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Nezapomínejme na sílu 
spolupráce

Při sledování světových událostí, jako jsou nekončící konflikt 
v Sýrii, brexit nebo volba amerického prezidenta, se zdá, jako 
by naše společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost vzá-
jemně spolupracovat. Proto by 19. ročník Mezinárodního festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět rád 
svým divákům a divačkám připomněl hodnotu společného úsilí 
a sdílení. Téma letošního festivalu tedy zní Umění spolupráce. 
V době populistické rétoriky, negativních diskuzí na sociálních 
sítích a záplavy „fake news“ spolupráce představuje pozitivní 
cestu, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot.

„Spolupráce je především vzájemná komunikace a sdílení,“ říká 
ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková. „Zvykli jsme 
si, že slovo sdílet znamená rychle poslat dál facebookový pří-
spěvek, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme se k pů-
vodnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se nebo být 
ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky své volby 
pro ostatní.“

Novými kategoriemi letošního Jednoho světa je kategorie Volte 
změnu!, jež na jedné straně ukazuje ty, kdo sebestředně touží 
po moci, na straně druhé pak aktivisty a aktivistky, kteří se 
pouštějí do nemilosrdného politického zápasu. Filmy v katego-
rii Rodinné štěstí zase zdůrazňují důležitost rodiny ve společ-
nosti postavené na individualismu. Filmy o uprchlících, které 
na cestu do Evropy ženou představy utopického ráje, jsou sou-
částí kategorie Sen o Evropě.

Jeden svět kromě výjimečných dokumentárních filmů přiná-
ší i celou řadu diskuzí a bohatý doprovodný program. Letos 
festival proběhne od 6. do 15. března v Praze a poté zamíří 
do dalších 32 měst republiky. Sledujte novinky a informace 
o filmech i festivalových hostech na www.jedensvet.cz nebo 
v mobilní aplikaci. Připojte se k nám na Facebooku, Twitteru 
a Instagramu.

www.jedensvet.czStáhněte si mobilní aplikaci

AndroidiOS

Zachymu je teprve dvanáct, jeho YouTube kanál má přes sto dvacet 
tisíc odběratelů a nespecifikovaný počet „haterů“. Maminka to 
akceptuje, a dokonce s ním občas vystupuje, zato Zachyho otec je 
zklamaný, že po něm syn nezdědil lásku k myslivosti. Starosti má 
i maminka Nikoly. Ta se v patnácti letech stala jednou z obětí sexu-
álního agresora na sociální síti. Dokument Kateřiny Hager ukazuje, 
jak těžké je dospívání i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy 
i hrozeb přesunula do kyberprostoru. debata / Kateřina Hager / režisérka 
+ zástupce pořadatele festivalu Člověk v tísni

Děti online / 
Children online 
Kateřina Hager   
Česká republika / 2017 / 52 min. 

Pondělí 27. 3. / 18:00 
ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Desetiletá I Ťie nemůže zapomenout na svou rodnou vesnici. Její 
rodiče museli hledat práci stovky kilometrů od domova. Uchytili 
se v malé továrně na recyklaci plastů, které se do Číny svážejí ze 
zemí s největší spotřebou. Obrovské hory odpadků se pro dospělé 
stávají zdrojem ubohých příjmů, pro děti pak místem her. Možnost 
chodit do školy se I Ťie čím dál více vzdaluje, protože její otec 
propije i to málo, co si recyklací vydělá. Film o sociální nerovnosti 
a paradoxech globalizovaného světa.

Plastová Čína / 
Plastic China 
Jiu-liang Wang  
Čína / 2016 / 82 min.

Pondělí 27. 3. / 20:00

Opavská kulturní organizace pořádá festival dokumentárních 
filmů o lidských právech již po osmé. Pro opavský festival jsme 
vybrali dokumenty, které se dotýkají několika aktuálních témat. 
Politika, ekologie, právo, život napříč světadíly v osobních příbězích 
aktérů dokumentů. Ve stejném týdnu probíhají projekce pro školy. 

Podrobný program celého festivalu: 
www.oko-opava.cz.

Vstupenku si můžete zakoupit na celý festival, na celý den nebo 
na jednu projekci v předprodeji na recepci Obecního domu nebo 
na místě.

Jeden svět v Opavě 2017

Opavská kulturní organizace
Klub Art – Obecní dům

vchod z ul. Beethovenova, Opava
www.oko-opava.cz



Mnozí obyvatelé Donbasu měli po léta pocit, že ukrajinská vláda pře-
hlíží jejich problémy. Rusko jich na jaře 2014 po anexi Krymu využilo 
pro nepřiznanou separatistickou operaci. Ozbrojené skupiny prorus-
kých rebelů vyhlásily referendum o odtržení od Ukrajiny. Režisér zob-
razuje odhodlání a nadšení, ale i naivitu, aroganci a krutost účastníků 
převratu. Revoluce vynáší k moci  sporné postavy a  původní vyzna-
vače zanechává rozčarované zjištěním, že byli jen pěšáky ovládanými 
mocnějšími hráči. debata / Jakub Plaskura / student audiovizuální tvorby

Vyrob si svůj stát / 
DIY Country 
Antony Butts  
Francie, Velká Británie / 2016   
80 min.

Čtvrtek 30. 3. / 16:00

Kampaň vlivných organizací na ochranu zvířat s podporou mnoha 
světových celebrit vedla v uplynulých letech k zásadnímu omezení 
komerčního lovu tuleňů. Tento krok byl ale zároveň pohromou pro 
Inuity, kteří jsou na lovu tuleňů ekonomicky závislí. Dokument naru-
šuje tradiční pohled na agendu ekologických hnutí, jež se v tomto 
filmu ocitají v pozici mocného globálního hráče ignorujícího práva 
a tradice ohroženého etnika, a dosvědčuje, jak obtížné je kdekoliv  
na světě sladit ekonomické ohledy s těmi ekologickými.  
debata / Jiří Siostrzonek / sociolog

Tichý hněv Inuitů / 
Angry Inuk
Alethea Arnaquq-Baril  
Kanada / 2015  
82 min.

Čtvrtek 30. 3. / 20:00

Krymští Tataři si v průběhu dějin vytrpěli mnohé. Stalinovy čistky 
a násilné deportace je odsud vypudily na téměř padesát let. Po svém 
návratu v roce 1988 si svého kraje dlouho neužívali. Po ruské anexi 
v roce 2014 opět čelí represím a zvažují, zda za těchto podmínek své 
domovy raději neopustí. Filmaři přijímají pozvání do několika Krymsko-
tatarských domácností. Dokument zachycuje i detaily jejich každo-
denního života, do kterého patří takové naschvály, jako je třeba opě-
tovné odstřihnutí televizního vysílání. debata / Lubomír Hlavienka / historik

Kdy už ten vítr 
ustane /  
When Will This Wind Stop 
Aniela Astrid Gabryel  
Polsko / 2016 / 66 min. 

Čtvrtek 30. 3. / 18:00

Cleopatra se ocitla na titulní stránce novin – za hvězdu ji ale neměli. 
Je totiž trans a žije v Ugandě. Ačkoliv je tato země od dob Winstona 
Churchilla pro bohatství a rozmanitost své přírody označována jako 
„perla Afriky“, sociální rozmanitosti se tu daří daleko méně: LGBT 
lidé jsou většinovou společností lynčováni a zákonodárci chtějí 
homosexualitu trestat smrtí. Širokoúhlá road movie Cleopatry a jejího 
přítele Nelsona vypráví příběh o cestě za lepší budoucností.  
debata / Tereza Španihelová / kameramanka a fotografka

Perla Afriky /  
The Pearl of Africa 
Jonny von Wallström  
Švédsko, Keňa, Thajsko,  
Uganda / 2016 / 90 min.

Středa 29. 3. / 16:00

Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická 
Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím umírají na nové druhy 
rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to vědí. Maří soudní procesy 
a tutlají informace už 30 let. Snímek ukazuje, jak je problém dále stup-
ňován nelidskými podmínkami v čínských výrobnách či praktikami, 
jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely. Na světě se ale 
najdou i kutilové razící šetrné cesty, jak s elektronikou zacházet. 
debata / Ondřej Smolen / ekolog

Zemřít pro design / 
Death By Design 
Sue Williams  
USA / 2015 / 59 min.

Středa 29. 3. / 20:00

Proč je v Česku očkování povinné? Neočkují tu doktoři děti příliš 
brzy? Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem hledají odpo-
vědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky přišly 
obavy o její zdraví. V diskusích s pediatry, s ministerstvem zdravot-
nictví, s kamarády, s babičkou i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit 
si na celý problém jasný a dobře podložený názor není zdaleka tak 
jednoduché. debata / Tereza Reichová / režisérka

Epidemie svobody / 
Epidemic of Freedom 

Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka   
Česká Republika / 2017 / 66 min.

Středa 29. 3. / 18:00

Jednou z nejúspěšnějších počítačových her poslední doby se stal 
Minecraft, v němž hráči staví z 3D bloků virtuální světy. Fenoménu 
propadl i jedenáctiletý syn švédského městského úředníka 
Netrvalo dlouho a otec pochopil, že tohle „digitální Lego“ může 
snadno posloužit jako nástroj participativního městského plánování.  
Film sleduje několik urbanistických teamů a vývojáře her, kteří 
chtějí díky jejich širokému využití demokratizovat způsob výstavby 
měst. debata / Petr Mlýnek / architekt

Rozehraj své 
město /  
Gaming the Real World 
Anders Eklund   
Švédsko / 2016 / 72 min.

Úterý 28. 3. / 16:00

Malá vesnička na pomezí bulharsko-turecké hranice je branou pro 
uprchlíky převážně ze Sýrie. Její nepočetné obyvatelstvo otázka 
běženců rozděluje. Jedni se uprchlíků bojí, zatímco druzí v nich 
vidí naději na znovuobnovení skomírající vesnice. Tento rozkol se 
také stává ústředním tématem nastávajících voleb na post starosty. 
Nadějným kandidátem je i tichý a obětavý pošťák Ivan, jehož přáním 
je zaplnit vylidněné domy syrskými rodinami. Volebním protivníkům 
se však tento nápad nelíbí. debata / Jiří Siostrzonek / sociolog

Dobrý pošťák / 
Good Postman 
Tonislav Hristov  
Finsko, Bulharsko / 2016 / 80 min.

Úterý 28. 3. / 18:00

Syřan Bassám Ajáší se stal zářným příkladem integrace do fran-
couzské společnosti. Vzal si Francouzku, založil rodinu, podnikal. 
Příběh jeho rodiny byl prezentován jako úspěšné propojení života 
v islámské víře a západních hodnot. Jak se ale v jeho rodné zemi 
zhoršovala situace, smysl pro patriotismus začal převažovat 
a Bassám se stal duchovním vůdcem odporu. Jeho syn Abd-ar-
Rahmán zašel ještě dál, když v roce 2011 vstoupil do Svobodné 
syrské armády v boji proti Asadovi. debata / Jiří Siostrzonek / sociolog

Otec, Syn  
a Džihád svatý /  
The Father, the Son  
and the Holy Jihad 
Stéphane Malterre  
Francie / 2016 / 120 min.

Úterý 28. 3. / 20:00

V Kyrgyzstánu začíná podle odhadů polovina sňatků ilegálním 
únosem nevěsty. Skupina mužů napadne na ulici dívku a dovleče 
ji do nového „domova“, kde jsou už přípravy na svatbu v plném 
proudu. Málokterá se dokáže ponižujícímu zacházení vzepřít. 
Budoucí manželé si únosem dokazují mužnost a navíc se vyhýbají 
placení finanční odměny rodičům. Šokující film zblízka ukazuje 
tradici, která dokládá, že v Kyrgyzstánu jsou ženy stále chápány 
jako mužská trofej.

Hon na nevěstu / 
Grab and Run 
Roser Corella‚ 
Německo, Španělsko / 2017  
86 min.

Pátek 31. 3. / 16:00

Pacienti s Alzheimerovou nemocí mohou někdy působit jako těla 
bez duše. Blanche Moreau, krásná dvaadevadesátiletá dáma, není 
výjimkou. Vše se mění v momentě, kdy do geriatrického centra, 
v němž spolu s dalšími seniory tráví poslední fázi svého života, 
přichází choreograf a tanečník Thierry. Díky jeho taneční terapii 
těžce nemocné pacientky zcela ožívají.

Blanche nebude 
sedět v koutě /  
A Young Girl in her 
Nineties 
Valeria Bruni Tedeschi,  
Yann Coridian / Francie / 2016 / 85 min.

Pátek 31. 3. / 20:00

„Hledáme náhradní matku, máme vlastní embrya, zajištěnou kliniku 
i právní služby.“ Podobných inzerátů přibývá. Ročně se tímto způ-
sobem narodí asi stovka dětí párům, které samy nemohou mít děti. 
Přesné číslo ale nelze zjistit, protože náhradní mateřství se v ČR 
pohybuje v šedé zóně zákona. Režisérka Eva Tomanová natáčela se 
třemi hrdinkami a výsledkem je film, jenž se dotýká nejbolestivějších 
témat souvisejících s náhradním mateřstvím.  
debata / Nikola Tomková / aktérka z dokumentu

Duši neprodám /  
I Won’t Sell My Soul 
Eva Tomanová  
Česká Republika / 2016 / 52 min.

Pátek 31. 3. / 18:00


