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Ústí nad Orlicí již brzy ožije osmým ročníkem festivalu Jeden svět  
 
 
Jedenadvacet dokumentárních filmů, dvě divadla, pět výstav, panelová debata o migraci, film obyvatel pod 
hradem Žampach a v neposlední řadě celá řada zajímavých hostů – to je nadcházející osmý ročník regionální 
části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Ústí nad Orlicí.  
 
Festival s tématem Hledání domova startuje v sobotu 9. dubna filmy zabývajícími se převážně muslimskou 
tematiku (Můj džihád, Po arabském jaru, Mezi věřícími). Diváci zároveň na toto téma budou moci debatovat 
s arabistou a výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů Markem Čejkou. Nedělní blok filmů se 
pak zaměří na Ukrajinu (filmy Blízký daleký východ a Zajatci) a jako hosté k tomuto tématu do Ústí nad Orlicí 
přijedou ukrajinista a publicista Bohdan Kopčák (namísto původně avizovaného novináře a komentátora 
Libora Dvořáka) a novinář a reportér na volné noze Vojtěch Boháč. 
 
Pondělí proběhne trošku netradičně – po jediném filmu Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, který se 
dotýká aktuální problematiky kolem migrantů, proběhne panelová debata Migrace a my (vstup zdarma) 
se čtyřmi zajímavými osobnostmi – ředitelem organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem,  filosofem a 
sociologem Václavem Bělohradským, iniciátorem Výzvy proti šíření nenávisti na Kralicku Petr Urbanem a 
socioložkou domova Barborou Vackovou. 
 
Po úterní filmové přestávce, kdy se v Malé scéně představí českotřebovský soubor Divadlo mezi světy se 
svým představením N. V. Gogol – Ženitba, pokračuje festival již v tradičním duchu. Od středy do soboty se 
tedy diváci mohou těšit na tři (v případě soboty čtyři) filmy a každý den také na pofilmovou debatu. Zatímco 
ve středu se bude diskutovat na téma médií s šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym a ředitelkou 
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na UK Alicí Němcovou Tejklovou, ve čtvrtek přijede do Ústí nad 
Orlicí hungarolog-historik Robert Pejša. Páteční večerní film Mallory od Heleny Třeštíkové doprovodí jeho 
hlavní protagonistka Miroslava Neradová – Mallory. Závěrečný den, sobota, pak bude ve znamení filmů 
s ekologickou a etickou tematikou, nad kterou přijedou debatovat ekolog a bývalý vedoucí Katedry 
environmentálních studií FSS MU Zbyněk Ulčák (po filmu Cowspiracy) a členka spolku Svoboda zvířat Tereza 
Bílá (po filmu V kožešině). 
 
Samotní diváci festivalu pak svým vstupenkovým hlasováním rozhodnou, kam poputuje letošní výtěžek 
orlickoústeckého festivalu (v rámci programu Ústí sobě!). Více o přihlášených projektech a celém programu 
naleznou diváci na webu www.spousti.cz a v průběhu festivalu pak přímo v Malé scéně a na Mírovém 
náměstí. 
 
Kompletní program a další informace o Jednom světě v Ústí nad Orlicí, který proběhne od soboty 9. do 
soboty 16. dubna v Malé scéně, naleznete na webu www.spousti.cz/js-2016/, kde je také možné 
objednávat vstupenky. Na webu www.jedensvet.cz pak v sekci Press naleznete vizuál. 
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