
 

 

ZAČÍNÁ FESTIVAL JEDEN SVĚT. DO KIN PŘINESE FILMY O LIDSKÝCH PRÁVECH I 

HOSTY A HOSTKY Z CELÉHO SVĚTA  

 
Tisková zpráva  

 

22. března 2023  

 
Už dnes večer v Praze začíná jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letošní téma Cena bezpečí se 

v různých podobách promítne ve snímcích všech soutěžních i nesoutěžních 
kategorií. Festival představí 75 celovečerních dokumentů a 10 snímků ve virtuální 

realitě, nabídne debatní program s hosty a hostkami z celého světa i filmy pro děti. 

Jeden svět proběhne ve 28 městech po celém Česku od 22. března do 2. dubna. V 

Praze se diváci a divačky mohou těšit na festival od 22. do 30. března. Kompletní 

program najdete na www.jedensvet.cz/program. 

 
Festival zahájí snímek Překonat temnotu, natočený kolektivem ukrajinských filmařů a 

filmařek během prvních týdnů války. Příběhová mozaika, pod níž je podepsaný autorský 

kolektiv Kinodopomoha, přináší mrazivá svědectví ukrajinského lidu čelícího ruské invazi. 

Snímek do Prahy doprovodí producentka Olga Beskhmelnytsina a jeden z režisérů Yegor 

Troyanovsky. 

 
Zahájení pražské části festivalu proběhne tradičně v Pražské křižovatce. Jeho součástí bude 

také předávání lidskoprávního ocenění Homo Homini, jehož letošním laureátem je 

venezuelský aktivista Javier Tarazona.  

 

Zahajovací projekce pro veřejnost proběhne 22. března ve 20:00 v pražském kině Lucerna. 

Po projekci bude následovat debata s ministrem zahraničních věcí České republiky Janem 

Lipavským, která bude tlumočena do českého znakového jazyka. Od 23. do 30. března 
festival obsadí další pražská kina.  

 

Divačky a diváci se mohou těšit na tradiční soutěžní sekce (Mezinárodní soutěž, Česká 

soutěž, Máte právo vědět), k nimž nově přibude soutěžní kategorie pro VR filmy Jeden 

svět interaktivně. Festival kromě toho však nabídne také 7 tematických kategorií, které 

filmy sdruží do sekcí Nová božstva, Síla žen, Ukrajina, Udržitelnost, Vztahy, 
Vykořenění a Sítě.  

 

O ocenění porot budou usilovat zahraniční i české snímky. Z tuzemských filmařů na festivalu  

představí svůj film například režisérka Veronika Stehlíková (Naděje až do konce) nebo režisér 

Mikoláš Arsenjev (Po prolomení ticha). Na festival filmy tradičně doprovodí i mnoho 

zahraničních hostů a hostek. Bude mezi nimi například režisérka Polina Georgescu, která 
představí film To musíte zažít o boji proti potlačování práv queer osob v Maďarsku nebo 

protagonista filmu Vyhnanci Wu'er Kaixi.  

  

 

http://www.jedensvet.cz/program
https://www.jedensvet.cz/filmy/50656-prekonat-temnotu
https://www.jedensvet.cz/filmy/50656-prekonat-temnotu
https://www.jedensvet.cz/program
https://www.jedensvet.cz/filmy/49241-nadeje-az-do-konce
https://www.jedensvet.cz/filmy/52199-po-prolomeni-ticha
https://www.jedensvet.cz/filmy/50772-to-musite-zazit
https://www.jedensvet.cz/filmy/47814-vyhnanci


 

 

Novinkou bude více různých diskusních formátů – od komorních debat přes konfrontační 

panely až po filmové pitvy. Diváci a divačky se mohou těšit například na pofilmovou debatu 

k filmu Nevinnost o kolektivním traumatu, kterou povede uznávaný somatický terapeut Alé 
Duarte. Sexuální práci a genderové nerovnosti v přístupu k sexu v kontextu filmu 

Pornfluenceři bude věnovaná komorní debata s novinářkou Petrou Dvořákovou. Filmové 

pitvě bude například podroben snímek Dívčí gang, v níž snímek o dospívající influencerce 

rozebere digitální sémantik Matěj Hřib. Přední polská socioložka Marta Bucholc zase v 

debatě otevře téma společenské smlouvy v 21. století v souvislosti s filmem Občanská 

neposlušnost. 
 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE  

 

● Vstupenky je možné v předprodeji kupovat na portálu GoOut, kde návštěvníci a 

návštěvnice najdou i zvýhodněné balíčky vstupenek. V nabídce jsou tři typy balíčků. První 
obsahuje 3 vstupenky a stojí 330 Kč, další 5 vstupenek za 550 Kč nebo balíček 10 vstupenek 

+ 2 filmy na Jednom světě online za 1100 Kč. Vstupenky je možné zakoupit také na 

pokladnách festivalových kin.  

● Na infostáncích v Lucerně a ve foyer Městské knihovny v Praze si diváci a divačky mohou 

vstupenky koupit od 22. března, na pokladnách kin pak od 23. března. Divák si zde může 

koupit vstupenky do jakéhokoli kina na jakékoli představení. Následně vstupenky dostane 

vytištěné.  
● Jednotná cena vstupenek je 130 Kč.  

● Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a diváci nad 65 let mají zlevněné vstupné na veškeré projekce 

o 50 %.  

● U držitelů průkazu ZTP/P má jejich doprovod vstup zdarma.   

● Novinářské akreditace budou připraveny k vyzvednutí od 22. března od 10:00 hodin ve 

festivalovém centru Langhans (Vodičkova 37, Praha 1) na přepážce guest servisu – 1. patro 
vlevo. Provozní doba bude od 10:00 hodin do 20:00 hodin každý den od 22. března do 30. 

března. 

● Během celého festivalu budou otevřeny dva infostánky – jeden v pasáži Lucerna a druhý 

ve foyer Městské knihovny v Praze. Zde získáte veškeré potřebné informace o festivalu. A 

můžete zde koupit festivalový merch. Ten bude dostupný i v e-shopu Jednoho světa. 

 

 
 

Kontakty pro média:  

 

Nikola Páleníčková, vedoucí mediální komunikace a PR 

nikola.palenickova@jedensvet.cz, +420 732 989 638  

 
Eva Müllerová, Mediální koordinátorka, eva.mullerova@clovekvtisni.cz, +420 720 208 552 

https://goout.net/cs/jeden-svet-2023-praha/szrrsev/
https://goout.net/cs/listky/jeden-svet-2023-vyhodny-balicek/oytr/
https://www.jedensvetonline.cz/
mailto:nikola.palenickova@jedensvet.cz
mailto:eva.mullerova@clovekvtisni.cz

