
Máte bubliny? 
Jeden svět váM Je praskne

každý z nás si kolem sebe vytváříme pohodlnou ochran-
nou bublinu, do níž vpouštíme jen určité druhy infor-
mací, které nerozporují naše vidění světa. pěstujeme 
si v ní různé předsudky a polopravdy a je nám dobře. 

Jenže právě tato lhostejnost vůči okolnímu dění je 
zvlášť nebezpečná. Jeden svět 2015 vznikal v době 
důležitých událostí, které mohou zásadním způsobem 
ovlivnit naše životy – válka na ukrajině, rozpínání 
islámského státu, kybernetické útoky údajně vedené 
z kldr, útok na redakci Charlie Hebdo… Jsme přesvěd-
čeni, že je nutné sledovat vývoj, dělat si vlastní názor, 
být ochoten jej měnit, diskutovat s ostatními a zbavit 
se přitom svých předsudků. prasknout si své bubliny. 

k tomu dá festival svým divákům a divačkám řadu 
příležitostí. Zařadili jsme letos novou programovou 
kategorii v zajetí mysli, která nabídne filmy o životě 
lidí stigmatizovaných duševní chorobou a o tom, jak 
se k nim chová stát i bezprostřední okolí. kategorie Co 
se v mládí naučíš je sestavena z dokumentů o lidech, 
kteří jsou ochotni bojovat za lepší vzdělávání. tradičně 
jsme zařadili environmentální kategorii takzvaná civi-
lizace, Moc médií, Cesty za svobodou ze zemí s nedemo-
kratickými režimy, výběr filmů oceněných v zahraničí 
panorama. pražská část Jednoho světa je soutěžní, 
Hlavní porota a porota václava Havla budou vybírat 
z kategorií Hlavní soutěž a Máte právo vědět. v každém 
městě si organizační tým sestavuje vlastní program, 
proto opět vznikne unikátních třicet tři festivalů.

Jeden svět 2015 začíná 2. března v praze a následně 
až do půlky dubna objede celou republiku. letos bude 
poprvé lidskoprávní dokumenty promítat uherské 
Hradiště.

sledujte novinky a informace o filmech i festivalových 
hostech na www.jedensvet.cz. připojte se k nám na 
Facebooku, twitteru, Google+ a instagramu. a pomozte 
nám prasknout pár zbytečných bublin!
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JEDEN SVĚT 2015 V OPAVĚ
„Praskněte své bubliny!“ To je výzva letošního 17. ročníku Me-
zinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět. 

Opavská kulturní organizace bude pořádat Jeden svět v Opavě 
po šesté. Vybírali jsme ze čtyř desítek snímků a přes těžké roz-
hodování jsme museli vyčlenit 15 snímků určených pro opav-
skou veřejnost. 
 „Festival zahájíme filmem Je nám spolu dobře za osobní 
účasti režiséra snímku Saši Dlouhého. Přibyla nám nová ka-
tegorie V zajetí mysli, ze které nabídneme snímek Snili jsme 
o životě – komorní finský film pojednávající o tématu sebe-
vražd z pohledu lidí, kteří se o sebevraždu pokusili a ze strany 
blízkých, pozůstalých sebevrahů. Další novou kategorií je 
Co se v mládí naučíš. Z této kategorie uvedeme odlehčující 
a inspirující dokumentární snímek Piráti ze Salé.“ 
 Některé projekce budou opět doplněny o úvody a dis-
kuse. Jiří Siostrzonek, známý slezský sociolog, uvede 
hned několik snímků, například již zmíněný Snili jsme 
o životě, dále Danielův svět s kontroverzním tabuizovaným 
tématem pedofilie, Bojovníci ze severu o radikálních islamis-
tických skupinách a další. Ve čtvrtek promítneme Cukr blog, 
který nám klade otázku, zda se o cukru dá přemýšlet jako 
o droze. O tomto tématu povede diskusi nutriční specialistka 
Zuzana Švédová. 
 Jeden svět v Opavě bude probíhat od pondělí do pátku v týd-
nu od 23. do 27. 3. 2015. Promítat se bude opět v Obecním domě 
na dvou místech. Projekce pro základní i střední školy bude 
v Sále purkmistrů a částečně i v Klubu Art a ve večerních 
hodinách pro veřejnost v Klubu Art. 
 „Nově jsme zařadili projekci pro rodiče s dětmi. Pro děti 
bude připravený dětský koutek a pro rodiče film Sama sebou 
s diskusí. Na závěr bychom ve stručnosti upozornili na ně-
kolik dalších snímků. Do Zimbabwe nás zavede film Demo-
kraté, který mapuje tříletý proces vzniku nové ústavy, která 
má po třech dekádách diktátorovy vlády přinést demokracii. 
Snímek Felvidék odkrývá tabuizovaná témata související s 
otázkou národnostního soužití a původu. Opři žebřík o nebe se 
odehrává na východním Slovensku. Zde se setkáme s knězem 
Mariánem, který vede faru – útočiště pro vrahy, feťáky a bez-
domovce. Pravidla jsou striktně dána – střízlivost, práce a Boží 
desatero.“ Srdečně zve Opavská kulturní organizace.

Vstupenku si můžete zakoupit na celý festival, jednodenní 
nebo na jednu projekci a to buď na místě nebo v předprodeji 
na recepci Obecního domu (50,-/70,-/180,-).

23.–27. 3. 2015
OPAVA // KluB ArT



Je nám spolu dobře
23. 3. 2015 // 18:00
Saša Dlouhý
75 min // Česká republika // 2014
zahájení festivalu
osobní účast režiséra snímku
úvod a diskuse // Jiří Siostrzonek

Snili jsme o životě 
24. 3. 2015 // 16:00
Jukka Kärkkäinen, Sini liimatainen
77 min // Finsko, Německo, Švédsko // 2014
úvod a diskuse // Jiří Siostrzonek

Sama sebou  
25. 3. 2015 // 10:00
Mina  laamo // 75 min // Finsko // 2014
projekce pro rodiče s dětmi s diskusí 
lucie Stanjurová
k dispozici bude hrací koutek

Úkryt  
26. 3. 2015 // 16:00
Fernand Melgar
101 min // Švýcarsko // 2014

Toto a jeho sestry  
26. 3. 2015 // 20:00
Alexander Nanau
93 min // rumunsko // 2014

Opři žebřík o nebe   
25. 3. 2015 // 18:00
Jana Ševčíková
100 min // Česká republika // 2014
úvod // Jiří Siostrzonek

Zatajené dopisy    
27. 3. 2015 // 16:00
Tomáš Kudrna
52 min // Česká republika // 2014

Jenica & Perla    
27. 3. 2015 // 18:00
rozálie Kohoutová
70 min // Česká republika, Francie // 2014

Podoba ticha    
27. 3. 2015 // 20:00
Joshua lincoln Oppenheimer // 98 min
Dánsko, Indonésie, Velká Británie // 2014

Piráti ze Salé  
24. 3. 2015 // 20:00
rosa rogers, Merieme Addou
76 min // Velká Británie // 2014
úvod // Jiří Siostrzonek

Demokraté
23. 3. 2015 // 20:15
Camilla Nielsson
108 min // Dánsko // 2014

Danielův svět 
24. 3. 2015 // 18:00
Veronika lišková
75 min // Česká republika // 2014
úvod a diskuse // Jiří Siostrzonek

Felvidék – Horní země 
25. 3. 2015 // 16:00
Veronika lišková // 75 min
Česká republika, Slovensko // 2014
úvod a diskuse // lubomír Hlavienka

Cukr blog  
26. 3. 2015 // 18:00
Andrea Culková
79 min // Česká republika // 2014
úvod a diskuse Zuzana Švédová

Bojovníci ze severu 
25. 3. 2015 // 20:00
Søren Steen Jespersen, Nasib Farah
54 min // Dánsko, Somálsko // 2014
úvod // Jiří Siostrzonek

Na počest česko-čínského přátelství daro-
vala vesnička Vinařice v 50. letech minu-
lého století čínskému družebnímu městu 
zemědělské stroje. Dar ani vzájemná vý-
pomoc nebyly nikdy zapomenuty, dnes 
tu dokonce roste komplex staveb inspi-
rovaných pražskou architekturou, jehož 

My Street Films
Tvoje ulice, Tvůj film
23. 3. 2015 // 16:00
doprovodný program festivalu
Každá ulice má svůj příběh, ne každá má 
svůj film. Projekt vybízí zkušené i nezku-
šené filmaře z řad široké veřejnosti, aby 
zpracovali příběhy svého okolí, místa, kde 
žijí, pracují a tráví čas. Krátké dokumenty, 
které by neměly přesáhnout délku 10 mi-
nut, mohou nahrát na www.mystreetfilms.
cz, kde vzniká online filmová mapa celé 

Sebevražda jednotlivce má mnoho důsled-
ků. Když člověk dobrovolně ukončí svůj 
život, zbudou po něm rodinní příslušníci, 
partneři a přátelé, které tento akt zane-
chá v destruktivní spirále hlubokého 

„Díky svému blogu už se necítím tak 
osamělá,“ šeptá laura, mladá Finka, kte-
rá úzkostlivě sleduje původ veškerých 
potravin, které jí, a potýká se s depresí. 
Juulia si vede populární módní blog a 
baví denně desetitisíce svých fanoušků 
fotkami ve stylovém oblečení. Elli naopak 

Španělský pár zasažený ekonomickou kri-
zí, obchodník z Mauretánie, romská rodina 
z rumunska… Mohou se tak rozdílní lidé 
potkat v jeden čas na jednom místě? Ve 
švýcarském lausanne ano. Zdejší útulek 

Totonel, Andreea  a Ana jsou k sobě vázá-
ni silným sourozeneckým poutem. Jejich 
matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni 
jen sami na sebe a pomoc příbuzných. 
Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském 

Do zcela zaplněné modlitebny vkráčí roz-
ložitý muž. Pod kněžským rouchem má 
fleesovou bundu a ruce mozolnaté od těž-
ké práce. Jde o kněze Mariána z malé vý-
chodoslovenské obce. Ten tu s obrovským 
zápalem, ale i striktním přesvědčením o 
správnosti svého počínání vede „nemocni-

V obci Květušín nedaleko Českého Krumlo-
va vzniklo v 50. letech unikátní výchovné 
zařízení: pedagog Miroslav Dědič tu vytvo-
řil školu pro děti z romských rodin. Díky 
jeho snaze motivované osobním zájmem 
pomoci chudým rodinám s péčí o děti se 
ke škole přidružil časem i internát. Žáci 
zde zůstávali zprvu převážně dobrovolně, 
později ale nastoupilo násilné odtrhávání 
dětí od jejich rodin. Součástí „převýchovy“ 
bylo někdy i zatajování dopisů, které ro-
diče dětem posílali. Někdejší studenti tak 

S taneční skupinou Kesaj Čhave se probo-
jovaly až do soutěže Slovensko má talent. 
Pak se ale obě romské dívky vrátily domů. 
Zatímco sedmnáctiletá Jenica, původem 

Dánský filmař Joshua Oppenheimer se 
vrací k tématu genocidy v Indonésii, kde 
v 60. letech režim vyvraždil přes milion 
lidí. Zatímco jeho předchozí film Způsob 
zabíjení nabídl pohled na události očima 
vrahů, nový dokument je konfrontuje s 
těmi, kteří zvěrstva přežili; v atmosféře, 
kde se řada útočníků stále podílí na sprá-
vě země, hlavní hrdina filmu Adi prolomí 
hradbu mlčení a promlouvá s vrahy svého 
sourozence. Mrazivé rozhovory odkrývají 

Na pozůstatcích někdejší pirátské pevnos-
ti v marockém Salé vyrostla úplně jiná 
stavba – cirkusový stan. Útočiště tu na-
šla první marocká cirkusová škola, která 
poskytuje alternativní vzdělání mladým 
lidem s pohybovým talentem. Snímek 
zblízka ukazuje osudy několika z nich 
– od přísných přijímacích zkoušek přes 
náročný trénink až po přípravu prvního 
vystoupení. Budoucí artisté musí překo-

Do nitra volebních štábů se podařilo pro-
niknout režisérce Camille Nielsson v uni-
kátním filmu, který mapuje tříletý proces 
vzniku nové ústavy Zimbabwe. V roce 
2008 totiž prezident robert Mugabe při-
stoupil pod tlakem opozice a mezinárod-
ního společenství na požadavek vytvoření 
nové ústavy, která by měla do Zimbabwe 
po třech dekádách diktátorovy vlády při-
nést demokracii. Film dokumentuje zblíz-
ka práci dvou právníků ze soupeřících 
táborů, kteří byli přípravou nové ústavy 

Žijí bez vidiny partnerského života a opě-
tované lásky. Osmdesát procent z nich trpí 
depresemi a pomýšlí na sebevraždu. Řeč 
je o pedofilech. K jejich sexuální orientaci 
se váže zřejmě jedno z posledních a nejsil-
nějších tabu současné společnosti. Daniel, 

režisérka slovensko-maďarského původu 
pátrá v dokumentárně-animovaném sním-
ku po kořenech vlastní rodiny. Odkrývá 
přitom tabuizovaná témata související s 
otázkou národnostního soužití a původu. 
Poválečná výměna obyvatelstva zasáhla 
do osudů desítek tisíc lidí. Zatímco Slováci 
žijící v Maďarsku se mohli k návratu do 
prapůvodní vlasti přihlásit dobrovolně, 
slovenští Maďaři byli většinou přesídleni 
úředním rozhodnutím. Politicko-sociální 
inženýrství zanechalo v lidech hluboké 

Je možné o cukru přemýšlet jako o dro-
ze? režisérka Andrea Culková o tom ne-
pochybuje. Svou závislost si uvědomila v 
těhotenství, kdy jí lékaři diagnostikovali 
cukrovku. Snaha najít v regálech obcho-
dů potraviny bez přidaného rafinované-
ho cukru se stala hnacím motorem pro 
vznik dokumentu, ve kterém režisérka 
pět let pátrala na různých místech světa 
po souvislostech, mapovala rozpínavost 
cukerného průmyslu i alternativní cesty 

V každodenním shonu nejdou odlišit od 
běžných obyvatel, žijí své životy stejně 
jako každý druhý, přesto jednou vezmou 
do ruky zbraň a jdou zabíjet. Desítky mla-
dých lidí se v posledních letech přidávají 
k radikálním islamistickým skupinám. 
Jaké jsou jejich motivy? Mladý muž pů-
vodem ze Somálska podává anonymní 
svědectví o tom, jak radikální hnutí al-
-Šabáb rekrutuje v Dánsku své přívržence. 
On sám se z teroristické skupiny vymanil. 

součástí bude například imitace Karlova 
mostu. Na výstavbu „malé čínské Prahy“ 
dohlíží mladý český sinolog Tomáš Jirsák 
alias Havran, který do Číny přijel se svou 
ženou a třemi syny. Na místní univerzitě 
vyučuje češtinu, snaží se navázat na tra-
dici družby a sžít se s rozdílnou kulturou 
a životním prostředím. Jak hluboce věřící 
rodina s dominantním otcem zvládne tuh-
le velkou změnu?

zármutku, zloby a výčitek. Komorní fin-
ský snímek pojednává o tématu sebevražd 
bez jakékoli manýry; klidná a statická ka-
mera sleduje příběhy lidí, jejichž blízcí se-
bevraždu spáchali, i výpovědi těch, kteří 
se o sebevraždu v minulosti pokusili. Mi-
nimalistický film prokládaný černobílými 
animacemi přináší osudy lidí, kteří se po-
koušejí v sobě znovu nalézt chuť do života.

už doblogovala. Její proanorektický deník 
ji málem zničil. Všechny tři mladé ženy 
vedou osamělý introvertní život, v němž 
se každá po svém vyrovnává se strachem 
a úzkostmi plynoucími z nároků, které na 
jejich křehkou osobnost klade společnost. 
Každá hledá cestu, jak být sama sebou, a 
pro všechny se v jednom okamžiku stává 
důležitým mostem mezi vnitřním a vněj-
ším světem prostor internetu.

pro bezdomovce a migranty je v zimní se-
zoně jednou z mála nadějí, jak neumrznout 
na ulici. Kapacity jsou omezené, a i když 
personál dělá, co může, ne vždy se dostane 
na všechny. Před vchodem se tak každý 
večer odehraje dramatický zápas o nocleh, 
který má vždy nějaké poražené. režisér 
Fernard Melgar pokračuje po oceňovaném 
filmu Zvláštní let citlivým observačním 
způsobem ve zkoumání tématu přistěho-
valectví.

předměstí udělali feťácké doupě. Nejstar-
ší Ana (17) brzy také propadá drogám. 
Andreea (15) však hledá únik ze sociální 
pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a Tota 
(10) bydlení v dětském domově. Ani vstříc 
nejisté budoucnosti sourozenci neztrácejí 
víru sami v sebe a doufají, že rodina bude 
zase jednou pohromadě. Film díky intim-
ní blízkosti kamery vtahuje diváka plně 
do života outsiderů. Života, ve kterém se o 
šanci musí tvrdě bojovat.

ci duší“ – útočiště pro vrahy, feťáky nebo 
bezdomovce. Pravidla domu jsou pevně 
dána: nově příchozí musí být střízlivý, 
každý den poctivě pracovat a následovat 
Boží desatero. Jakékoli vybočení z řádu se 
trestá vyhoštěním. Film Jany Ševčíkové 
bilancuje lidskou víru v sebe sama spolu 
s vírou v Boha, jež nabízí alespoň dočasné 
vzkříšení ztracených duší. Kontroverzní 
osobnost Mariána a jeho názory na homo-
sexualitu se staly předmětem široké deba-
ty o právech gayů a leseb na Slovensku.

vzpomínají na svůj pobyt s láskou i hoř-
kostí. Dokument s respektem k citlivosti 
tématu přináší výpovědi absolventů školy 
i samotného autora kontroverzní výchov-
né metody Miroslava Dědiče.

z rumunska, v Paříži cílevědomě kráčí 
za snem stát se kadeřnicí a začlenit se 
do většinové společnosti, její kamarádka 
Perla, která žije v osadě v podhůří Vyso-
kých Tater, propadá na základní škole a ke 
„gádžům“ je nedůvěřivá. Svou budoucnost 
vidí každá jinak, při tanečním vystoupení 
však stále nalézají to, co je jim společné. 
Jaké jim jejich okolí dává šance?

jejich temné pohnutky, ale i neochotu se 
činy více zabývat. Po premiéře filmu v In-
donésii, která vyvolala bouřlivé debaty o 
potřebě smíření, byly další projekce indo-
néskými úřady zakázány.

návat zákony gravitace a nalézat motivaci 
k lepším výkonům. Cesta ke svobodnému 
uměleckému vyjádření je pro ně nejen 
cestou k profesionální umělecké kariéře, 
ale i k nezávislosti a svobodě.

pověřeni. Protože má ústava odrážet vůli 
zimbabwského lidu, organizují veřejná 
shromáždění, na kterých se lidé k jejímu 
obsahu mohou vyjadřovat. Je zřejmé, že 
celý proces se neobejde bez konfliktů a 
rovněž důkladné znalosti vyjednávacích 
taktik...

mladý student literatury, by ho rád pro-
lomil, a dává proto nahlédnout do svého 
světa. Světa nenaplněných emocionálních 
potřeb a hledání perspektivy života. Jeho 
břemenu trochu odlehčují setkání s členy 
české komunity pedofilů, kteří spolu sdí-
lejí strasti spojené se zakázanou láskou 
i obyčejné denní radosti. Citlivý portrét 
ukazuje, že stejně jako jakoukoli jinou 
menšinu, i pedofily pálí témata sebepřijetí 
a společenského coming outu.

jizvy. Film prokládá archivní materiály a 
animované vyprávění svědectvím pamět-
níků a rozhovory s mladými lidmi, pro kte-
ré v dnešní době není již otázka národní 
identity natolik zásadní.

stravování. Odkryla přitom neuvěřitelné 
souvislosti mezi nemocemi, poruchami 
chování a nadměrnou konzumací cukru. 
Nakolik je sladký život motorem naší ci-
vilizace?

Jeho kamarádi se ale nechali přesvědčit, 
že bojovat a zemřít za Alláha představuje 
více než život psance v evropské metropo-
li. Jak jejich cesty končí? A jak se s osu-
dem svých zmanipulovaných dětí vyrov-
návají jejich rodiče?

České republiky. Kdykoli během celého 
roku může své filmy zaslat každý, kdo 
dokáže osobitě zpracovat zajímavé téma, 
místo nebo příběh a pomůže tak reprezen-
tovat česká města subjektivními pohledy 
svých obyvatel. Součástí projektu je sou-
těž o nejlepší filmový námět, jehož auto-
ři získají možnost osobně představit svůj 
snímek na britském festivalu Open City 
Docs Fest. 
Vybrané filmy z roku 2014 spolu s aktuál-
ním letošním programem představí Diana 
Tabakov.


