portrétování zvířat“ – živá 
událost a inscenace sedmnácti 
lidsko-zvířecích párů ve 
fotografické aréně.

výStava Světové 
událoSti jana
šiBíka
České centrum

retrospektivní výstava z míst 
konfliktů a humanitárních 
katastrof.

výStava
tváře pomoci 

Pasáž Lucerna

fotografie různých podob 
humanitární pomoci, kterou 
člověk v tísni poskytuje ve 
světě i v české republice.

interaktivní výStava 
priya’S SHakti

Městská knihovna

inovativní multimediální 
projekt na téma postojů vůči 
genderově orientovanému 
násilí.

výstava priya‘s shakti výstava tváře pomoci



obsah > masTerclasses

masterclasses

masterclasses byla pofilmová setkání, na nichž se režiséři 
a režisérky uváděných filmů podělili s publikem o svoje 
zkušenosti z natáčení a nechali nahlédnout do své filmařské 
metody. masterclasses se dotýkaly významných témat 
z filmařského světa. 

prezentace i diskuse byly vedeny 
v angličtině se simultánním tlumočením. 
konaly se v kině 35 ve francouzském 
institutu. celkem je navštívilo 843 diváků 
a divaček.

masterclass kam se poděly režisérky?

Masterclass s Romanem Bondarčukem:

ukrajinští šerifové – případ 
Z divokéHo výcHodu
následovala po projekci filmu 
Ukrajinští šerifové.

Masterclass Jeden svět interaktivně: 

weBové a virtuální Světy
své interaktivní dokumenty 
prezentovali alexandre brachet 
(Přestaňte slídit), darren emmerson 
(Svědek 360° 7/7), rosemarie lerner 
(Quipu) a paolo palermo (4 Stelle 
Hotel).

Masterclass iShorts:

doma na moři neBo na kolotoČi
projekce studentských filmů 
z předních filmových škol ze střední 
evropy. v hlasování publika zvítězil 
dokument Superjednotka (Superunit) 
autorky teresy czepiec z polské 
filmové školy Wajda studio.

Masterclass s Fredrikem Gerttenem:

meZi Banány, koly a fotBalem
následovala po projekci filmu 
Kola versus auta.

Masterclass se Zuzanou Piussi:

mafie a politika
v inveStigativním dokumentu
následovala po filmu Těžká volba.

Masterclass o filmu Královny Sýrie:

kam Se poděly režiSérky?
prezentace výsledků mezinárodního 
výzkumu marginalizace filmařek 
realizovaného organizací european 
Women’s audiovisual network (eWa). 
Účastnila se zástupkyně ředitelky 
eWa alexia munos, producentka filmu 
Královny Sýrie georgina paget 
a česká režisérka andrea culková.

Masterclass o filmu Po arabském jaru:

revoluČní multimediální
projekt S kampaní
diskuse se účastnila režisérka 
filmu gini reticker, producentka 
beth levison a egyptská bloggerka 
fatma emam.

Masterclass s Kari Anne Moe:

oBServaČní příStup v dokumentu
následovala po filmu Rebelové.

masterclass slovenské
režisérky Zuzany piussi

francouzský tvůrce
alexandre brachet



obsah > panelové debaTy

Panelové debaty

oblíbené panelové debaty byly nově 
přesunuty do velkého sálu městské 
knihovny v praze s kapacitou 386 
míst. během festivalu se konalo 
osm panelových debat s českými 
i zahraničními hosty a profesionálními 
moderátory a moderátorkami, většinou 
z českého rozhlasu. navštívilo je 
celkem 2039 osob.

mezi diskutujícími byli např. krymská 
lidskoprávní aktivistka olha skrypnyk, 
ředitelka maďarské unie občanských 
svobod (hclu) stefánia kapronczay, 
poslanec evropského parlamentu za 
kdu-čsl tomáš Zdechovský, státní 
tajemník pro evropské záležitosti 
tomáš prouza, generálporučík jiří 
baloun, první zástupce náčelníka 
generálního štábu ča.

všechny večery streamovala česká 
televize. Záznamy je možné vidět na 

témata panelů:

kam míří ukrajina?
demokracie podle tecHnokratů
roBot, přítel na Stáří
internet v rukou vlády
manželStví pro všecHny
miZející půda
co evropě přináší migrace
Sýrie – konflikt, který nemá řešení?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000244-jeden-svet-2016

„Karavana evropských reforem jde 
na Ukrajině dál, ale ten pes tam 
na ni bude dál štěkat.“
david stulík, český diplomat delegace 
evropské komise v kyjevě – panelová 
debata Kam míří Ukrajina?

„Robot nemá duši, ale 
má kouzlo osobnosti.“

prof. rndr. olga štěpánková, csc., 
fakulta elektrotechnická čvut
panelová debata Robot, přítel 
na stáří

panel k debatě o situaci na ukrajině



obsah > easT doc plaTform

east doc Platform
setkání filmových
Profesionálů

již popáté se v průběhu pražské části jednoho světa konalo 
setkání filmových profesionálů a profesionálek east doc 
platform, které organizuje institut dokumentárního filmu. 
jedná se o největší akci pro středo- a východoevropské 
dokumentaristy. letos do prahy zavítalo přes 400 účastníků 
a účastnic, mezi nimiž byli filmoví tvůrci, zástupci 
významných filmových festivalů i klíčové světové osobnosti 
z oblasti dokumentárního filmu.

větší část programu east doc platform, který zahrnoval 
přednášky, diskuse, masterclasses a prezentace případových 
studií, byla otevřena široké veřejnosti. 

mottem letošního east doc platform byl slogan sight specific, 
který vyjadřuje jak rozmanitost pohledů a přístupů k tématům, 
tak jedno ze zaměření programu – site specific projekce 
a diskuze jako alternativní formu filmové distribuce 
a podporu dialogu mezi tvůrci a diváky.

hlavní cenu east doc platform 
pro nejlepší projekt ve stadiu 
vývoje získal film režiséra 
jana geberta Až přijde válka, 
který vzniká v produkci pink 
productions a koprodukci hbo 
europe.

tématem je vznikající 
slovenská domobrana, v níž se 
mladíci připravují na střet 
s nepřítelem, ať přijde 
odkudkoli.

až přijde 
válka
(When the War comes)
jan gebert 

hlavní cena east doc 
platform – projekt ve 
stadiu vývoje

miriam ryndová z institutu dokumentárního 
filmu při zahájení festivalu v kině lucerna



obsah > fesTivals meeTs fesTivals & fuTure docs

festivals
meet festivals

future
docs

Zástupci a zástupkyně 25 lidskoprávních filmových 
festivalů z celého světa se během pražské části 
jednoho světa sešli, aby sdíleli své zkušenosti 
a navázali nové kontakty. setkání v diváckém 
centru galerie lucerna se zúčastnilo celkem 
39 festivalových organizátorů a organizátorek.

první část programu byla věnována diskuzím 
o zajišťování filmových projekcí pro hendikepované 
diváky a divačky. je to společenská poptávka 
a zároveň technická výzva, jíž se lidskoprávní 
festivaly budou muset zhostit. v druhé části 
se přítomní zamýšleli nad možnostmi navazování 
spolupráce mezi festivaly; podporou, jakou 
mohou velké festivaly poskytnout těm menším, 
a výhodami, které propojování festivalů přináší.

Účastníci a účastnice akce ocenili příležitost 
osobně se setkat a navzájem se podělit o úspěchy 
i strasti svých festivalů.

cílem projektu future docs je propojit 
filmaře a filmařky s lidmi z neziskových organizací 
a iniciovat vznik nových autorských dokumentů 
se silným příběhem.

první setkání workshopu future docs zorganizoval 
polský lidskoprávní filmový festival Watch docs 
v prosinci 2015 ve varšavě. dal příležitost obhájcům 
a obhájkyním lidských práv z neziskových organizací 
představit příběhy lidí z oblastí, ve kterých 
tyto organizace aktuálně působí. filmoví tvůrci 
a tvůrkyně mohli z často neznámých či opomíjených 
témat vybírat náměty pro své budoucí filmy.

Z inspirativního setkání vzešly čtyři filmové 
projekty, jejichž spoluautoři měli možnost na 
svých nápadech dále pracovat v rámci dvoudenního 
navazujícího workshopu konaného během letošního 
jednoho světa. do prahy přijely čtyři zástupkyně 
neziskových organizací ze srbska, arménie, ukrajiny 
a čr, osm evropských filmových profesionálů z řad 
režisérů a producentů a dvě zahraniční tutorky, 
které pomáhaly filmové příběhy dále rozvíjet formou 
skupinových pracovních sezení. tvůrci těchto čtyř 
projektů získají v průběhu roku 2016 další odbornou 
pomoc a vznik nejlepšího z nich bude podpořen 
finančně.  

Účastníci a účastnice setkání festivals meet festivals



obsah > ZaháJení fesTivalu

ZaháJení festivalu

jeden svět byl tradičně zahájen 
slavnostním večerem v pražském kině 
lucerna a předáním lidskoprávní ceny 
homo homini v pražské křižovatce. 
Zároveň proběhla zahajovací projekce 
pro veřejnost v kině Světozor. 
vzhledem k vývoji situace autonomního 
sociálního centra klinika na Žižkově, 
které jako hlavní místo pomoci 
migrantům v praze čelilo tlakům 
na zrušení, rozhodl se festival 
kliniku symbolicky podpořit a přidat 
zahajovací projekci přímo do jejích 
prostor.

kino lucerna

pražSká křižovatka

kino SvětoZor

aSc klinika

Zahajovacím filmem 
18. ročníku byl dokument 
Žádný člověk není ostrov 
sám pro sebe režiséra tima 
de keersmaeckera. jednalo 
se o mezinárodní premiéru 
a režisér se projekce osobně 
účastnil. film bohatý na 
obrazové metafory dokumentuje 
život dvou uprchlíků 
usazených na ostrově 
lampedusa, jímž většina 
migrantů pouze prochází. 
debata s režisérem proběhla 
po projekci v lucerně 
a světozoru.

Žádný 
člověk není 
ostrov sám 
pro sebe
(no man is an island)
tim de keersmaecker
belgie, 2015
72 min.

Zahajovací film

režisér tim de keersmaecker při zahájení festivalu



v pražské křižovatce předala 
společnost člověk v tísni cenu 
Homo Homini, která oceňuje osobnosti, 
jež se významně zasloužily 
o prosazování lidských práv, 
demokracie a nenásilného řešení 
politických konfliktů. letos ji 
získala skupina jedenácti kubánských 
disidentů, bývalých politických 
vězňů tzv. černého jara, kteří 
se i přes nátlak režimu rozhodli 
neemigrovat a zůstávají na ostrově 
bojovat za větší svobodu kubánských 
občanů. v praze je reprezentovala 
asunción carrillo Hernández, členka 
dam v bílém a matka politického 
vězně felixe navarra rodrígueze, 
jednoho ze 75 zadržených v roce 
2003. cenu převzala z rukou ministra 
spravedlnosti roberta pelikána 
a ředitele společnosti člověk 
v tísni šimona pánka.

během slavnostního večera vystoupili 
egyptský obhájce lidských práv 
a ředitel cairo institute for human 
rights studies Bahey eldin Hassan 
a koordinátorka projektu cuba decide 
a členka poroty václava havla na 
festivalu jeden svět 2016 rosa 
maría payá.

ministr kultury daniel herman, 
porotkyně rosa maría payá, asunción 
c. hernández a ředitel společnosti 
člověk v tísni šimon pánek 

ministr spravedlnosti robert 
pelikán a asunción carrillo 

hernández 

obsah > fesTivalová kina

festivalová kina

počet festivalových kin se letos rozšířil. k tradiční sestavě kin lucerna, světozor, 
městská knihovna, kino 35 ve francouzském institutu, atlas, ponrepo a evald nově 
přibylo kino béla s kapacitou 100 míst. v městské knihovně navíc letos probíhaly 
festivalové projekce i v malém sále, čímž jeden svět získal dalších 140 míst. 
panelové debaty se poprvé přesunuly do velkého sálu městské knihovny a v kině 35 
se po osm festivalových večerů konaly masterclasses.

kino lucerna

měStSká kniHovna

kino Béla

kino SvětoZor

kino ponrepo

kino atlaS

kino 35

kino evald



pražskou část jednoho světa navštívilo 49.624 lidí. odpolední a večerní projekce 
zhlédlo 34.565 diváků a divaček, na doprovodné akce přišlo 1.996 osob. dopoledních 
projekcí pro školy se zúčastnilo 12.315 žáků a studujících a 748 vyučujících. 
v praze se konalo 341 odpoledních a večerních projekcí a 156 projekcí pro školy. 
pro velký divácký zájem byly do programu přidány projekce dokumentů 10 miliard – 
co máte na talíři?, Dotkni se nebe, Švédská teorie lásky, Země kartelů (nominace 
na oscara 2016). přidaná projekce Švédské teorie lásky se v sobotu 13. března 
konala také v autonomním sociálním centru klinika.

49.624
návštěvnost festivalu v PraZe

stejně jako vloni i letos jeden svět promítal v 32 městech po celé české republice. 
regionální festivaly navštívilo celkem 67.829 lidí, z toho 20.546 diváků a divaček 
přišlo na odpolední a večerní projekce. školní projekce přivítaly dohromady 40.941 žáků, 
studujících a vyučujících. celkem 6.342 lidí navštívilo doprovodné akce, mezi nimiž 
nechyběly benefiční koncerty, happeningy, ochutnávky mezinárodní kuchyně, filmové 
workshopy s režisérem apod. nejvyšší, téměř třetinový nárůst návštěvnosti zaznamenaly 
jeden svět v ostravě a v Ústí nad orlicí. v Ústí letos projekce a doprovodné akce 
navštívilo celkem 5.981 osob, přičemž město má 15.000 obyvatel. průměrný počet diváků 
a divaček na jednu filmovou projekci překročil 70 osob. protagonistka dokumentu heleny 
třeštíkové Mallory se osobně zúčastnila pofilmových diskuzí ve dvaceti městech.

67.829 
návštěvnost festivalu v regionech



Hlavní porota

Hanna polak

polská filmová 
tvůrkyně, jejíž film 
děti ze stanice 
leningradská byl 
v roce 2004 nominován 
na oscara v kategorii 
krátkých dokumentárních 
filmů.

eric Bergkraut

režisér a producent, 
který se od roku 1992 
věnuje dokumentárnímu 
filmu. Za filmy 
čečenské pohlednice 
a dopis anně získal 
několik ocenění včetně 
ceny václava havla na 
festivalu jeden svět.

diana el 
jeiroudi 
syrská nezávislá 
dokumentaristka 
a spoluzakladatelka 
neziskového berlínského 
sdružení doX boX, které 
se zaměřuje na podporu 
a vzdělávání nové 
generace dokumentaristů 
v arabském světě. 

Heidi gronauer

od roku 1990 je 
ředitelkou školy pro 
dokument, televizi 
a nová média Zelig 
v bolzanu a odpovídá 
za vývoj různých 
projektů souvisejících 
s dokumentární tvorbou 
a produkční činností 
školy. 

BoHdan BláHovec 

český dokumentarista, 
autor celovečerního 
debut show!, který 
získal cenu české 
filmové kritiky 
a ocenili ho i diváci. 

porota
václava Havla

ulrike lunacek 

místopředsedkyně 
evropského parlamentu. 
v minulosti působila 
jako aktivistka, 
novinářka a pracovala 
v nevládních 
organizacích na podporu 
lgbt komunity.

makSym ButkevycH

spoluzakladatel 
projektu no borders 
nevládní organizace 
social action 
center. Zaměřuje se 
na pomoc migrantům 
na ukrajině a na 
problémy s xenofobií 
a diskriminací 
v ukrajinské 
společnosti.

roSa maría payá

koordinátorka 
projektu cuba decide 
prosazujícího 
referendum za svobodné 
a pluralitní volby na 
kubě. bojuje také za 
vyšetření podezřelé 
smrti svého otce 
oswalda payá, laureáta 
sacharovy ceny, v roce 
2012.

Hoi trinH

výkonný ředitel 
regionální nevládní 
organizace voice, která 
působí v jihovýchodní 
asii, poskytuje právní 
pomoc uprchlíkům 
a pomáhá rozvíjet 
občanskou společnost 
ve vietnamu.

emin HuSeynov

mezinárodně uznávaný 
obhájce lidských práv 
a bývalý prezident 
přední ázerbájdžánské 
mediální organizace 
institut pro svobodu 
a bezpečnost reportérů 
(irfs). nyní žije ve 
švýcarském bernu.



tomáš
Zikmund 
Zvukový mistr

filip
SkuHrovec
Zvukový mistr

jiří
litoš 
Zvukový mistr

porota
ČeSkéHo roZHlaSu StudentSká

porota

daniel
kadlec
gymnázium špitálská 
v praze-vysočanech

tereZa
gregorová
lepařovo gymnázium 
v jičíně

filip
král
gymnázium v děčíně

markéta 
petříČková
gymnázium dr. václava 
šmejkala v Ústí nad 
labem

foto ze soutěžního filmu Nejdřív nás budou muset zabít



ragHda HaSSan

matka ze syrské rodiny, 
která emigrovala do 
francie, film Syrská Love 
Story

frank nervik 

aktivista bojující proti 
týrání zvířat, film 
V kožešině

obsah > akTéři filmů

hrdinové a hrdinky Z filmů

kromě filmových tvůrců byli hosty k některým dokumentům i sami hrdinové 
a hrdinky uváděných dokumentů. s největším úspěchem u publika se setkala 
afghánská raperka sonita, s jejímž příběhem se publikum mohlo seznámit 
ve stejnojmenném filmu. sonita přijela z usa, kde studuje a pracuje na 
tom, aby si splnila svůj hudební sen.

Sonita aliZada

afghánská raperka, 
film Sonita

viktor kryvoBorodko, 
volodymyr rudkovSkyi 
a viktor marunyak

šerifové a starosta z filmu 
Ukrajinští šerifové

Sulayman wim van ael  

imám pracující s mládeží 
ohroženou náborem isis,
film Můj džihád

jacoB noSSell
 
spastik a autor divadelní 
hry o lidech s hendikepem, 
film Normální porucha

poprvé v historii byly festivalové 
akreditace vydány také robotům. nizozemská 
výzkumnice elly a. konijn s sebou do prahy 
přivezla roboty alice ii a Zoru jako 
hosty k filmu Pečovatelka Alice, který 
představuje projekt sociálních robotů 
pomáhajících osaměle žijícím seniorům 
a seniorkám.

jamSHid moHamadi 

migrant žijící v německu,
film Café Waldluft
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výběr Z festivalových hostů

poroty

eric bergkraut (švýcarsko), maksym butkevych (ukrajina), 
heidi gronauer (itálie), emin huseynov (ázerbájdžán), 
diana el jeiroudi (německo), ulrike lunacek (rakousko), 
rosa maria payá (cuba), hanna polak (poland), hoi trinh 
(vietnam).

filmoví tvůrci a tvůrkyně

dar‘ya averchenko (ukrajina), yann arthus-bertrand 
(francie), gilad baram (německo), david bernet 
(německo), roman bondarchuk (ukrajina), benny brunner 
(nizozemsko), toma chagelishvili (gruzie), helene 
choquette (kanada), oleksandra chuprina (ukrajina), 
maike conway (německo), teresa czepiec (polsko), inna 
denisova (rusko), steven dhoedt (belgie), michael 
dinesen (švédsko), maria dokken (norway), marianna 
economou (řecko), asa ekman (švédsko), darren emerson 
(velká británie), arto halonen (finsko), eytan harris 
(izrael), imam hasanov (ázerbájdžán), barbara hessová 
(slovensko), nicole n. horanyi (dánsko), pablo iraburu 
(španělsko), alexandra ivanova (rusko), christian 
sønderby jepsen (dánsko), pankaj johar (indie), dominik 
jursa (slovensko), karin jurschick (německo), avedis 

kaprealian (sýrie), tim de keersmaecker (belgie), james 
keogh (rusko), matthias koßmehl (německo), kurt langbein 
(rakousko), rosemarie lerner (peru), beth levison (usa), 
sophia luvara (nizozemsko), hrvoje mabic (chorvatsko), 
vitalij manský (rusko), sean mcallister (velká 
británie), michael mcevoy (velká británie), kari anne 
moe (norsko), jamshid mohamadi (německo), frank nervik 
(norsko), masha novikova (rusko/ukrajina), emmy oost 
(belgie), mehrdad oskouei (írán), najmi own (tunisko), 
georgina paget (velká británie), paolo palermo (itálie), 
anna perssons (švédsko), borys peter (ukrajina), elisa 
pufürst (německo), pyae Zaw phyo (barma), gini reticker 
(usa), caroline reucker (německo), alexia muinos ruis 
(španělsko), daniel andreas sager (německo), johanna 
schwartz (velká británie), kaung sint thar (barma), 
ilse van velsen (nizozemsko), jaro vojtek (slovensko), 
elena volochine (rusko), nanfu Wang (usa), anna 
Weitz (švédsko), hongjie Xu (německo), illia yehorov 
(ukrajina), mira Zeehandelaar (nizozemsko).

organiZátoři filmovýcH feStivalů

yirgashewa teshome amare (ethiopian international film 
festival, ethiopie), josé miguel beltran (san sebastian 
human rights film festival, španělsko), tanya berndsen 
(Without borders film festival, německo), lilia charfi 

bouassida (human rights film festival tunisko), teling 
chen (taiwan international documentary festival, tchaj-
wan), aya emir (bir duino kyrgyzstán), anna galatonova 
(new film festival, podněstří), natalie gravenor (one 
World berlin, německo), hans habiger (one World berlin, 
německo), alexandra hertwig (kassel documentary film and 
video festival, německo), daisuke imajo (unhcr refugee 
film festival, japonsko), tolekan ismailova (bir duino 
kyrgyzstán), oana koulpy (one World rumunsko), andrea 
kuhn (nuremberg human rights film festival, německo), 
lars leidl (move it! young, německo), grit lemke (dok 
leipzig, německo), aleksandra minkiewicz (human rights 
human dignity film festival, barma), mon mon myat 
(human rights human dignity film festival, barma), 
camilo ernesto navas (festival de cine más, nikaragua), 
donia lina nilsen (bergen international film festival, 
norsko), kumjanna novakova (pravo ljudski film festival, 
bosna a hercegovina), oksana sarkisova (verzio human 
rights film festival, maďarsko), rico schwibs (move 
it! young, německo), tamara van strijthem (take one 
action film festivals, skotsko), omar tarawneh (karama 
hrff, jordánsko), håkon tveit (bergen international 
film festival, norsko), Zakaryia el Zaidy (mercy Wings 
organisation, libye), silvia Zimmermann (move it! film 
festival, německo).

oStatní HoSté

jamal ali (ázerbájdžán), olena borichevska (ukrajina), 
bahey el din hassan (egypt), fatma emam mokhtar (egypt), 
anastasia osipenko (ukrajina), yuri shakalov (ukrajina), 
olha skrypnyk (ukrajina), sander van bussel (belgie), 
natalia vovk (ukrajina). 

futuredocS

viktor asliuk (bělorusko), volha dashuk (bělorusko), 
marco de stefanis (nizozemsko/itálie), olga djurovic 
(srbsko), maryna hovorukhina (ukrajina), ilja kok 
(nizozemsko), sirkka moeller (německo), maciej nowicki 
(polsko), christine pawlata (itálie), rada sesic 
(nizozemsko), marta szuchnicka (polsko), erika tasini 
(itálie), nanouk Wouters (nizozemsko), ofelya Zalyan 
(arménie).

eaSt doc platform

alexandre brachet (francie), uldis cekulis (lotyšsko), 
erik gandini (švédsko), fredrik gertten (švédsko), 
magnus gertten (švédsko), mike lerner (velká británie), 
sarah mosses (velká británie).
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ohlasy hostů

„Festivalový program byl 
zajímavý a vyvážený. Čím méně 
filmů z ‘velkých’ festivalů 
uvádíte, tím lépe. Zaměření na 
lidská práva je vaší silnou 
stránkou, pokračujte v tom!“

Benny Brunner
režisér filmu Model pana
starosty

Hoi trinh
člen poroty václava havla

darya averchenko
producentka filmu Ukrajinští 
šerifové

kaung Sint thar
& pyae Zaw phyo
režiséři filmu Napříč Barmou

pablo iraburu
režisér filmu Zdi

marianna economou
režisérka filmu Útěk bez konce

„Byl to skvělý festival a celý 
náš tým má radost, že se mohl 
účastnit. Upřímně, být v Hlavní 
soutěži na Jednom světě byl můj 
dávný sen. A nyní se skutečně 
vyplnil!”

„Během roku navštívím mnoho 
festivalů. Občas mají spoustu 
financí, ale nedostatek – jak 
bych tak řekl – charakteru. 
U vás jsem cítil, že váš 
festival má svůj vlastní hlas. 
A to považuji za ten největší 
výkon.“

mám radost, že jsem 
mohla zajít na film na 
kontroverzní klinice, 
díky za vaši podporu.

Za festival hodně 
děkuji. chodím na něj 
cca od roku 2000 a 
zatím jsem nevynechala 
ani jeden ročník. tehdá 
v mých 15 letech, stejně 
jako dnes, mi stále 
otevírá oči.

všechny filmy byly 
neskutečné... pět 
ze sedmi filmů jsem 
probrečela, bylo 
to strašně silné, 
obohacující... 
nejsilnější zážitek 
jsem měla z filmů 
Hooligan Sparrow 
a taky domy bez 
dveří!!

krom dojmu z konkrétního 
filmu mě opakovaně 
dostává, jak jsou ty sály 
plné, jaké filmy lidi 
volí, že svět není tak 
zlý, jak se může (hlavně 
díky médiím) zdát, a že 
lidi zajímá, jak se žije 
jiným a jinde a soucítí 
s nimi. to mě dostane 
znova a znova.

nejsilnější zážitek máme 
z filmu Sonita. vzala jsem na 
něj syny ve věku 10 a 12 let 
a byli nadšení. dlouho jsme 
si o filmu pak povídali. 
nesmírně cenný zážitek. věřím, 
že moje děti na Sonitu jen tak 
nezapomenou.oceňuji filmy o konci života, 

jsem ráda, že témata smrti 
a umírání přestávají být 
veřejným tabu...

„Jeden svět je neuvěřitelně 
profesionálně organizovaný, 
vysoce navštěvovaný a dobře 
zavedený, s velkou podporou 
ze strany účastníků i celé 
společnosti.”

„Byli jsme překvapeni, jak silné 
byly uváděné filmy, příběhy, 
prezentace. Uvědomili jsme si, 
že je nutné, aby vznikalo ještě 
více silných dokumentárních 
filmů. A také jsme navázali 
cenné kontakty na setkáních 
Guests Meet Guests.”

„Moc jsem si svůj krátký pobyt 
v Praze užila. I když jsem se 
nemohla zúčastnit více projekcí 
a mítinků, mám pocit, že se 
festival vyvinul ve ‘velkou 
událost’ jak v rámci Prahy, 
tak v rámci světa dokumentárního 
filmu. Dobrá práce!“

ohlasy Publika
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Jeden svět na školách
celkem 156 projekcí uspořádal v praze jeden 
svět pro základní a střední školy. Z toho 
94 projekcí bylo určeno žákům a žákyním 
základních škol a 62 projekcí středoškolským 
studentům a studentkám, jimž jsou vybírány filmy 
z programu pro dospělé. dopoledne se školnímu 
publiku promítalo v deseti pražských kinech.

do jednoho světa na školách se letos zapojilo 
137 pražských škol. do kina přišlo celkem 
13.063 diváků a divaček, z toho 12.315 žáků, 
žákyň a studujících a 748 vyučujících.

v rámci regionálních festivalů navštívilo 
dopolední projekce pro školy celkem 40.524 
žáků a žákyň, studujících a vyučujících z celé 
republiky. nejpočetnější školní publikum 
přilákal jeden svět v Ústí nad orlicí, kde 
do kina dopoledne přišlo 3.893 osob. 

kromě filmů byl v praze pro děti i vyučující připraven 
doprovodný program, jehož se zúčastnilo 126 lidí. 
na setkání studentských filmových klubů jednoho světa 
na školách přijelo do prahy 39 účastníků a účastnic, 
bylo mezi nimi osm zástupců z norska a učitelky 
z moldavska a kyrgyzstánu. akce byla tematicky 
zaměřena na problematiku tzv. uprchlické krize, ale 
součástí programu byla i přednáška o tom, jak pohlížet 
na dokumentární film nebo jak propagovat promítání 
filmového klubu. Účastníci a účastnice se zapojili 
také do sobotní festivalové cyklojízdy, která se 
konala před projekcí dokumentu Kola versus auta.

celkem 83 vyučujících přijelo na učitelské setkání, 
které bylo letos zaměřeno na téma migrace. učitele 
a učitelky čekal workshop, projekce filmu a panelová 
debata s hosty, jimiž byli šimon pánek (člověk 
v tísni), karel randák (bývalý ředitel civilní 
rozvědky), martin rozumek (opu) a jan jirák (iksŽ 
fsv uk).

festivalová porota složená ze studentek a studentů 
gymnázií vybírala vítězný film z kolekce dokumentů 
pro středoškoláky. ocenila film Co se nenosí 
estonských režisérů jaaka kilmiho a lennarta 
laberenze, který se zabývá ekologickou náročností 
textilního průmyslu. 

velký zájem projevili rodiče i malí diváci o dvě 
projekce složené z tří nejlepších filmů z kategorie 
jeden svět dětem na témata migrace, život s postižením 
a mezigenerační dialog. projekce byly určeny dětem 
ve věku 8 až 13 let a obě byly vyprodány. v sobotu 
po filmu proběhla výtvarná dílna pod vedením studentky 
animace a scénografie míši režové.

během jednoho světa byla vyhlášena výtvarná soutěž, 
kdy soutěžící malují obrázky na motivy z dokumentů, 
které viděli na jednom světě. první díla začala 
přicházet již v průběhu festivalu.

Workshop v rámci programu 
jeden svět dětem
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Jeden svět v médiích

jeden svět 2016 pro své publikum připravil nový responzivní web 
a mobilní aplikaci v partnerství se společností ackee. aplikace 
byla dostupná pro android, ios i Windows a nabízela informace 
o festivalu v češtině i angličtině. do konce března si ji 
stáhlo 2.333 uživatelů a uživatelek.

přestože část lidí přešla k využívání mobilní aplikace, webové 
stránky od 20. února do 21. března zaznamenaly 190.669 návštěv. 
nejsilnější návštěvnost se projevila v úterý 8. března, kdy web 
navštívilo 13.959 uživatelů a uživatelek. nejvyhledávanějším 
filmem na webu se stala švédská teorie lásky. počet lidí, kteří 
na web přistupovali z mobilních telefonů, letos stoupl na 22 %.

počet fanoušků a fanynek facebookové stránky 
festivalu meziročně stoupl o 3.000 osob a po pražské 
části jednoho světa se dostal na 19.700 uživatelů. 
nejúspěšnějším příspěvkem byla informace 
o projekci na klinice, vidělo ho 46.866 lidí 
a získal 305 lajků. na twitteru jeden svět sleduje 
2.000 lidí.

ve spolupráci s mediálními partnery vzniklo několik 
zpravodajských seriálů:
v online příloze zahraniční rubriky aktuálně.cz
vyšlo 34 článků o filmech jednoho světa. 
nejčtenějším z nich se stal text k filmu ruský datel 
s titulkem „tajné oko moskvy a zvuky, co děsily 
západní svět. nová teorie tvrdí, že černobyl nebyla 
náhoda.“ ten si přečetlo 85.641 unikátních uživatelů 
a uživatelek.

Český rozhlas plus vysílal informace z festivalu, 
které dodával redaktor přímo z festivalového centra 
v langhansu. na pražském radiu 1 běželo každý den 
tříminutové zpravodajství z jednoho světa. 
týden před zahájením festivalu vyšla v týdeníku 
respekt osmistránková festivalová příloha. magazín 
koktejl publikoval čtyřstránkový článek k tématu 
jaderné havárie na ukrajině inspirovaný uváděným 
dokumentem bábušky z černobylu. 

k pražské části jednoho světa vyšlo více než 
281 mediálních výstupů. novináři a novinářky v praze 
udělali 129 rozhovorů s festivalovými hosty. 
nejžádanějšími hosty byli režisér filmu domy bez 
dveří avedis kaprealian, tvůrce dokumentu člověk 
– světoznámý letecký fotograf yann arthus-bertrand 
a afghánská raperka sonita.

obsah > ekologický fesTival

ekologický festival

o šetrnost k přírodě se jeden svět snažil už 
v minulých letech, ale letos ke snížení své 
uhlíkové stopy přistoupil strategicky. stal se 
členem sítě ekologických festivalů green film 
network.

dokumentární film cowspiracy inspiroval k přípravě 
čistě vegetariánských rautů. festival tak ušetřil 
spoustu vody i životy zvířat, omezil emise 
a přispěl k omezení vykácení půdy s původním 
porostem. občerstvení dodával sociální podnik 
Bílá vrána, a to na jednorázovém kompostovatelném 
nádobí vegware.

doprava festivalových hostů po praze probíhala 
prostřednictvím mhd a pěti elektromobilů nissan 
leaf. Za první festivalový týden vozy bez výfuku 
najezdily 8.540 km. toto číslo měli co nejpřesněji 
odhadnout diváci a divačky, kteří se rozhodli 
zúčastnit soutěže o elektro nissan na víkend.

v každém festivalovém kině a v diváckém centru 
galerie lucerna byly k dispozici koše na tříděný 
odpad od společnosti eko-kom. veškeré festivalové 
tiskoviny byly vydány na recyklovaném papíře.

hostům v diskusích byla podávána kohoutková voda. 
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Jeden svět v regionech

po skončení pražské části se jeden svět rozjel do 
32 měst. nově do festivalové rodiny přibyly karlovy vary 
a Zlín. celková návštěvnost regionálních projekcí dosáhla 
67.829 diváků a divaček, z toho 20.546 připadá na projekce 
pro veřejnost, 40.941 na dopolední projekce pro školy 
a 6.342 na doprovodné akce.

silnou stránkou letošních festivalů v regionech byly 
pofilmové diskuse. řady z nich se účastnili čeští experti 
a expertky, např. šéfredaktor erik tabery, novinář luboš 
palata, novinářka petra procházková nebo ředitel společnosti 
člověk v tísni šimon pánek. některá města využila Skype ke 
spojení s režiséry uváděných filmů. publikum v polici nad 
metují tak mohlo hovořit se seanem mcallisterem, tvůrcem 
dokumentu Syrská Love Story, v olomouci diskutovali s nealem 
broffmanem, autorem filmu Pomozte nám zachránit Sunila 
Tripathiho, český krumlov se po promítnutí filmu švédská 
teorie lásky spojil s erikem gandinim a Znojmo s vitalijem 
manským, autorem filmu V paprscích slunce.

kromě projekcí se konala řada doprovodných akcí. v českých 
budějovicích diváky a divačky provedl městem průvodce bez 
domova mojmír z organizace pragulic, v třinci opět vyrostla 
lidskoprávní jurta, cizinci žijící v ostravě připravili 
ochutnávku svých národních jídel a organizátoři se pro 
projekci filmu cowspiracy stali vegany.

regionální týmy sestavovaly své programy z výběru 46 filmů. 
největší zájem vzbudil dokument bábušky z černobylu, švédská 
teorie lásky, můj džihád a mallory, jehož protagonistka 
mallory neradová navštívila projekce ve 20 městech.

„v rámci školních projekcí se 
mnoho studentů vyjádřilo, že 
po projekci filmu a následné 
debatě změnilo svůj vyhraněný 
názor.“

jeden svět
opava

„moc se povedla 
debata po filmu kola 
versus auta, která 
se pak přesunula 
k zarezervovanému 
stolu, kde si diváci 
mohli dát s hostem 
pivo a dořešit s ním, 
co je zajímá.“

jeden svět
kladno

„Podařilo se nám velmi dobře 
zvládnout aktivitu odpůrců 
Jednoho světa a Člověka 
v tísni na naší facebookové 
stránce. velmi dobré byly 
reflexe po filmech s hosty, 
i přestože se konaly 
v pozdních hodinách.“

jeden svět
rožnov pod radhoštěm „Jsme moc rádi za letošní 

novinku – předprodej vstupenek 
na všech pokladnách obchodního 
družstva konzum.“

jeden svět
Ústí nad orlicí

„všechny filmy jsme 
promítli s anglickými 
titulky. Podařilo se 
nám vydat skládačky 
v angličtině a tlumočit 
tři večerní debaty do 
angličtiny, což působilo 
mezinárodně a skutečně 
profesionálně.“

jeden svět
český krumlov „díky festivalu jsme navázali 

spolupráci s metropolitní 
univerzitou Praha a profesory 
s uhk, kteří jsou nakloněni 
další spolupráci.“

jeden svět
hradec králové
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Jeden svět v bruselu

10. ročník jednoho světa v bruselu se konal nedlouho po teroristických 
útocích. program ani návštěvnost však citlivá bezpečností situace 
neovlivnila. od 18. do 27. dubna navštívilo bruselské projekce 
a debaty celkem 1.934 osob. 

jeden svět v bruselu představil 14 dokumentárních filmů z programu 
jednoho světa 2016 v praze. největší divácký zájem přilákal film 
Bábušky z Černobylu, který zhlédlo 300 diváků a divaček. festival 
zahájil belgický dokument Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, 
který byl uveden v belgické premiéře. 

1.934
festivalová porota udělila tři ceny

Plavba

(the crossing)
george kurian
norsko / 2015
55 min.

Po arabském 
jaru
(the trials of spring)
gini reticker
usa, egypt / 2015
80 min.

návrat domů

(back home)
inna denisova
rusko / 2015
70 min.

cena Za nejlepší film Zvláštní uZnání Zvláštní uZnání

Zahájení festivalu v bruselském kulturním centru bozar



po projekcích následovaly debaty 
s významnými hosty, mezi nimiž byli např. 
taslima nasreen, laureátka sacharovy ceny 
1994, salih osman, laureát sacharovy ceny 
2007, režisérka filmu Ve stínu minulosti 
femke van velzen, režisér filmu Demokracie 
david bernet nebo poslanec evropského 
parlamentu a protagonista z filmu 
Demokracie jan philipp albrecht.

u příležitosti 80 let od narození václava 
havla byla do programu zařazena projekce 
dokumentu Václav Havel – A Life in Freedom. 

filmy jednoho světa se promítaly v budově 
stálého zastoupení čr při eu, v hlavní 
bruselské kulturní instituci bozar, 
evropském parlamentu, v norway house 
a nově také v italském kulturním institutu.

obsah > promíTeJ i Ty!

PromíteJ i ty!

několik dokumentů z letošního programu je od května 2016 zařazeno 
do projektu promítej i ty!, odkud si je může kdokoli v čr zdarma 
půjčit a promítnout svému publiku.

syrská 
love 
story
vítězný dokument 
18. ročníku o syrské 
rodině, které se 
rozpadají vlast 
i vztahy

co se 
nenosí
film o ekologické 
náročnosti textilního 
průmyslu oceněný 
studentskou cenou kola 

versus 
auta
dokument o dopravě 
v dnešních městech, 
film se sociální 
kampaní

nemusíš 
s láskou, 
stačí 
s citem
film bořící tabu 
o sexuálním životě lidí 
s hendikepem, světová 
premiéra na jednom
světě

sedm
písní pro 
dlouhý 
život
dokument o péči 
o umírající

http://www.promitejity.cz

elmar brok, předseda výboru pro zahraničí věci evropského parlamentu,
a kristina prunerová z českého centra v bruselu při zahájení festivalu



 6.–15.
břeZna
2017

se koná
příští ročník

festivalu jeden svět

fotografové: lukáš bíba, eva kořínková, tereza havlínková, michaela čejková, 
adéla Zapletalová, jiří štarha, jan hromádko / design & sazba: bohdan heblík


