AKTUALIZACE SYSTÉMU
7. - 14. dubna 2018
Ústí nad Orlicí

Jeden svět 2018 – AKTUALIZACE SYSTÉMU – Závěrečná zpráva

Termín a místo konání

Projekce a besedy

7. 4. až 14. 4. 2018, Ústí nad Orlicí, Malá

51 projekcí pro žáky a studenty základních

scéna, 20. ročník MFF Jeden svět a 10.

a středních škol. Festival navštívily školy z

ročník v Ústí nad Orlicí.

Brandýsa nad Orlicí, Hnátnice, Chocně,
Libchav, Sopotnice, Dolní Dobrouče a také

Pořadatelé festivalu

všechny školy z Ústí nad Orlicí. Pro velký
zájem jsme školní projekce opět

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí,

uskutečnili také v Lanškrouně, České

Člověk v tísni o.p.s.

Třebové, Rychnově nad Kněžnou,
Žamberku a v Letohradě. Festival
navštívili žáci od první třídy až po
maturanty.

Všechny projekce pro střední školy doprovázela beseda s pozvaným hostem, takových
projekcí bylo celkem 16. U základních škol je součástí programu reflexe filmů pod vedením
moderátora. Se studenty tak debatovali např. Vojtěch Pelikán a Luboš Slovák z fakulty
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environmentálních studií MU v Brně, novinářka a válečná reportérka ze Sýrie Markéta
Kutilová, Petra Zimová a Monika Krúová z organizace pro pomoc neslyšícím, neslyšící hosté
Jan Konvička a Marie Mašláňová, novinář a člen rady České televize Vratislav Dostál a farář
Petr Kučera.

23 projekcí pro veřejnost bylo doplněno o 8 následných besed. Hosty festivalu byli: Juraj
Mravec, režisér filmu Mír s vámi, Zdeněk Chaloupka, student dokumentární tvorby na
FAMU, autor filmů a reportáží z východní Ukrajiny, Martin Řezníček, dlouholetý zpravodaj
ČT v USA a Jakub Lepš, amerikanista přednášející na Univerzity of New York in Prague,
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Libor Dvořák, novinář, komentátor Českého rozhlasu Plus a Jan Jirák, profesor na katedře
mediálních studií UK, Peter Tóth, bývalý redaktor deníku SME, bývalý ředitel
kontrarozvědky SIS, Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům a Olalekan
Olufemi Akintola (Nigérie), Vladimír Špitaljov (Rusko), Bradley McGregor (Kanada) protagonisté filmu Bohu žel, Romuald Štěpán Rob, katolický kněz dominikánského řádu,
spoluautor a režisér filmu Z lásky nenávist, Lukáš Razim, kriminální komisař Policie ČR,
zabývá se problematikou domácího násilí a Iva Banžuchová, SKP-CENTRUM o.p.s., 10 let
pomoci obětem domácího násilí, Jana Poloni, 44 let žila a úspěšně podnikala ve Venezuele a
Dušan Poloni, bývalý honorární konzul SR ve Venezuele, Apolena Rychlíková, režisérka
filmu Hranice práce.

Doprovodný program festivalu
Doprovodný program byl letos zahájen již týden před festivalem akcí nazvanou Jeden svět v
Louži, jejímž cílem bylo oušťáky „ladit“ na blížící se festival. Promítání a další aktivity v
obchodním centru Nová Louže (od 3. do 8. 4.) přilákaly cca 100 návštěvníků.
Tři fotografické výstavy: 10 let je Oustí v Jednom světě na Mírovém náměstí, 15 let v
Afghánistánu v Malé scéně, Bohouš a Dáša mění svět - Soutěž nebo spolupráce v obchodním
centru Nová Louže.
Dvě divadelní představení: divadlo Dagmar Karlovy Vary – představení Anna - 35 diváků v
Malé scéně a divadlo Sklep – představení Besídka - 420 diváků v Roškotově divadle.
Běžím na Jeden svět - 6 účastníků běžící na film Ultra.
Dva doprovodné filmy Z Lásky nenávist a Z lásky nenávist 2 - dohromady 150 diváků.
Celkem návštěvníků doprovodného programu: 711 (bez výstav).
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Festivalový stánek - propagace a prodej výrobků uživatelů služeb sociálně terapeutické dílny
CEDR (výtěžek 1 150,- Kč), prodej výrobků Fair trade (výtěžek 10 594,- Kč), prodej medu ze
Srdíčka a prodej knihy novinářek Markéty Kutilové a Lenky Klicperové Islámskému státu na
dostřel I. a II. díl, s výtěžkem určeným pro sbírku SOS Kobání (výtěžek 300,- Kč).
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Propagace festivalu a sponzorů
OIK TV, Rádio Orlicko, ČRo Pardubice, Orlický.net, výlep plakátů ve městech Ústí nad
Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Vysoké Mýto, Dolní Dobrouč, Letohrad, Žamberk, Litomyšl,
propagace před každou projekcí, propagace v sále a před Malou scénou, propagace na
poutacích bannerech rozmístěných po městě (8 ks), poutací bannery v Chocni, Letohradě a
Žamberku, programové skládačky (5,5 tis. ks), propagace festivalu na všech účtenkách
obchodů Konzum v době konání festivalu, vložený leták do infolistů měst Ústí nad Orlicí,
Letohrad a Česká Třebová (náklad 12,5 tis. kusů), programový leták distribuovaný
obyvatelům okolních obcí (náklad 5 tis. ks).

Sponzoři festivalu
Generální partneři: Město Ústí nad Orlicí, Contipro a.s., ACE Trade spol. s.r.o.,
Wendell electronics, a.s., KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad
Orlicí, OG Soft s.r.o.
Hlavní partneři:

Kateřina a Vladek Šlezingrovi, Kabelová televize Ústí nad Orlicí,
Investa Uni, spol. s r.o., Moldex/Metric, v.o.s., USSPA, s.r.o.,
A.B.V. spol. s r.o., Advantech B+B SmartWorx, Malá scéna z.s.,
LPS media s.r.o., Isolit-Bravo, spol. s r.o., Pardubický kraj,
Midas Internationa, spol. s.r.o.

Hlavní mediální partneři: OIK TV, Rádio Orlicko
Partneři:

Kabelová Televize CZ, s.r.o., H3Geo s.r.o, JaBaCom, Sport Bárt,
Ekola České Libchavy s.r.o., Auto Moto Centrum Petráček, ŠNYT Nová
Louže, Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Notable s.r.o., Rieter CZ s.r.o.,
Elektro Franc, STK Ústí, Švec-dřevitá vlna, Stavona, spol. s.r.o.,
Stavební progres a.s., Mecawel spol s r.o., Spintex s.r.o., Votava &
Votavová, AZ TRADE AGENCY s.r.o., Oldřich Kašpar, Libor Matyáš,
Jiří Krejsa, Kulturní centrum Česká Třebová
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Charitativní dar
Celkově jsme letos věnovali částku 83 000,- Kč.
Výtěžek doprovodného programu, projekce filmů Z lásky nenávist a Z lásky nenávist 2, činil
1 860,- Kč. Výnos dobrovolného vstupného akce Jeden svět v Louži byl 1 030,- Kč. Výnos
divadelního představení Besídka divadla Sklep byl 20 000,- Kč. Výnos doprovodných akcí
festivalu rozdělíme mezi šest subjektů, které naši podporu získali již v předchozích letech a
kterým jsme se chtěli u příležitosti desátého ročníku vrátit: klub Hvězdička, Lída Javůrková,
Míša Bednář, Domácí hospicová péče, nadační fond S námi je tu lépe! a Martin Moravec.

Díky všem výše uvedeným partnerům věnuje festival výtěžek ze vstupného do třetího ročníku
programu Ústí sobě!, který se snaží pečovat o občanský život a veřejný prostor v našem
městě. Snažíme se tak festivalu dodat další hodnotový rozměr.
Zájem diváků o hlasování byl na podobné úrovni jako ve druhém ročníku, z 1 633 diváků
odevzdalo hlas celkem 642 diváků, tedy necelých 40 % zúčastněných.
Diváci festivalu své vstupenky rozdělili takto:
1. Ústecká náplavka - 306 hlasů (48%)
2. Koncert pro starou dámu - 94 hlasů (15%)
3. Revitalizace objektu - Galerie QUO - 74 hlasů
4. Med ze srdíčka - 73 hlasů
5. Festival pro tebe - 70 hlasů
6. Experimentální film - 25 hlasů
Celkový výtěžek vstupného určený pro program Ústí sobě! je 60 000,- Kč. Vzhledem k
částkám, o které autoři jednotlivých projektů žádali, obdrží podporu první projekt, tedy
Ústecká náplavka. Vzhledem ke složitější realizaci tohoto projektu bude s autorem uzavřena
smlouva, která definuje jednotlivé kroky projektu - tvorbu konkrétního návrhu řešení
předmětného místa, vyjednávání souhlasů od všech dotčených institucí, konkrétní realizaci
terénních úprav a umístění mobiliáře. Na základě této smlouvy, budou peníze poskytnuty ve
chvíli, kdy se podaří dojednat souhlas všech dotčených subjektů (majitelé pozemků, Povodí
Labe, případně další). Pokud se vyskytne překážka bránící realizaci projektu, budeme
oslovovat další autory projektů s dotazem, zda je pro ně podpora z festivalu Jeden svět
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aktuální a zda svůj projekt mohou ještě realizovat. Pokud se tak nestane, výnos festivalu
rozdělíme mezi nadační fond Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe a Domácí
hospicovou péči Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Rozpočet festivalu
661 000,- Kč, z toho 316 500,- Kč získáno od partnerů festivalu.

Návštěvnost festivalu
4 396 návštěvníků školních projekcí a
1 633 diváků projekcí pro veřejnost,
celkem tedy 6 029 diváků. Zájem diváků
o festival tak opět mírně vzrostl a poprvé
vidělo filmy festivalu více než 6 tisíc
diváků. Jeden svět Ústí nad Orlicí je, co se týká návštěvnosti, třetím největším festivalem, ze
všech 37 pořadatelských měst. V návštěvnosti náš festival předstihuje pouze Praha a Brno.

Hodnocení organizátorů
Desátý ročník navázal na úspěchy festivalu z předchozích let a opět přilákal velké množství
návštěvníků. Věříme, že se stal pevnou součástí kulturního života lidí v našem městě a že jeho
vysoká návštěvnost je důsledkem i důkazem dlouhodobě kvalitní kultury, kterou do Ústí
přináší. Festival a jeho doprovodné akce navštívilo více než 6 740 diváků, šest filmových
projekcí bylo zcela zaplněno.
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Velký zájem o projekce byl mezi pedagogy většiny oslovených škol, což ukazuje na
potřebnost nabízených témat Jednoho světa ve výuce a výchově dnešní mladé generace.
Vzhledem k zájmu učitelů jsme přidávali projekce v České Třebové, Lanškrouně i v Ústí nad
Orlicí.
Opět jsme festival doplnili doprovodným programem, který tak rozšířil nabídku kulturního
vyžití v našem městě, tentokrát o tři fotografické výstavy, o dvě divadelní představení, o
projekce úspěšných dokumentů z produkce |České televize a o akci Jeden svět v Louži.
S pořádáním festivalu tradičně pomáhala skupina studentů místních středních škol. Do
pomoci se letos zapojilo 17 dobrovolníků. 17 mladých lidí je ochotných festivalu věnovat svůj
čas a energii bez nároku na jakoukoliv odměnu, toť jistě dobrá zpráva o studentech středních
škol. Přímo v organizačním týmu jsou pak zapojeny tři bývalé a jeden současný student
našeho gymnázia.
Tradiční charitativní rozměr festivalu, kdy výtěžek vstupného vždy věnujeme na něco
prospěšného, jsme již potřetí přetvořili do podoby programu Ústí sobě!. Velká podpora
vítězného projektu (téměř 50 % všech hlasů) nás vede k tomu autora podpořit i v
pravděpodobně složité cestě jeho realizace.
Na besedy přijelo do města celkem 17
zajímavých hostů, kteří jsou pro naše diváky
další přidanou hodnotou. Ohlas festivalu v
místních i krajských médiích byl velmi
viditelný. Pokud nám zachovají přízeň naši
partneři, budeme v roce 2019 organizovat již
jedenáctý ročník Jednoho světa v Ústí nad
Orlicí, na který Vás srdečně zveme.
Výkonný výbor SPOUSTI, z. s.
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2018 – Jeden svět, Závěrečná zpráva
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