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Jeden svět 2015 praskne vaši ochrannou bublinu
Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem dalšího ročníku
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své publikum přivítá
výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět startuje v Praze 2. března 2015 a následně se
přesune do dalších 33 měst České republiky, z nichž jedním bude již tradičně i Ústí nad Orlicí.
V tomto východočeském městě se bude letos konat již sedmý ročník a diváci se na něj mohou těšit
v týdnu po Velikonocích, konkrétně od středy 8. do neděle 12. dubna 2015.
Jeden svět letos vzniká ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako útok na redakci satirického
týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu, nárůst rasismu v České republice
podporovaný čelními politiky. „Díky moderním technologiím můžeme dnešní dění prožívat takřka
v přímém přenosu – sledovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně reagovat. Přesto reagujeme zcela
opačně – pouštíme k sobě jen vybrané zprávy, uzavíráme se do mentální rezervace. V ochranné
bublině je nám příjemně, protože máme pocit, že to, co je venku, se nás netýká,“ vysvětluje ředitelka
festivalu Hana Kulhánková. Upozorňuje zároveň, že takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní
globalizované době nebezpečný.
17. ročník Jednoho světa přináší čtyři premiéry českých filmů: Jenica & Perla, Zatajené dopisy, Stále
spolu a Cukr Blog, přičemž poslední tři z nich budou moci shlédnout i diváci v Ústí nad Orlicí.
Během pěti promítacích dnů pak diváci Ústeckého festivalu budou moci navštívit celkem devatenáct
filmů, z nichž některé budou provázeny debatou se zajímavými hosty. Nebude chybět ani doprovodný
program, skládající se například z výstav či dobročinného koncertu. A samozřejmě i letos pak výtěžek
z festivalu v Ústí poputuje na dobročinné účely – tentokrát k rukám pana Martina Moravce z Ústí nad
Orlicí, který se vyrovnává s vážnými důsledky neúrazového krvácení do mozku.
Věříme, že i letošní Jeden svět se bude moci těšit přízni diváků a naváže tak na úspěchy minulých
ročníků. Konkrétně v tom loňském navštívilo Ústecký festival 3 629 diváků (z čehož 2 245 bylo z řad
žáků a studentů základních a středních škol) a zařadil se tak v návštěvnosti na třetí místo za Prahu a
Brno. Díky divákům a partnerům festivalu pak loni na dobročinné účely (dvěma místním organizacím)
putovalo 53 000 Kč. Více informací o loňském ročníku naleznete na http://spousti.cz/js-2014/.
Jeden Svět v Ústí nad Orlicí pořádá občanské sdružení SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí, jehož
cílem je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí a jeho okolí.
Více informací najdete na webu www.spousti.cz.
V rámci letošního ročníku bychom také rádi upozornili na jednu novinku, a sice možnost zdarma
shlédnout několik dokumentů z minulých ročníků festivalu na webu Stream.cz.
Koncem února či začátkem března vás budeme kontaktovat s přesnějšími informacemi o promítaných
filmech, hostech a doprovodném programu v Ústí nad Orlicí.
Další informace včetně letošního vizuálu najdete na webu www.jedensvet.cz.
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