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Dvacítka filmů, tři výstavy, koncert a divadlo – to vše letos 
čeká na diváky Jednoho světa v Ústí nad Orlicí 
 
 
V týdnu po Velikonocích, konkrétně od středy 8. do neděle 12. dubna se do Ústí nad Orlicí opět po 
roce vrací festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Na diváky během tohoto 
týdne čeká devatenáct filmů, které se pokusí narušit jejich zažité představy, rozrušit některé 
předsudky či otevřít opomíjená tabu. Některé z filmů budou již tradičně doprovázené debatami se 
zajímavými hosty, kteří mají k danému tématu blízko a mají k němu co říci. 
 
Dvacátý film pak na diváky čeká již v březnu, kdy v rámci festivalového „Předkrmu“ bude uveden 
dokument Jízda na hraně. Ten zachycuje návrat mladé sportovní hvězdy zpět do života po vážném 
úrazu hlavy. Film, který se stal vítězem diváckého hlasování v loňské části pražského Jednoho světa, 
se bude zdarma promítat v ústecké Malé scéně v sobotu 28. března od 18-ti hodin. Od 20-ti hodin 
pak naváže charitativní koncert rockové kapely W.A.F. a písničkáře Andrewa Sychry hrajícího 
alternative-folk, jehož výtěžek, stejně tak jako polovina ze vstupného letošního ročníku Jednoho 
světa, bude věnován panu Martinu Moravcovi z Ústí nad Orlicí, který se vyrovnává s vážnými 
důsledky neúrazového krvácení do mozku. 
 
V rámci Jednoho světa je pro diváky také přichystán mimořádný divadelní zážitek v podobě 
představení Den opričníka, které uvede pražské Studio Hrdinů v pátek 10. dubna v ústeckém 
Roškotově divadle. V hlavní roli se představí člen činohry Národního divadla Karel Dobrý, který za 
svůj výkon získal Cenu Alfréda Radoka 2013 a řadu dalších ocenění. Opričník byl ochránce cara 
Ivana Hrozného, který měl kromě ochrany také za úkol pronásledovat odpůrce režimu. Jeho 
prostřednictvím tak hra zpracovaná na motivy novely Vladimíra Sorokina představí divákům vizi 
totalitního putinovského Ruska roku 2027. Vstupenky jsou v prodeji v ústeckém Informačním centru za 
250 Kč. 
 
Během festivalu ožije Ústí nad Orlicí hned třemi výstavami. Dvě z nich budou na již tradičních místech 
– v galerii Malé Scény (výstava z Etiopských reálií s názvem Kam si Bůh chodí pro sůl) a na Mírovém 
náměstí (Příběhy bez konce, která formou komiksu zprostředkovává dvanáct skutečných lidských 
příběhů o beztrestném násilí na severním Kavkaze). Novinkou pak bude výstava na Nové Louži, která 
pod názvem NO COMMENT představí nejlepší české a slovenské karikatury roku 2013.  
 
Festivalový stánek v Malé scéně pak nabídne celou škálu zajímavých výrobků – fair trade produkty, 
výrobky z dílen Domova pod hradem Žampach nebo oblečení z kolekce Dobro obchodu Zoot. 
 
Kompletní program a další informace o Jednom světě v Ústí nad Orlicí naleznete na webu 
www.spousti.cz/js-2015/, kde bude také možné objednávat vstupenky. Na webu www.jedensvet.cz 
pak v sekci Press naleznete vizuál. 
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