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Milí diváci a!diva"ky, partne#i, p#átelé a!podporovatelé 
Jednoho sv$ta,
 
festival letos vstoupil do druhé dekády své existence. Po 
lo%sk&ch oslavách kulatého v&ro"í jsme se posunuli zase 
o!n$co dále. Jako ka'd& rok jsme i!letos promítli více jak 
stovku dokument! z"celého sv#ta zachycující jedine$-
né p%íb#hy. Filmy, které promítáme, vypráví o!osudech 
lidí, kte#í jsou od nás vzdáleni, ale díky síle filmového 
obrazu se nám p#ibli'ují, a!nám je tak umo'n$no pro'ít 
jejich 'ivotní dramata tém$# na vlastní k('i. Podobná 
intenzivní filmová setkání nám mohou pomoci opustit 
za'ité stereotypy a!p#ekonat zdánlivou vzdálenost k!li-
dem jin&ch kultur, jiného vyznání a!jin&ch jazyk(.

Práv$ o!p#ekonávání vzdáleností pojednávalo také leto)-
ní téma Jednoho sv$ta!– „Bezpe$ná blízkost“. Nemine 
dne, abychom nesly)eli o!tom, 'e „my“ jsme zastánci 
t$ch dobr&ch a!správn&ch hodnot a!oproti nám stojí 
„oni“ s!pok#iven&m, nesprávn&m vid$ním sv$ta. Mediáln$ 
nadu'ívané slovní spojení „rozd$lená spole"nost“ pak u' 
jenom podporuje pocit, 'e u' si vlastn$ navzájem nemá-
me co #íct, 'e „my“ si s!„nimi“ prost$ u' nerozumíme. Ze 
spole"nosti se vytrácí nejenom schopnost vést konstruk-
tivní dialog, ale také vzájemná solidarita.

Proto jsme se rozhodli podívat se na téma rozd$lené 
spole"nosti z!té opa"né stránky a!zeptali jsme se!– co 
máme v)ichni spole"ného? Co nás spojuje, p#ekra"uje 
propasti a!umo'%uje nám sdílet strasti i!radosti 'ivota 
na jedné planet$?
Na to odpovídá 117 filmov&ch pozorování a!p#íb$h(, kte-
ré letos Jeden sv$t p#inesl do 36 "esk&ch m$st a!Bruselu 
a!bude po cel& rok p#iná)et na stránkách Promítej i!Ty!.

D$kujeme, 'e si s!námi rozumíte také a!'e jste nám bez-
pe"n$ blízko jako na)i diváci, partne#i, sponzo#i, podpo-
rovatelé, dobrovolníci… Vá'íme si toho a!t$)íme se na 
budoucí spolupráci.
 

Ond%ej Kamenick&, )editel festivalu Jeden sv!t
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TÉMA JEDNOHO SV!TA 2019:
BEZPE"NÁ BLÍZKOST

Kdo jsem, kam pat)ím? Mám sv(j domov, svou rodinu, 
svou zemi, sv(j národ"– to jsem já. A"co jiní lidé, kte)í 
mají jiné domovy, rodiny, pat)í k"jinému národu? Co 
m! s"nimi spojuje? Co máme spole#ného? A"co nás 
naopak rozd!luje? A"co s"tím? Kde se potkáváme, kde 
se míjíme?
 
Do ve)ejné debaty se pravideln! vrací téma „rozd!lené 
spole#nosti“. Politika i"ve)ejná diskuse je #ím dál více 
ovládána narativem „my“ vs. „oni“"– voli#i Zemana ver-
sus voli#i Draho'e, Babi' nebo anti-Babi', víta#i a"od-
míta#i, lep'olidi, sluní#ká)i, kavárna"– v'echny tyhle 
nálepky p)ed pár lety je't! vlastn! v(bec neexistovaly. 
A"net&ká se to jen #eské spole#nosti, ost)e se v(#i sob! 
vymezují i"voli#i a"odp(rci Trumpa v"USA nebo t)eba 
p)íznivci a"odp(rci brexitu.
 
To je d(vod, pro# jsme se v"leto'ním festivalovém té-
matu zam!)ili na jedno klí#ové slovo, a"tím je identita. 
Definovat si svou identitu pro nás znamená n!kam 
se za)adit a"naopak proti n!komu jinému se vymezit, 
odli'it se. Vymezování se v(#i sob! navzájem m(%e 
vést k"tomu, %e se lidé sob! vzdalují"– ale naopak to, 
%e s"n!k&m sdílíme identitu, nás m(%e sbli%ovat. Proto 
na'e leto'ní motto zní: Bezpe$ná blízkost. Ta symbo-
lizuje ná' nejni%'í mo%n& spole#n& jmenovatel"– to, co 
v'ichni sdílíme, co nás spojuje, díky #emu si rozumíme.

Téma „bezpe#né blízkosti“ je pro nás d(le%ité také pro-
to, %e jedním z"dlouhodob&ch cíl( festivalu Jeden sv!t 

je p)ibli%ovat lidem prost)ednictvím dokumentárních 
film( %ivoty a"p)íb!hy z"r(zn&ch kout( sv!ta, které jim 
mohou p)ipadat vzdálené"– ale práv! po zhlédnutí 
filmu mohou zjistit, %e mají s"lidmi na druhém kon-
ci sv!ta spole#ného víc, ne% si myslí. V!)íme, %e díky 
dokumentárním film(m si m(%eme b&t v'ichni o"n!co 
blí%.

Bezpe#nou blízkost ukázal také zahajovací film Jedno-
ho sv!ta 2019. Ve snímku Bohové z!Molenbeeku sleduje 
finská re%isérka Reetta Huhtanen ka%dodenní %ivot 
n!kolika d!tí v"bruselské #tvrti, která v"médiích proslu-
la p)edev'ím jako údajná líhe$ radikál(. Film poetic-
kou formou ukazuje, jak p)irozen! si navzájem rozumí 
d!ti r(zného etnického p(vodu a"r(zn&ch nábo%en-
sk&ch vyznání, které k"debatám o"zásadních otázkách, 
jako je nap)."otázka existence Boha, p)istupují s"nevin-
nou otev)eností a"d!tskou zvídavostí.
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Kampa$ festivalu p)ipravilo stejn! jako loni 
Studio Matyá'e Trnky (ve spolupráci s Mat#jem 
R!(i$kou). Barevné otazníky a"vyk)i#níky, 
které zaplavují vizuál a rozpohybovávají 
festivalovou zn!lku, odkazují k"tematice slo%itého 
vyjednávání osobní identity v"nejistém a"slo%itém 
spole#enském klimatu a"hledání spole#n&ch 
prostor pro vzájemné porozum!ní, a"odrá%í tak 
hlavní festivalové téma bezpe$né blízkosti. N!kdy 
jsme si jisti sv&m místem ve spole#nosti, n!kdy 
se hledáme. Potkáváme lidi, kte)í jsou nám blízcí, 
a"cítíme, %e s"nimi máme mnoho spole#ného, proti 
jin&m lidem se zase vymezujeme. Proto spolu 
otazníky a"vyk)i#níky v"na'í leto'ní kampani svádí 
souboj. Z"jiného úhlu pohledu se v'ak ukazuje, 
%e bez ohledu na rozdílnost názor( jsme v'ichni 
obyvateli stejného místa, stejného vesmíru, 
stejného (jednoho) sv!ta.

http://www.matyastrnka.cz/studio/
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SOUT!#NÍ KATEGORIE

MEZINÁRODNÍ SOUT!#
Filmy vynikající jedine#n&m autorsk&m 
rukopisem a"aktuálním, siln&m tématem, 
p)iná'ející unikátní sv!dectví o"stavu 
lidsk&ch práv. Sout!%í o"Cenu poroty za 
nejlep'í film a"o"Cenu za nejlep'í re%ii.

MÁTE PRÁVO V!D!T
Filmy odkr&vající záva%ná poru'ování 
lidsk&ch práv a"p)íb!hy t!ch, kdo aktiv-
n! bojují za jejich dodr%ování. Sout!%í 
o"Cenu Poroty Václava Havla, ve které 
zasedají filma)i i"lidskoprávní aktivisté 
z"celého sv!ta.

"ESKÁ SOUT!#
Od roku 2017 Jeden sv!t p)edstavuje v&-
b!r aktuální #eské dokumentární tvorby, 
kter& hodnotí porota slo%ená ze zástup-
c( mezinárodních festival(.

TEMATICKÉ KATEGORIE
V"roce 2019 Jeden sv!t uvedl dv! tema-
tické kategorie vycházející z"hlavního 
festivalového tématu"– identita a"hledá-
ní bezpe#né blízkosti.
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???
Otazníky a"vyk)i#níky z"festivalového 
vizuálu pronikly i"do názv( kategorií. Ta 
„otazníková“ se zam!)ila na %ivotní osu-
dy lidí, kte)í se svou identitou vymykají 
v!t'in! a"bojují za spole#enské uznání. 
*asto nará%ejí na nepochopení sv&ch 
nejbli%'ích i"celé spole#nosti, a"ukazují 
tak, %e hledání osobní identity je #asto 
nejednozna#n& a"celo%ivotní proces.
 

!!!
Skupinová identita na úrovni národa 
#i jiné spole#enské skupiny definované 
místem, kde její #lenové %ijí, je spole#-
n&m tématem film( v"této kategorii. Její 
hrdinové jsou vta%ení do globálních d!j(, 
které se r(zn&m zp(sobem promítají do 
lokálních událostí.

Osm ka%doro#ních tematick&ch katego-
rií reflektujících dlouhodob! v&znamná 
lidskoprávní témata letos doplnila „sta-
ronová“ kategorie krátk&ch film(.

JEDEN SV!T INTERAKTIVN!
Letos p)inesl krom! kina virtuální rea-
lity poprvé také mo%nost vyzkou'et si 
tzv."roz'í)enou realitu. Sou#ástí VR pro-
gramu bylo kino virtuální reality i"spe-
ciální VR exhibice jednotliv&ch projekt(. 
(více na str."17).

CESTY KE SVOBOD!
Filmy ze zemí, v"nich% dlouhodob! p(so-
bí spole#nost *lov!k v"tísni nebo k"nim% 
v"poslední dob! obrací svou pozornost.

ZEM!TAJE
Klimatická zm!na, vymírání %ivo#i'n&ch 
druh(, zne#i't!ní planety odpadem… Ni-
kdy nebyla tato témata aktuáln!j'í ne% 
dnes, a"proto dostávají na Jednom sv!t! 
stále v!t'í prostor.

JEDNA NULA
Do sv!ta jedni#ek a"nul se p)esouvá #ím 
dál tím v!t'í #ást na'ich %ivot(. Jsou 
digitální práva lidská práva? A"jak zajis-
tit, %e budou dodr%ována? Filmy v"této 
kategorii mapují neznámá a"#asto temná 
zákoutí internetu.

A$ #IJE #IVOT
P)íb!hy lidí, kte)í si uprost)ed globalizo-
vaného, unifikovaného sv!ta hledají nové 
cesty, odmítají se pod)ídit a"ukazují, %e je 
mo%né %ít po svém i"navzdory pravidl(m 
a"spole#ensk&m o#ekáváním.

PANORAMA
I"letos m!li #e'tí diváci a"diva#ky jedine#-
nou p)íle%itost vid!t nejúsp!'n!j'í do-
kumentární filmy, které uvedly a"ocenily 
vyhlá'ené zahrani#ní festivaly"– Sundan-

ce, Berlinale, Hot Docs, CPH:DOX nebo 
IDFA.

RETROSPEKTIVA
Svou tvorbu letos na Jednom sv!t! p)ed-
stavil jeden z"nejslavn!j'ích a"nejuzná-
van!j'ích dokumentarist( sou#asnosti, 
na Oscara nominovan& americk& re%isér 
Matthew Heineman.

KRÁTCE A%V&STI#N!
Po n!kolika letech se festival vrací ke 
krátké dokumentární form!. Krátké filmy 
nabízejí mo%nost zachytit ta nejaktu-
áln!j'í témata a"nechávají prostor pro 
debatu.
 

JEDEN SV!T D!TEM
Jeden sv!t myslí i"na malé diváky a"di-
va#ky a"v"této kategorii p)edstavuje fil-
my práv! pro n!. Jde o"krátké, dabované 
snímky, díky kter&m se d!ti mohou se-
známit se sv&mi vrstevníky z"celého sv!-
ta a"s"jejich problémy a"zp(sobem %ivota. 
Pod veden&m zku'en&ch lektor( a"mode-
rátor( pak mohou o"filmu diskutovat.

OBSAH
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VÍT!ZNÉ FILMY

MEZINÁRODNÍ SOUT!#

CENA ZA NEJLEP)Í FILM
Kamenné srdce, r. Claire Billet, Olivier 
Jobard, Francie, 2019
Zd(vodn!ní poroty:
„Strhující pohled na osmiletou cestu af-
ghánského 'adatele o!azyl ve Francii. Film 
nabízí pozoruhodn& a!mimo#ádn$ intimní 
pohled na zku)enost uprchlíka s!dojem-
n&m a!slo'it&m roz#e)ením. Plynutí, tempo 
a!struktura filmu vrství porozum$ní v!pr(-
b$hu "asu zp(sobem, kter& udr'uje divá-

ka v!soust#ed$ní od za"átku a' do konce. 
Tv(rci byli velmi cti'ádostiví a!své ambice 
úsp$)n$ vt$lili do jímavého vykreslení cesty 
od chlapectví k!dosp$losti, která se odvíjí 
v!'alostn&ch podmínkách.“

CENA ZA NEJLEP)Í RE*II
Odlo"en# p$ípad Hammarskjöld, r. Mads 
Brügger, Dánsko, Norsko, +védsko, Bel-
gie, 2019
Zd(vodn!ní poroty:
„Spletit&, detaily nabit& film odhaluje 
velikost re'isérov&ch ambic i!jeho netradi"-
ní, sebeironick& humor, s!nimi' se zab&vá 
zlo"inem, jeho' dopady nás pronásledují 

dodnes. Slo'itost a!hutnost filmu odpovídá 
dostupnému materiálu a!p#íb$h udr'uje di-
váka v!nejistot$ a' do posledního okam'i-
ku. Vytrvalá investigace v!souboji s!velk&mi 
pen$zi a!státem )í#en&mi l'emi vedená 
s!buldo"í neústupností.“

ZVLÁ)TNÍ CENA POROTY
Rekonstrukce Utøyi, r. Carl Javér, +véd-
sko, Norsko, Dánsko, 2018
Zd(vodn!ní poroty:
„Tento film jde daleko za hranice p(vod-
ního v&chodiska a!na p#íkladu t$ch, kte#í 
p#e'ili nejhor)í teroristick& útok v!d$jinách 
Norska, kter& si vy'ádal 77 mlad&ch 'ivot(, 

OBSAH
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ukazuje s!brutální up#ímností, jak se lidé 
vyrovnávají s!nep#edstaviteln&mi hr(zami. 
*ty#i p#e'iv)í se vrací ke sv&m trauma-
tick&m zá'itk(m prost#ednictvím p#ímé 
rekonstrukce!– a!tento nebezpe"n& a!pozo-
ruhodn& akt se uká'e b&t nesmírn$ siln&m 
a!oz#ejmujícím cvi"ením. Prost& rámec fil-
mu provádí publikum zku)enostmi, o!nich' 
se a' p#íli) "asto dozvídáme ze zpráv. Film 
nabízí )okující a!p#ekvapiv& pohled na pa-
m$+, 'al a!zp(sob, jak&m se mladí p#e'iv)í 
pokou)ejí pochopit nepochopitelné.“

POROTA VÁCLAVA HAVLA

CENA ZA NEJLEP)Í FILM
Tohle v%echno musí skon&it, r. Rehad 
Desai, Jihoafrická republika, Nizozemsko, 
Belgie, 2018
Zd(vodn!ní poroty:
„V!pohodlí vlastního domova si dop#ává-
me luxus vybrat si krizi, o!kterou se bu-
deme zajímat p#edev)ím, ale teprve po 
hlubok&ch a!n$kdy zdrcujících zá'itcích 
z!tohoto festivalu si "lov$k uv$domí, kolik 
takov&ch konflikt( na sv$t$ probíhá. Jsou 
boje, v!nich' se z!oby"ejn&ch lidí stanou 
hrdinové, a+ u' jsou to d$lníci, aktivisté, 
nebo studenti. Jeden z!film( v)echny tyto 
skupiny propojil a!ukázal úsilí lidí z!r(zného 
prost#edí, spole"ensk&ch t#íd a!rasového 
p(vodu, lidí, kte#í solidárn$ spolupracu-
jí a!bojují za spravedlnost proti t$m, kdo 
jsou u!moci. A!stejn$ jako je navzdory v)em 

neshodám sjednotil spole"n& cíl, mohou 
sjednotit a!inspirovat i!nás.“

ZVLÁ)TNÍ CENA POROTY
Kam t' vítr zavane, r. Michel Toesca, 
Francie, 2018
Zd(vodn!ní poroty:
„V!t$chto posledních dnech jsme si p#i-
pomn$li, 'e ná) blázniv& sv$t je pln& bá-
je"n&ch lidí, kte#í jsou oby"ejní, ale p#esto 
schopní hrdinsk&ch "in( a!boje za 'ivot, 
kter& stojí za to 'ít. A!ob"as je nejlep)í 
volbou #ídit se sv&m srdcem, i!kdy' to t#eba 
m('e b&t nezákonné!– zákon lze toti' zm$-
nit ku prosp$chu celé spole"nosti.“

"ESKÁ SOUT!#

CENA ZA NEJLEP)Í FILM
Dobrá smrt, r. Tomá' Krupa, Slovensko, 
*eská republika, Rakousko, Francie, 2018
Zd(vodn!ní poroty:
„Za nevtíravou práci s!kamerou, snahu 
nesoudit a!filma#skou schopnost vystav$t 
pronikav& portrét o!právu "lov$ka na d(-
stojnou smrt.“

ZVLÁ)TNÍ CENA POROTY
Za&ít znovu, r. Eva Tomanová, *eská re-
publika, 2019
Zd(vodn!ní poroty:
„Zvlá)tní cenu za vynikající st#ih porota 
ud$lila filmu, kter& vytvaroval léta sbírané 

OBSAH
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záb$ry do kompaktního, )okujícího a!p#e-
kvapiv$ roztomilého portrétu dvojice za-
tí'ené spole"ensk&mi stigmaty i!vlastními 
démony.“

CENA STUDENTSKÉ 
POROTY
#FollowMe, r. Nicolaas Veul, Nizozemsko, 
2018
Zd(vodn!ní poroty:
„Tento snímek jsme vybrali, proto'e se bez-
prost#edn$ t&ká tak#ka nás v)ech, mlad&ch 
lidí. Díky n$mu jsme mohli nahlédnout 
pod pokli"ku v$cí, o!kter&ch tu)íme, 'e se 
d$jí, ale "asto si to ani nechceme p#ipus-
tit. Téma je atraktivn$ zpracované a!film 
nás okam'it$ vtáhl do d$je. V$d$li jste, 'e 
je nap#íklad mo'né doslova si koupit ima-
ginární sledovatele ve virtuálním sv$t$? 
M('eme opravdu klesnout tak hluboko, 
'e na)i popularitu bude ur"ovat jen po"et 
follower(? Tento film nás p#im$l se nad tím 
zamyslet.“

CENA REGIONÁLNÍ POROTY
Rekonstrukce Utøyi. r. Carl Javér, +véd-
sko, Norsko, Dánsko, 2018
„Na vybraném filmu bychom rádi ocenili 
skv$lou práci s!kamerou a!s!emocemi, které 
jsou doslova "itelné v!o"ích protagonis-
t(. Volba prost#edí a!zp(sob um$leckého 
vypráv$ní odkazující na tv(r"í metody 
Brechta a!Triera divák(m skrze abstrakci 

zprost#edkovává autentick& pro'itek a!zto-
to'n$ní se s!protagonisty. Díky univerzalit$ 
prost#edí a!vlastní fantazii si m('e divák 
pro'ít událost na vlastní k('i. Tento zp(-
sob pojednání zobec%uje událost pro jaké-
koliv místo na sv$t$ a!upozor%uje, 'e by se 
tato událost mohla stát kdekoliv. Oce%uje-
me také v)udyp#ítomn& pocit zla, navzdory 
tomu, 'e úto"níka skoro nevidíme a!jeho 
jméno ve filmu ani nezazní. Vidíme tu 
i!spojitost s!festivalov&m heslem „Bezpe"-
ná blízkost”, kdy ve filmu vidíme konfronta-
ci s!instinktivností a!pudem sebezáchovy, 
kter& z!nás d$lá v!krajních situacích indi-
vidualisty a!vede k!rozhodnutí nepomoci 
p#íteli v!nouzi. Nejvíce nás pot$)ila katar-
ze, ke které dojde na záv$r filmu, ne"eka-
n& a!pot$)ující optimismus je p(sobiv&m 
kontrastem se záva'nou tragédií, kterou ve 
filmu sledujeme.“

DIVÁCKÁ CENA
NADA"NÍHO FONDU
AVAST

Diváky nejlépe hodnocen&m filmem 
Jednoho sv!ta se stal dokument P$í-
b'h cesty kolem sv'ta re%isérské dvojice 
Gwendolin Weisser a"Patrick Allgaier 
(N!mecko, 2017). Autorsk& snímek ukazu-
je netradi#ní zp(sob cestování, kter& se 
stává stále populárn!j'í. Gwen a"Patrick 
toti% svou #ty)letou cestu Asií a"st)ední 

Amerikou absolvují bez pou%ití letadla 
— cestují stopem nebo autobusy, vlaky 
a"v"n!kolika p)ípadech také na lodích. 
Poslední #ást zpátky dom( do N!mecka 
nakonec dojdou p!'ky.

Na druhém míst! se umístil snímek 
V%echny v(n' Iráku re%iséra Leonarda 
Cohena (Francie, 2018). Diváky a"diva#ky 
také zaujal film slovenského re%iséra To-
má'e Krupy Dobrá smrt (Slovensko, *es-
ká republika, Francie, Rakousko, 2018), 
kter& získal t)etí místo.

Letos poprvé m!li diváci mo%nost hlaso-
vat také o"nejlep'í pofilmovou debatu. 
Bylo mo%né ud!lit jiné hodnocení filmu 
a"jiné debat!, která na n!j navazovala. 
Nejoblíben!j'í debatou se s"p)ehledem 
stala ta po filmu Punková odyssea v"kin! 
Ponrepo, její% sou#ástí bylo i"p)ekvape-
ní"– improvizované vystoupení Perttiho 
Kurikky, jednoho z"protagonist( filmu 
a"zakládajícího #lena kapely Punkov& 
syndrom. Pertti vystoupil v"kost&mu upí-
ra a"a"názorn! p)edvedl, %e punk rozhod-
n! není mrtv&.
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MLUVÍCÍ KINO
Mluvíci kino se stalo sou#ástí festivalové-
ho programu u% podruhé. Do Prahy p)ije-
lo 'est mezinárodn! uznávan&ch odbor-
ník( na sou#asná témata. Diskutovalo se 
o"politické situaci v"Ma,arsku, klimatické 
zm!n!, právech lidí s"posti%ením, ka%do-
denním %ivot! v"*ín!, postavení men'in 
v"globalizovaném sv!t! a"nezávislé %ur-

nalistice v"Rusku. Krátké p)edná'ky hos-
t( doprovodily diskuze s"publikem mode-
rované p)edními #esk&mi noviná)i. Cílem 
programu Mluvící kino je nabídnout 
festivalovém publiku mo%nost nahléd-
nout vybraná témata v"'ir'ím kontextu 
a"z"r(zn&ch úhl( pohledu, #asto t)eba 
i"zproblematizovat to, jak je dané téma 
prezentováno v"konkrétním filmu.

ROVNOST LIDÍ 
S%POSTI#ENÍM P'ED 
ZÁKONEM: SKUTE"NOST 
NEBO ILUZE?
 
To, jak spole#nost zachází s"lidmi, kte)í se 
li'í od v!t'iny, je d(kazem její vysp!losti 
a"sebev!domí. Netyká se to jenom etnic-
k&ch men'in, ale také lidi s"r(zn&mi typy 
posti%ení. Jako právni#ka a"aktivistka 
za práva nesly'ících ve Spojen&ch stá-
tech americk&ch se Talila Lewis zab&vá 
v"sou#asné dob! hlavn! diskriminací 
trestního zákona v(#i nesly'ícím. Zalo-
%ila dobrovolnickou organizaci HEARD, 
která se zastává nespravedliv! odsou-
zen&ch nesly'ících, a"pomáhá nesly'ícím 
ve v!zení. Za svou práci Lewis získala 
)adu ocen!ní, v#etn! uznání „Bojovníci 
za zm!nu“ od Bílého domu za p(sobení 
prezidenta Obamy. Diskuze následovala 
po krátkém filmu Boj (r. Violeta Ayala, 
Austrálie, Bolívie, Velká Británie, 2017), 
kter& noviná)sk&m zp(sobem zachycuje 
'okující situaci lidi s"fyzick&m posti%ením 
v"Bolívii. Diskuzi moderovala Mariana 
Kopecká, moderátorka *eské televize.

RUSKO A%NEZÁVISLÁ MÉDIA
Dmitrij Muratov, b&val& 'éfredaktor jed-
noho z"mála nezávisl&ch médií v"Rusku, 
t&deníku „Novaja gazeta“, za%il více ne% 
dvacet let politick&ch a"sociálních zm!n 
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v"postsov!tském Rusku jako redaktor 
a"blízk& kolega znám&ch lidskoprávních 
aktivist( a"noviná)(, kte)í #asto zaplatili 
za svou kritiku Kremlu vlastními %ivoty. 
Zárove$ je to také protagonista filmu 
Novaja (r. Askold Kurov, Rusko, 2018). 
V"diskuzi, kterou moderoval )editel spo-
le#nosti *lov!k v"tísni +imon Pánek, 
podal p)ímé sv!dectví o"tom, jak d!lat 
poctivou novina)inu pod neustál&m do-
hledem státu a"potenciálním ohro%ením.

PRÁVA MEN(IN 
V%GLOBALIZOVANÉM SV!T!
Joshua Castellino, profesor práva a"d!-
kan právnické fakulty na lond&nské Mid-
dlesex University, se dlouhodob! zab&vá 
globálními právy men'in. Na toto téma 
publikoval n!kolik monografií, spolu-
pracuje s"Organizací spojen&ch národ( 
a"je aktivním #lenem n!kolika r(zn&ch 
expertních fór pro práva men'in. Loni 
se stal )editelem uznávané organizace 
Minority Rights Group International, kte-
rá p)ímo spolupracuje s"protagonistkou 
filmu Na jejích bedrech (r. Alexandria 
Bombach, USA, 2018), nobelistkou Na-
diou Murad. Diskuzi moderovala Nora 
Fridrichová z"*eské televize.
 

KLIMATICKÁ ZM!NA%– 
PROBLÉM NÁS V(ECH
Obyvatelé národního státu Kiribati, 
o"kter&ch vypráví film Anoteho Archa (r. 

Matthieu Rytz, Kanada, 2018), poci-u-
jí dopady klimatické zm!ny na vlastní 
k(%i, ale nejsou sami"– zm!ny podnebí se 
za#ínají projevovat po celém sv!t!. Co 
m(%eme my, ob#ané, ud!lat pro zmírn!ní 
#asto katastrofick&ch následk( globál-
ního oteplování? O"tom mluvila Joana 
Setzer, která pracovala osm let v"Brazílii 
jako právni#ka se zam!)ením na %ivotní 
prost)edí. V"sou#asné dob! se ve svém 
v&zkumu na London School of Economics 
zam!)uje na vyjednávání zm!n legisla-
tivy, které reagují na klimatickou zm!nu, 
a"specificky se soust)edí na lokální klima-
tické politiky a"opat)ení. Otázky jí poklá-
dal Vojt!ch Bohá#, zakladatel a"reportér 
platformy Voxpot.
 

ZA ZRCADLEM%– JAK 
VIRTUÁLNÍ SV!T 
P'EVA#UJE NAD REÁLN&M
Pokud je ná' offline %ivot #ím dál více 
sledován online, kdo nás vlastn! ovlá-
dá? Jak virtuální realita ovliv$uje na'e 
vnímaní sebe sam&ch? V"sou#asné *ín! 
tráví lidé ze v'ech spole#ensk&ch vrstev 
stále více #asu sledováním streamovací 
slu%by WW, její% fungování odkr&vá film 
Streamující lidová republika (r. Hao Wu, 
*ína, USA, 2018). Hostkou Mluvícího 
kina byla Andrea St)elcová, v&zkumná 
pracovnice na francouzské vysoké 'kole 
ESSCA School of Management a"Karlov! 
univerzit!. Více ne% p!t let %ila a"praco-

vala v"*in! jako projektová mana%erka 
pro EU instituce v"oboru v!dy, v&zkumu 
a"'kolství. Studovala mezinárodní vztahy, 
antropologii a"#ín'tinu v"Praze, Lond&-
n!, Pekingu a"Taipeji. Zab&vá se mimo 
jiné vlivem v!dy a"technologií na #ínskou 
spole#nost a"ve)ejné zdraví v"globali-
zované digitální é)e. Diskuzi moderoval 
Ond)ej Trho$, moderátor *eského rozhla-
su"– Radia Wave.
 

ORBÁNOVO MA)ARSKO: 
KONEC DEMOKRACIE VE 
ST'EDNÍ EVROP!?
Dne'ní politická situace v"Ma,arsku 
m(%e b&t chápana jako v&straha pro 
zbytek st)ední Evropy. Víme ale, jak 
a"pro# se z"Ma,arska stala autoritá)ská 
„iliberální demokracie”? O"tom hovo)il 
antropolog a"politolog, spoluzakladatel 
ma,arské Strany zelen&ch (LMP) Kristóf 
Szombati. Zab&vá se v&zkumem krajn! 
pravicové politiky a"jejího napojení na 
politick& mainstream, p(sobil jako hos-
tující profesor na newyorské Columbia 
University a"v"roce 2018 mu vy'la kni-
ha „Vzpoura provincií: anti-cikanismus 
a"pravicová politika v"Ma,arsku”. B!hem 
diskuze rozporoval n!které záv!ry filmu 
Ma)arsko 2018: Za oponou demokracie 
(r. Eszter Hajdú, Ma,arsko, Portugalsko, 
2018). Otázky mu pokládal redaktor t&-
deníku Respekt Tomá' Brolík.
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VIRTUÁLNÍ REALITA

Virtuální sv!ty se stále rozpínají. Techno-
logie, které si v!t'ina lidí spojuje hlavn! 
se sv!tem po#íta#ov&ch her, získávají 
stále v&znamn!j'í místo i"v"takov&ch 
%ánrech, jako je reportá% nebo dokumen-
tární film. Od tradi#ních reportá%ních 
poloh se interaktivní dokumenty nyní 
více p)iklání k"%ánru rekonstrukcí, a- u% 
jde o"rekonstrukce historick&ch událostí, 
nebo rekonstrukce pro%itkové, je% diváka 
p)enesou do reálné situace, kterou by ale 
sám na vlastní k(%i za%ít nemohl. Kate-
gorie Jeden sv!t interaktivn! tak letos 
diváky a"diváky zavedla do Amazonské-
ho pralesa, do t!la uprchlice na cest! do 
Evropy nebo t)eba dovnit) #ínsk&ch na-
podobenin slavn&ch sv!tov&ch památek. 
Celkem se v"této kategorii p)edstavilo 
dev!t projekt(.

Krom! virtuální reality dostupné divá-
k(m prost)ednictvím speciálního VR kina 
se letos na Jednom sv!t! také poprvé 
prezentovaly projekty tzv."roz'í%ené rea-
lity (AR"– augmented reality). Ta pracuje 
s"reáln&m prostorem kolem diváka, kter& 
má na hlav! speciální headset s"polopro-
pustn&mi skly. Technologie AR mu do 
zorného pole promítá hologramy, které 
reáln& sv!t dopl$ují. Na Jednom sv!t! 
letos s"touto technologií pracovaly hned 
dva projekty. Terminál 3 (r. Asad Malik, 

USA, Pákistán, 2018) p)enesl ú#astníky 
do v&slechové imigra#ní místnosti na 
americkém leti'ti a"v"projektu Awavena 
(r. Lynette Wallworth, USA, Brazílie, Aus-
trálie, 2018) se náv't!vník pomocí ma-
gické knihy ocitl v"p)íb!hu o"'amanské 
lé#itelce.

VR kino i"projekty roz'í)ené reality mohli 
diváci letos zhlédnout v"prostorách Cent-
ra sou#asného um!ní DOX.
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DOPROVODN&
PROGRAM

Pofilmové debaty, které doprovázejí v!t-
'inu projekcí, jsou na Jednom sv!t! tradi-
cí. Na vybrané filmy a"na vybraná témata 
ale navazují i"dal'í doprovodné akce"– 
nap)íklad praktické workshopy, modero-
vané diskuze, v&stavy #i koncerty. Dopro-
vodn& program v%dy tematicky souvisí 
s"konkrétním filmem #i programovou 
kategorií a"nabízí náv't!vník(m mo%nost 
prohloubit si znalost o"daném tématu #i 
rovnou zjistit, jak se sami mohou zapojit 
do )e'ení konkrétních problém(.
 

Workshopy
Posledn! jmenovan& p)ístup je vlastní 
p)edev'ím programu navázanému na 
tzv."impaktové filmy. Jeden sv!t se sle-
dování dopadu film( v!nuje dlouhodob! 
a"vybrané filmy doprovází v"ti't!ném 
programu i"v"kinech informace o"kampa-
ni, která film provází, a"praktick& návod, 
jak se diváci mohou sami zapojit. Po fil-
mu *as les( (r. François-Xavier Drouet
Francie, 2018) tak následoval workshop 
„Kudy dál v!&esk#ch lesích“ s"organizací 
Hnutí Duha, kter& touto interaktivní hrou 
ukázal, jaká je situace v"#esk&ch lesích 
a"jaké nejv!t'í"– legislativní"– hrozb! nyní 
#elí. Ú#astníci se také prakticky nau#ili, 
jak sázet nové stromy. Portrét talento-
vané ukrajinské fotbalistiky zachycen& ve 
filmu Domácí zápas (r. Alisa Kovalenko, 

Ukrajina, Francie, Polsko, Velká Británie, 
2018) diváky nalákal na fotbalov& tré-
nink s"dív#ím oddílem SK Trefa. Extrémn! 
komplikované a"citlivé téma znásiln!ní 
na st)ední 'kole zpracovává film Reds, do 
toho (r. Nancy Schwartzman USA, 2018). 
Jak vysv!tlovat intimní a"slo%itá témata 
lidské sexuality d!tem, a"nepodcenit tak 
nic ve v&chov!? Na to odpov!d!ly lektor-
ky z"organizace Konsent na workshopu 
„Jak mluvit s"d#tmi o"sexu“.
 

V&stavy
V&stava Kibera: p%íb#h slumu navazuje 
na stejnojmenn& film (r. Martin Páv, *es-
ká republika, 2018) nato#en& v"prost)edí 
jednoho z"nejv!t'ích slum( v"Africe. Au-
torem fotografií je Donwilson Odhiambo, 
kter& se v"Kibe)e narodil a"vyrostl. Don je 
mladou nad!jí africké fotografie a"jeho 
snímky si postupn! nacházejí cestu ke 
globálnímu publiku.

Ka%d& rok se v"*eské republice p)ipraví 
o"%ivot zhruba 1500 lidí. A#koli se v"pr(-
b!hu n!kolika posledních desetiletí po#et 
sebevra%d stejn! jako jinde v"Evrop! sni-
%uje, stále v!t'í procento mezi nimi za-
ujímají mu%i. Zabíjejí se #ty)ikrát #ast!ji 
ne% %eny. Cílem noviná)ského projektu 
serveru Aktuáln!.cz s"názvem Nejsi sám 
je p)inést a"analyzovat sérii )e'ení, která 
mohou p)isp!t ke sní%ení sebevra%ed-
nosti mu%( v"*esku. V&stava p)edstavuje 
portréty n!kolika mu%(, kte)í se o"sebe-

vra%du pokusili a"sv!)ili nám své p)íb!-
hy, a"p)ímo tak navazuje na film Evelyn 
(r. Orlando von Einsiedel Velká Británie, 
2018) vypráv!jící o"hledání smí)ení po 
sebevra%d! blízkého #lov!ka.

Koncert
Nikaragujská zp!va#ka a"písni#ká)ka 
Gaby Baca, anga%ovaná v")ad! lidsko-
právních projekt(, je jednou z"nejzná-
m!j'ích sou#asn&ch latinskoamerick&ch 
hudebnic. Do Prahy p)ijela p)edstavit své 
%ivelné melodie a"energické rytmy, jejich% 
prost)ednictvím vypráví o"dvou úst)ed-
ních tématech svého %ivota: lásce a"svo-
bod!. Hrdá lesba a"zastánkyn! práv %en 
vystoupila krom! samostatného koncer-
tu také na slavnostním zahájení festivalu 
v"Pra%ské k)i%ovatce.
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POROTA MEZINÁRODNÍ
SOUT!#E

POROTA VÁCLAVA HAVLA

Porotu Václava Havla letos tvo)ili práv-
ni#ka a"zakladatelka Centra pro spravedl-
nost a"lidská práva na atlantickém pob)e%í 
v"Nikaragui Lottie Cunningham, egyptská 
aktivistka Salma Said, )editelka komunikace 
a"vedoucí dobrovolnického centra v"Sacha-
rovov! centru v"Moskv! Polina Filippova, 
ma,arsk& politolog a")editel think-tanku 
Republikánsk& institut Csaba Tóth, kter& 
bojuje za lidská práva a"pat)í k"hlavním 
kritik(m vlády Viktora Orbána z")ad ob#an-
ské spole#nosti, a" +oàn Bao Châu"– viet-
namsk& spisovatel a"nezávisl& %urnalista, 
kter& se ve své tvorb! v!nuje témat(m, jako 
je korupce a"potla#ování lidsk&ch práv ve 
Vietnamu.

V"porot! mezinárodní sout!%e zasedli )edi-
telka um!lecké a"kulturní sekce organizace 
None on Record, která pracuje v"oblasti 
digitálních médií s"africk&mi LGBT komuni-
tami, Aida Holly-Nambi z"Ugandy, syrsk& 
re%isér a"scenárista Talal Derki, jeho% doku-
ment O!otcích a!synech byl letos nominován 
na Oscara, a"Will Tizard, dokumentarista 
a"noviná) pracující v"*eské republice, kter& 
je v"sou#asné dob! dopisovatelem #asopisu 
Variety.

OBSAH



19Jeden sv!t 2019 BEZPE!NÁ BLÍZKOST19

POROTA "ESKÉ
SOUT!#E

STUDENTSKÁ POROTA

*leny leto'ní studentské poroty byli Es-
ter Hada'ová, studentka, která v"Brou-
mov! zalo%ila studentsk& parlament, 
Ond%ej Nykl z"Malostranského gymná-
zia, kter& organizuje multi%ánrov& filmo-
v& klub, a"Nikola Hlavatá, která vede 
Filmov& klub Jednoho sv!ta na 'kolách.

Porota hodnotící #eské filmy byla jako 
ka%doro#n! slo%ená ze zástupc( meziná-
rodních festival(. Jejími #leny byl americ-
k& dramaturg festivalu Sundance Harry 
Vaughn, v&konná )editelka litevského 
lidskoprávního festivalu Inconvenient 
Films Justé Zavi'ait, a"indonéská doku-
mentaristka Alia Damaihati, která nyní 
p(sobí jako )editelka festivalu Festival 
Film Dokumenter.

REGIONÁLNÍ POROTA

Filmov& d(chodce z"Loun Jan Jíra, pravi-
delná náv't!vnice Jednoho sv!ta v"Ústí 
nad Orlicí Marie Egydyová a"filmov& 
nad'enec Karel Kot#'ovec z"Klatov letos 
p)ijeli do Prahy jako reprezentanti Jed-
noho sv!ta v"regionech. Regionální po-
rota se se'la historicky poprvé a"zasedli 
v"ní lidé nominovaní organizátory regio-
nálních festival(.
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VYBRANÍ HOSTÉ JEDNOHO SV!TA 2019

KALINA BERTIN
kanadská filma)ka, 
na Jeden sv!t 
p)ivezla sv(j unikátní 
po#in Manická VR 
a"p)ipravila pro 
festival masterclass

PERTTI KURIKKA 
punkov& hudebník, 
zakládající #len 
kapely Svátek 
Perttiho Kurikky 
a"protagonistka 
filmu Punková 
odyssea

MADS BRÜGGER 
re%isér filmu 
Odlo"en# p$ípad 
Hammarskjöld, za 
kter& mj."získal cenu 
za re%ii na festivalu 
v"Sundance

RAMELL ROSS 
re%isér filmu Hale 
County ráno i!ve&er, 
nominovaného 
na Oscara 
v"kategorii nejlep'í 
dokumentární film

MATTHEW HEINEMAN
jeden z"nejoce$ovan!j'ích 
dokumentarist( sou#asnosti, 
re%isér filmu M'sto duch(, 
lo$ského vít!ze divácké 
ceny. V"Praze p)edstavil svou 
retrospektivu.

CHRISTIAN FREI 
'v&carsk& re%isér, 
nominovan& na 
Oscara, vít!z ceny 
za re%ii na festivalu 
v"Sundance a"autor 
filmu Genesis 2.0

CARL JAVÉR 
re%isér filmu 
Rekonstrukce Utøyi, 
kter& si z"festivalu 
odnesl hned dv! 
ocen!ní

SØREN STEEN JESPERSEN
a"NASIB FARAH
re%isé)i filmu Ztracen# bojovník

REETTA HUHTANEN
finská re%isérka, 
která osobn! uvedla 
zahajovací film 
Bohové z!Molenbeeku

NANCY SCHWARTZMAN 
americká re%isérka, 
producentka a"spole#enská 
aktivistka, autorka filmu 
Reds, do toho!
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CENA HOMO
HOMINI

Cenu Homo Homini ud!luje *lov!k 
v"tísni od roku 1994 osobnostem 
a"skupinám, které se v&znamn! 
zaslou%ily o"ochranu lidsk&ch práv, 
demokracie a"nenásilného )e'ení 
politick&ch konflikt(. Mezi laureáty 
z"p)edchozích let pat)í nap)íklad 
#ínsk& literární kritik a"disident Liu 
Siao-po, ázerbajd%ánsk& právník 
Intigam Alijev nebo ruská organiza-
ce V&bor na obranu proti mu#ení.

Letos ji 6."b)ezna na slavnostním 
zahájení p)evzala nikaragujská 
farmá)ka Francisca Ramírez, na-
z&vaná Do$a Chica. Této %en! se 
z"obtí%né pozice chudé farmá)ky 
poda)ilo mobilizovat statisíce lidí 
a"spole#n! s"nimi po%adovat mo%-
nost zapojit se do rozhodování 
o"vlastním osudu v"jedné z"nejchud-
'ích zemí západní polokoule, kde ji% 
t)ináct&m rokem vládne pevnou ru-
kou prezident Daniel Ortega a"jeho 
man%elka Rosario Murillo. Kv(li 
sv&m aktivitám byla opakovan! 
zadr%ena, za%ila 'ikanu i"v&hr(%ky 
smrtí a"loni v"srpnu musela ze zem! 
uprchnout.

Cenu p)evzala z"rukou sikjonga 
Lozanga Sanggjäho, p)edsedy 

tibetské exilové vlády a"politického 
zástupce Jeho svatosti Dalajlamy, 
kter& b!hem slavnostního ve#era 
vystoupil jako keynote speaker. Pro-
mluvil mj."o"(ne)dodr%ování lidsk&ch 
práv v"*ín! a"varoval, %e osud Ti-
betu m(%e v"budoucnu #ekat i"dal'í 
zem!.

„Je to pocta pro nás, pro na!e rodiny 
i"na!i zemi,” #íká o"cen$ Homo Homi-
ni Francisca Ramírez. „Cítím zodpo-
v$dnost pokra%ovat v"tom, co jsme 

za%ali. M&m snem je Nikaragua, kte-
rá bude postavená na rovnosti, kde 
nebude korupce, kde bude zaji!t$na 
svoboda, spravedlnost, demokracie 

a"právní stát.”

21
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JEDEN SV!T PRO
V(ECHNY

Nedílnou sou#ástí festivalu Jeden sv!t se 
letos u% pot)etí stalo zapojení konceptu 
p)ístupnosti pod názvem Jeden sv#t pro 
v'echny. Inkluzivn! postaven& osmi#len-
n& organiza#ní t&m, kter& m!l jednotlivá 
opat)ení pro zp)ístupn!ní na starosti, 
roz'í)il v"roce 2019 nabídku o"n!kolik 
novinek.
 
Pat)ila mezi n! jednak profesionalizace 
rezerva$ního systému v"podob! zvlá't-
ního emailu a"telefonní linky ur#ené seni-
or(m a"divák(m s"posti%ením a divák(m, 
pro které m(%e b&t d(le%ité minimalizo-
vat mo%n& stres p)ed náv't!vou kina. Pro 
dr%itele karty ZTP/P #i pro seniory nad 
65"let jsme letos nabízeli sní%ené (polo-
vi#ní) vstupné.
 
O"linku i"e-mail se letos postarali na'i 
slabozrací kolegové ze sp)ízn!né orga-
nizace SONS. Ti zárove$ p)ichystali také 
tzv."itinerá)e neboli orienta#ní pom(cky 
pro nevidomé a"slabozraké diváky. Ti si 
mohli do sv&ch telefon( stáhnout sou-
bor s"p)esn&m popisem trasy vedoucí od 
nejbli%'ího uzlu MHD a% do kina s"p)í-
slu'nou projekcí. Od SONS vze'el i"návrh 
a"realizace festivalov&ch letá#k( v"bra-
illském písmu, které byly k"dispozici ve 
foyer vybran&ch kin.
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I"letos jsme se postarali, aby byla ve 
v'ech devíti pra%sk&ch kinech, a"navíc 
i"dal'ích #ty)ech festivalov&ch prosto-
rách, rozmíst!na p)ehledná, v&razná 
(barevn! kontrastní) navigace, usnad$u-
jící orientaci v"p)íslu'ném prostoru nejen 
divák(m s"posti%ením, ale i"ostatním. 
*áste#nou prostorovou bariérovost n!-
kter&ch z"nich jsme navíc sní%ili zap(j-
#ením a"instalací dal'ích podp(rn&ch 
nástroj(, jako jsou schodolezy, vozíky, 
plo'iny #i tzv."„ly%iny“. Snaz'í orientaci 
napomáhalo také umíst!ní technick&ch 
plánk( jednotliv&ch prostor ke vchod(m 
kin. Letos v(bec poprvé byl divák(m na 
vozíku zp)ístupn!n velk& sál Lucerny.

O"p)ístupnost tradi#n! dbáme také 
s"ohledem na na'e webové stránky. Ty 
byly letos opat)eny Deaf Friendly roz'í-
)ením (plug-inem) pro nesly'ící diváky. 
*ást webového obsahu tak byla t!mto 
divák(m dostupná prost)ednictvím videí 
s"textem i"ve znakovém jazyce.
 
Na nevidomé a"slabozraké diváky jsme 
stejn! jako loni mysleli p)i po)izování 
audiostop. P!tici vybran&ch film( jsme 
opat)ili profesionálním audiopopisem, 
p)ibli%ujícím t!mto divák(m mimodia-
logové d!ní na plátn! hlasem here#ky 
Zuzany Stivínové. Pro ú#ely kvalitního 
poslechu audiopopis( jsme zajistili dv! 
profesionální sady se sluchátky a"stani#-
kami, které po skon#ení pra%ské #ásti fes-
tivalu putovaly také do n!kter&ch regio-

n(. Jen v"Praze tak letos prob!hlo celkem 
15 projekcí opat)en&ch audiopopisem.

Oproti lo$skému ro#níku jsme v"tomto 
roce zdvojnásobili po#et film( opat)e-
n&ch barevn&mi titulky pro nesly'ící a"ne-
dosl&chavé. Bylo jich celkem 20 a"na'i 
diváci si mohli vybrat z"celkem 56 pra%-
sk&ch projekcí.

Stejn! jako loni prob!hly v"Praze také t%i 
relaxované projekce, li'í se od b!%n&ch 
projekcí zti'en&m zvukem, tlumen&m 
osv!tlením v"sále a"absencí reklam #i tra-
iler( p)ed filmem.

Na diváky s"posti%ením jsme nezapomí-
nali ani v"souvislosti s"pofilmov&mi deba-
tami a"doprovodn&mi akcemi. Dvanáct 
z"nich bylo opat)eno tlumo#ením do zna-
kového jazyka, a"to v#etn! zahajovacího 
a"záv!re#ného ceremoniálu, b!hem nich% 
probíhal v"sále také simultánní p)epis 
mluveného slova na plátno. T)e'ni#ku na 
dortu p)edstavovala i"úvodní )e# )editele 
festivalu Ond)eje Kamenického, kter& její 
#ást p)ednesl práv! ve znakovém jazyce.

Na lidi s"posti%ením nepohlí%í Jeden sv!t 
zdaleka pouze jako na diváky. Krom! 
jejich p)ímého zapojení do organiza#ního 
t&mu jsme letos n!kolik z"nich p)ivítali 
také mezi v"na'em dobrovolnickém t&mu.

PROJEKCE V%DATECH

Se skon#ením pra%ské #ásti festivalu 
získal organiza#ní t&m JSpV k"dispozici 
prost)ednictvím rezerva#ní linky také díl-
#í data t&kající se náv't!vnosti festivalu 
jednotliv&mi cílov&mi skupinami divák( 
s"posti%ením a"seniory. Mno%ství divák( 
s"posti%ením se navíc rozhodlo rezerva#ní 
systém nevyu%ít, dá se tedy p)edpoklá-
dat, %e kone#ná #ísla jsou je't! vy''í.

• minimáln! 47 lidí vyu%ilo audiopopisná 
za)ízení

• festival nav'tívilo minimáln! 34 lidí na 
vozíku

• festival nav'tívilo minimáln! 34 nesly-
'ících

• ZTP slevy vyu%ilo 41 senior(
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JEDEN SV!T NA
(KOLÁCH

Uskute#n!n&ch 168 projekcí pro 'ko-
ly letos nav'tívilo celkem 12 513 (ák! 
a"813 u$itel!. Z"toho 110 projekcí z"ka-
tegorie Jeden sv#t d#tem bylo ur#eno 
mlad'ím %ák(m základních 'kol (pásma 
krat'ích film(, b!hem nich% si s"d!tmi 
povídá moderátor) a"58 z"kategorie Jeden 
sv#t pro studenty a"studentky st)edo'ko-
lák(m (v&b!r film( z"projekcí pro dosp!lé, 
po filmu se studenty zpravidla debatuje 
host). Dohromady se pro mladé diváky 
a"diva#ky promítalo v"11 sálech pra%sk&ch 
kin.
 
V&zvou bylo za)azení tématu sexuálního 
násilí v"podob! snímku Reds, do toho! N!-
kolika projekcí tohoto filmu se jako host-
ka zú#astnila i"re%isérka snímku Nancy 
Schwartzman a"pro práci s"filmem vznikla 
speciální metodika ve spolupráci s"organi-
zací Konsent. P)i promítání mohli studenti 
a"studentky vyu%ít tzv."safe space, tedy 
bezpe#n& prostor, kam mohli kdykoliv b!-
hem projekce odejít a"popovídat si s"pro-
'kolen&m dobrovolníkem.
 
Nejv!t'í zájem u"'kol vzbudil snímek 
#FollowMe re%iséra Nicolaase Veula, kter& 
odkr&vá zákulisí instagramové popula-
rity a"manipulace s"ní spojené. Celkem 
16 projekcí bylo pln! zarezervováno tém!) 
okam%it!. Film také získal cenu Student-
ské poroty, která toto téma ozna#ila za 
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zvlá'- aktuální a"d(le%ité pro svou gene-
raci.

I"letos uspo)ádal Jeden sv!t promítání 
pro rodi$e s"d#tmi, pásma krátk&ch sním-
k( z"kategorie Jeden sv#t d#tem. Celkem 
tyto projekce nav'tívilo 469 divák(. Po 
víkendov&ch akcích zpravidla následoval 
workshop. Nap)íklad na film Monzunová 
show (r. Annelies Kruk, Anneke de Lin van 
Wijngaarden Nizozemsko, 2017) o"nevido-
mém chlapci z"Indie navazovala „bojovka“, 
b!hem ní% si d!ti mohly na n!kolika sta-
novi'tích se zavázan&ma o#ima vyzkou'et 
r(zné pom(cky pro nevidomé a"slabozra-
ké.
 
Jeden sv!t na 'kolách funguje také celo-
ro#n! a"b!hem roku navazuje spolupráci 
s"aktivními mlad&mi lidmi na st)edních #i 
vysok&ch 'kolách po celé *eské republi-
ce, a- u% vedou studentsk& filmov& klub, 
jsou ob#ansky aktivní ve svém m!st!, 
nebo t)eba zpracovávají p)íb!hy lokálních 
pam!tník(. V'echny studenty sdru%uje 
v"rámci tzv."LEADr. KLUBU, kter& m!l 
v"rámci festivalu v"Praze setkání. Studenti 
tak m!li mo%nost na soukromé projekci 
zhlédnout film Ztracen# bojovník (r. Søren 
Steen Jespersen, Nasib Farah
Dánsko, Ke$a, Somálsko, Velká Britá-
nie, 2018) a"poté v"angli#tin! diskutovat 
s"ob!ma jeho re%iséry. Nav'tívili také 
film Vynálezci zít$ka (r. Laura Nix, USA, 
2018) a"poté se ú#astnili panelové debaty 
s"mlad&mi v!dci pod taktovkou Science 
Café.
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FESTIVALS MEET
FESTIVALS

Setkání zástupc( filmov&ch festival( 
z"celého sv!ta nazvané Festivals Meet 
Festivals je ji% tradi#ní sou#ástí Jednoho 
sv!ta. Jednodenní program dává zahra-
ni#ním profesionál(m prostor pro disku-
zi, sdílení zku'eností a"networking. Na 
setkání letos do Prahy dorazilo 46 ú$ast-
ník! z"celkem 37 filmov&ch festival! 
z"celého sv#ta, od USA a"Kanady p)es 
Jordánsko a% po Hong Kong.

Ka%d& ro#ník setkání se zam!)uje na vy-
brané téma t&kající se organizace filmo-
vého festivalu"– leto'ním tématem bylo 
personální obsazení festivalov&ch orga-
niza#ních t&m( a"jejich vnit)ní fungování. 
Jednotlivé diskuzní bloky a"workshopy 
se zam!)ily na vytvo)ení r(znorodého 
a"dynamického t&mu, na du'evní hygie-
nu a"prevenci vyho)ení a"také na interní 
komunikaci a"rozhodovací procesy v"t&-
mech.
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EAST DOC
PLATFORM

Ji% po osmé se uskute#nilo nejv!t'í 
setkání dokumentarist( ve st)ední 
a"v&chodní Evrop! East Doc Plat-
form, organizované Institutem 
dokumentárního filmu. Do Prahy 
ve dnech 9.–15."b)ezna zavítalo 
350 filmov&ch profesionál( z"ce-
lého sv!ta. N!kolika porotám se 
p)edstavilo zhruba padesát doku-
mentárních film( v r(zn&ch fázích 
v&voje a"produkce, které bojovaly 
o"ceny v"celkové hodnot! 17 800 .. 
Hlavní Cenu East Doc Platform 
v"hodnot! 7500 . ud!lila meziná-
rodní porota srbsko-chorvatskému 
snímku Museum of the Revolution 
(Muzeum revoluce) re%iséra Sr-ana 
Ke$i, v n!m% autor zkoumá ne-
tradi#ní p)átelství v ruinách ne-
dostav!ného velkolepého muzea. 
Zvlá'tní uznání získal #esk& projekt 
Martina Páva Vlci na hranicích!, 
zachycující extrémn! odli'né reakce 
na návrat vlk( do #eské krajiny.
 
Cenu HBO Europe v"hodnot! 
2000 ., je% pom(%e dal'ímu v&vo-
ji projektu, získala ruská re%isérka 
Anna Shishova-Bogolubova za The 
New Imperium (Nové impérium). 
Koproduk#ní cena *eské televize 
pat)í #esko-americkému Man"el-

ství tv(rc( Kate%iny Hager a"Asa-
da Faruqiho. Zástupci televizního 
kanálu Current Time TV se rozhodli 
podpo)it #ástkou 1500 . chystan& 
rusko-estonsk& dokument Susanny 
Baranzhievy a"Aleksandera Krylo-
va s pracovním názvem Rastorgu-
ev. Cena Zlat& trycht&) pro projekt 
workshopu Ex Oriente Film, jen% 
b!hem ro#ního cyklu zaznamenal 
nejv!t'í pokrok, byla ud!lena #es-
ko-japonské re%isérce Harun# Hon-
coop za její ambiciózní koproduk#ní 
Olympijsk# mezi&as, ve kterém se 
vydává do *íny, Japonska a"Francie 
zkoumat dopady olympijsk&ch her.

Náv't!vník(m a"náv't!vnicím 
Jednoho sv!ta jsou voln! p)ístupné 
akce ur#ené ve)ejnosti"– krom! pre-
zentace #esk&ch film( „Czech docs… 
Coming Soon“ letos nap)íklad také 
panelová diskuze o"%enách v"doku-
mentárním pr(myslu #i mastercla-
sses tv(rc( Christiana Freie a"Kali-
ny Bertin.
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FESTIVALOVÉ
PROSTORY V%PRAZE

Jeden sv!t letos po dobu dvou t&dn( promítal 
filmy v"osmi pra%sk&ch kinech"– ve dvou sálech 
M!stské knihovny v"Praze, ve dvou sálech kina 
Sv!tozor, v"kin! Lucerna, v"obou sálech kina Atlas, 
v"Bio OKO, v"kin! Evald, v"Kin! 35 ve Francouz-
ském institutu a"v"kin! Ponrepo.

VR kino a"VR exhibice se poprvé p)edstavily v"Cen-
tru sou#asného um!ní DOX v"Hole'ovicích.

Divácké centrum festivalu u% po druhé obsadilo 
prostory centra Tibet Open House ve +kolské ulici, 
krom! kavárny a"festivalového stánku se tam také 
konala v!t'ina doprovodného programu. D!tsk& 
koutek se z"diváckého centra p)esunul do salonku 
M!stské knihovny a"nabídl d!tem roz'í)en& pro-
gram, nap)íklad v"podob! filmov&ch workshop(.

Ji% tradi#ní infostánek v"pasá%i Lucerna letos 
poprvé fungoval i"jako prodejní místo"– v"rámci 
tzv."centrálního asistovaného prodeje bylo mo%né 
si zde vyzvednout lístky (pro akreditované diváky) 
#i vyu%ít asistence se zakoupením lístk( p)es inter-
net.

Zahájení festivalu a"slavnostní p)edání ceny Homo 
Homini se jako ka%doro#n! odehrálo v"komorních 
prostorách Pra%ské k)i%ovatky.
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„Promítání v"Praze pro m$ bylo skv$lou zku!enos-
tí. Nejvíce m$ pot$!ilo aktivní publikum a"skv$le 
vedená diskuze po filmu. Festivalov& t&m se o"m$ 
staral, jako kdybych byla speciální host"– opravdu 
to moc oce'uji.“

„Pokud pominu samotné dokumenty, které byly 
siln&m zá(itkem samy o"sob$, tak nejintenzivn$j-
!ím pro(itkem pro m$ bylo to, (e tolik lidí v$no-
valo kus svého, v"dne!ní dob$ tak drahocenného 
%asu k"tomu, aby zhlédlo filmy o"lidech, kte#í na 
tom tak dob#e t#eba nejsou. Silné pro m$ bylo 
také vid$t emoce v"tvá#ích lidí okolo a"to, (e jim 
dokumenty daly na mnoho v$cí jin& pohled.“

„Pro m$ nejzajímav$j!í filmov& festival v")R. 
Ú(asn& progres za poslední roky"– jen tak dál!“

„Ode mne vás %eká jedin$ pochvala. Festival Je-
den sv$t je n$co opravdu jedine%ného. V"mnoha 
ohledech mi otev#el o%i a"za to vám d$kuji.“

„Velice d$kuji za organizaci festivalu, kter& dává 
náhled na situace, které se nám obecn$ celopla-
netárn$ úpln$ neda#í. A"zárove' ukazuje i"zábles-
ky toho, (e je cesta ven, by* slo(itá a"dlouhá. +e 
jsou mezi námi nelhostejní lidé, kte#í úsilí o"ná-
pravu nevzdávají, lidé, jejich( postoje a"%iny jsou 
inspirativní a"následováníhodné. +e se m,(e za-
pojit ka(d& z"nás podle sv&ch schopností a"mo(-
ností.“

„Gratuluji ke skv$lému festivalu a"díky, (e jsem 
mohl b&t jeho sou%ástí! Rád se kdykoliv vrátím 
jako tv,rce, porotce, lektor, nebo prost$ jenom 
náv!t$vník. A"ur%it$ doporu%ím v!em sv&m kole-
g,m v"USA, aby na Jeden sv$t p#ihlásili sv,j film.“

„Festivalov& t&m odvádí skv$lou práci, skv$l& fil-
mov& program i"doprovodné akce. Byla to pro m$ 
fantastická zku!enost"– díky.“

„Bylo mi pot$!ením se festivalu zú%astnit. Spous-
tu jsem se toho nau%ila, potkala jsem zajímavé 
lidi z"celého sv$ta. M$la jsem pocit, (e festival 
není jenom o"filmovém programu, ale také o"vzta-
zích, komunit$, blízkosti a"potkávání se.“

„Festival byl pro m$ skv$lou zku!eností a"opravdu 
na m$ ud$lalo dojem, jak je dob#e zorganizova-
n&… Díky je!t$ jednou za tuto p#íle(itost. Dodalo 
mi to spoustu energie, abych jako právni%ka dál 
mohla bojovat za lidská práva a"v$#it, (e moji lidé 
se jednou do%kají sociální spravedlnosti.“

OHLASY DIVÁK*OHLASY HOST*
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KDO JSOU DIVÁCI
A%DIVA"KY
JEDNOHO SV!TA
A%CO JE ZAJÍMÁ?

 
Dlouhodob! sledujeme na'e pu-
blikum a"jeho chování, ale také 
to, jak&m zp(sobem náv't!vníci 
festivalu vnímají samotné doku-
menty a"jak& potenciální dopad 
m(%e mít sledování dokument( na 
zm!nu chování #i postoj(. V"roce 
2019 jsme ve spolupráci s"agentu-
rou Kantar uskute#nili dotazníkové 
'et)ení, které se zam!)ilo na v'eo-
becné charakteristiky festivalového 
publika a"jeho odli'nost od pr(m!-
ru populace v"*esku.
 
• Mezi náv't!vníky festivalu p)e-
va%ují %eny, lidé ve v!ku 26–35"let 
a"lidé s"vysoko'kolsk&m vzd!láním.

• Celkem 20"% divák( tvo)í studen-
ti, p)evá%n! studující humanitních 
obor(.

• Pro v!t'inu divák( je zdrojem 
informací internetové zpravodaj-
ství, sociální sít! a"diskuze s"p)áteli, 
oproti pr(m!rné populaci upoza,ují 
televizní zpravodajství.

• Oblasti, o"které se diváci nejvíce 
zajímají, jsou zahrani#ní události 
a"%ivotní prost)edí.

• Oproti ostatní dosp!lé populaci 
*R se více zajímají o"um!ní, historii 
a"osobnostní rozvoj.

• Diváci festivalu se v&razn! více 
zajímají o"#eskou politiku, 41"% o"ni 
má velk& zájem, pouze 3"% se o"ni 
nezajímají v(bec.
 
• Diváci festivalu oproti v!t'inové 
populaci více diskutují o"politick&ch 
zále%itostech, p)edev'ím o"#esk&ch 
politick&ch tématech.

• Postoj náv't!vník( k"Evropské unii 
je jednozna#n! pozitivní. Pozitivní 
postoj zaujímá 81"% divák(.

• Dobrovolnick&m aktivitám se 
alespo$ jednou t&dn! v!nuje 19"% 
divák( festivalu.
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JEDEN SV!T
V%REGIONECH

B!hem posledního pra%ského víkendu 
se festival p)esunul do region(, kde ná-
sledn! pokra#oval a% do poloviny dubna. 
Do po)ádání Jednoho sv!ta se v"roce 
2019 zapojilo celkem 35 #esk&ch m!st. 
Jeden sv!t v"regionech celkem nav'tívilo 
82 690 divák( a"diva#ek. Z toho 'kolní 
projekce zhlédlo 53 484 student( a"stu-
dentek a"6 440 náv't!vník( dorazilo na 
doprovodné akce.

Regionální #ást Jednoho sv!ta probíhala 
v"období 15."3.–14."4."2019. Prvním festi-
valov&m m!stem, které p)evzalo 'tafetu 

hned po Praze, byla T)ebí#, která zahájila 
#esk&m filmem Brat$i Okamurovi (r. Filip 
Remunda, *eská republika, 2019).
 
Zásadní leto'ní novinkou byla regionální 
porota. Ka%dé m!sto nominovalo svého 
zástupce. Podmínkou bylo, aby doty#-
n& nebyl p)ímou sou#ástí festivalového 
t&mu. Z nominovan&ch byli vybráni 3 
porotci, kte)í p)ijeli do Prahy první festi-
valov& víkend a"vybrali film, kter& bude 
následn! za)azen do programu Promí-
tej i"ty! Vít!zn&m snímkem se stala Re-
konstrukce Utøyi, která zárove$ získala 
i"#estné uznání poroty v"kategorii Mezi-
národní sout!%.
 
Regionální koordináto)i také stále #as-
t!ji pracují s"konceptem Jednoho sv#ta 

pro v'echny. V"Karlov&ch Varech, Su'ici 
a"Plzni se tlumo#ilo zahájení festivalu do 
#eského znakového jazyka, v"mnoh&ch 
m!stech se tlumo#ily také debaty #i pro-
bíhaly workshopy znakování. V"Uherském 
Hradi'ti se velmi vyda)il workshop „Jak 
pracuje vodící pes“. Jeho sou#ástí byla 
také p)edná'ka, jak vnímá náv't!vu kina 
nevidom& #i nesly'ící divák a"jak bychom 
s"nimi m!li komunikovat. V"T)ebí#i uspo-
)ádali poprvé promítání p)ímo v"domov! 
pro seniory. Za prarodi#i mohla dorazit 
vnou#ata a"dívat se spole#n!.

Zajímav& je p)íklad z"Mladé Boleslavi, 
kde spojili zp)ístup$ování festivalu pro 
nevidomé publikum s"originálním dopro-
vodn&m programem"– no$ním b#hem 
s"$elovkou, jeho( v&t#(ek byl v#nován 
organizaci SONS.
 
B!halo se i"v"Karlov&ch Varech. Ka%do-
ro#ní B#h pro Jeden sv#t je ur#en úpln! 
v'em"– sportovc(m, b!%c(m, rodinám 
s"d!tmi, lidem na vozíku. B!%ci jsou mo-
tivování nejenom medailí, ale i"vstupen-
kou do kina, kterou získají za ú#astnick& 
poplatek.
 
Originální propagaci festivalu vymysleli 
také organizáto)i z"*eského Krumlova 
a"i"letos zopakovali happening na ná-
m#stí. Ú#astníci si mohli zahrát deskové 
hry, 'achy, ale také %idli#kovanou. Pro-
stor byl dopln!n o"vizuál festivalu, ne-
chyb!la ani hudební produkce a"v&tvarné 
workshopy. Happening tradi#n! po)ádají 
také v"Tábo)e"– tam jste se na nám!stí 
mohli zastavit pro „objetí zdarma.“
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JEDEN SV!T
V%BRUSELU

Leto'ní, ji% 13. ro#ník Jednoho sv!-
ta v"Bruselu pokra#oval v"úsp!'né 
tradici promítání vybran&ch festi-
valov&ch film( publiku slo%enému 
ze zástupc( odborné ve)ejnosti, 
pracovník( evropsk&ch institu-
cí i"b!%n&ch náv't!vník(. Porota 
slo%ená ze zástupc( lidskoprávních 
organizací ocenila dokument V%e 
v!po$ádku re%iséra Tuki Jencqu-
ela (N!mecko, Venezuela, 2018). 
Prost)ednictvím osobních p)íb!h( 
lidí zasa%en&ch probíhající krizí ve 
Venezuele sleduje film zhroucení 
systému zdravotní pé#e v"zemi. 
„Vít$zn& film umo'%uje zvy)ovat po-
v$domí o!sou"asném problému a!zá-
rove% zd(raz%uje v&znam ekonomic-
k&ch a!sociálních práv (v"etn$ práva 
na zdravotní pé"i) coby základních 
lidsk&ch práv. Navzdory geografic-
ké vzdálenosti nabízí film paralely 
se sou"asnou situací v!evropsk&ch 
zemích, v!nich' se právo na zdravotní 
pé"i stává politick&m tématem,“ zd(-
vodnila své rozhodnutí porota.
 
Kritická situace ve Venezuele, z"ní% 
politická krize vyhnala ji% více ne% 
t)i miliony lidí, a"zásadním zp(so-
bem tak ovlivnila %ivoty dal'ích 
desítek milion(, rezonovala nejen 

u"poroty, ale také u"bruselského 
publika. Debata po projekci filmu 
v"kin! Cinema Galeries vyvolala 
otázky po konkrétní pomoci v"této 
zemi a"zd(raznila nutnost podpo-
rovat tamní ob#anskou spole#nost 
i"trvat na svobodn&ch a"demokra-
tick&ch volbách, v"nich% si budou 
obyvatelé Venezuely moci sami 
vybrat, kterou cestou se cht!jí ubí-
rat dál. Osobní v&pov!dí p)isp!la 
také venezuelská aktivistka Aixa 
Armas, její% organizace Mujer y 
Ciudadania podporuje ob#anskou 
participaci a"práva %en.

Zvlá'tní uznání poroty získal film 
Novaja re%iséra Askolda Kurova. 
Ka%dodenní chod redakce jednoho 
z"nejv&znamn!j'ích rusk&ch nezá-
visl&ch médií je v"n!m zachycen 
p)edev'ím o#ima Dimitrije Mura-
tova, kter& byl v"dob! natá#ení 
'éfredaktorem. N!kolik noviná)( 
z"redakce Novaja p)i'lo b!hem své 
práce o"%ivot"– starosti o"bezpe#í 
a"zdraví reportér( v'ak zdaleka ne-
jsou jedin&m problémem, kterému 
v"Rusku #elí nezávislí noviná)i.
Jeden sv!t v"Bruselu zakon#il slav-
nostní ceremoniál, b!hem kterého 
re%isér vít!zného filmu Tuki Jencqu-
el osobn! p)evzal cenu. Záv!re#n& 
ve#er uzav)el 'est dní projekcí a"de-
bat o"p)ípadech poru'ování lid-
sk&ch práv, celkem z"devíti r(zn&ch 

zemí sv!ta. Dvanáct ve%ejn&ch a"t%i 
'kolní projekce nav'tívilo celkem 
1120 divák! a"diva$ek.

V"porot# festivalu Jeden sv#t 
v"Bruselu 2019 zasedli:
Adam Shapiro
(Front Line Defenders)
Alex Mik
(Fair Trials)
Elena Crespi
(International Federation for Hu-
man Rights)
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PROMÍTEJ I%TY!
Celoro#ní online videotéka
www.promitejity.cz, která nabízí 
zdarma ke sta%ení vybrané filmy 
z"Jednoho sv!ta, se za více jak 
deset let existence prom!nila v"nej-
v!t'í alternativní systém distribuce 
dokumentárních film( v"*R.

Do sít! promíta#( a"promíta#ek, 
kte)í po)ádají projekce po celé *R, 
a- u% v"kin!, kavárn!, nebo u"sebe 
doma v"ob&váku, je v"tuto chvíli 
zaregistrováno 1800 lidí. B!hem 
Jednoho sv!ta v"Praze se pravidel-
n! po)ádá setkání t!ch nejaktivn!j-
'ích.
 
Pro rok 2019 je nachystáno celkem 
'est film( z"Jednoho sv!ta 2019 –
první z nich, Bohové z!Molenbeeku 
re%isérky Reetty Huhtanen, je do-
stupn& od #ervna. Poetické zachy-
cení p)átelství t)ech d!tí z"etnicky 
i"nábo%ensky odli'ného prost)edí 
natá#ela re%isérka v"bruselském 
Molenbeeku, kter& si vyslou%il me-
diální reputaci jako „líhe$ radiká-
l(“. I"tyto události jsou ve filmu na 
pozadí d!tského pro%ívání ka%do-
dennosti zachyceny. Leto'ní 'estici 
doplní aktuální v&b!r 65 dokumen-
tárních film(, které jsou v"sou#asné 
chvíli na webu www.promitejity.cz 
ke sta%ení.

Novinkou je za)azení filmu ocen!-
ného regionální porotou"– tím je 
letos Rekonstrukce Utøyi re%isé-
ra Carla Javéra, mraziv& scénick& 
experiment rekonstruující tragické 
události masakru spáchaného An-
dersem Breivikem.

Dal'í novinkou jsou pak úvodní 
projekce nov! za)azen&ch film( 
prost)ednictvím tzv."site-specific 
promítání. První z"nich prob!hne 

v"#ervnu a"dále pak ka%d& m!síc po 
celé *eské republice ve spolupráci 
s"místními promíta#i. Na dal'í se 
m(%ete t!'it b!hem Letní filmo-
vé 'koly v"Uherském Hradi'ti, kde 
v"letním kin! na nám!stí pob!%í 
Sakawa (r. Ben Asamoah, Belgie, 
Nizozemsko, 2018) – zábavn& a"in-
timní dokument o"lidech z"Ghany, 
kte)í si na'li nov& zp(sob %ivobytí 
– okrádání bohat&ch lidí ze západu 
na online seznamkách.
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Jeden sv#t
Mezinárodní festival dokumentárních
film! o"lidsk&ch právech

Po)ádá *lov!k v"tísni,"o."p."s.
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Facebook: @jedensvet
Twitter: @jedensvet
Instagram: @jedensvetcz
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www.jedensvet.cz
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