
Swap semínek, sazenic, 
pokojových rostlin
Doneste své přebytky semínek, sazenic. Poslouží dalším, např. za-
čínajícím pěstitelům pro nadcházející sezónu a můžete si odnést 
třeba tu vaši vysněnou rostlinku.

24. 3.–26. 3. / 10:00-17:00 / OBECNÍ DŮM - SChöSSlErŮv SalóNEk

Potiskni si tričko!
Líbí se Vám logo festivalu Jeden svět? Přineste si jakýkoliv textil 
– tričko, ubrus, povlak na polštář… a u nás si za pomocí textilních 
barev a šablon logo natisknete! Pro první zájemce budou trička 
k dispozici.

24. 3.–26. 3. / 10:00-17:00 / OBECNÍ DŮM - SChöSSlErŮv SalóNEk

Šití sáčků na ovoce a zeleninu
Sáčky ušité ze starých, již nepoužitelných záclon představují 
ideální náhradu igelitu (pevnost, průhlednost) s výrazně vyšší 
životností. Ušijte si vaše vlastní sáčky na zeleninu, a přispějte tak 
ke zlepšení našeho životního prostředí. A pamatujte, že i sebe-
menším krokem ujdete více, než když stojíte na místě.

24. 3.–26. 3. / 10:00-17:00 / OBECNÍ DŮM - SChöSSlErŮv SalóNEk

Informace
VSTUPNÉ:
Vstupenku si můžete zakoupit na celý festival za 240 Kč, 
na celý den za 110 Kč nebo na jednu projekci za 80 Kč 
na recepci Obecního domu, Ostrožná 46 nebo na místě.
Všechny projekce jsou pro ZTP, ZTP/P (asistent zdarma) 
se slevou 50 % a studenty 30 %.
Doprovodné akce jsou bez vstupného.

MÍSTO PROJEKCÍ:
Klub Art – Obecní dům (Ostrožná 46, Opava),
vchod z ulice Beethovenova

Změna programu vyhrazena.

DOPROVODNÉ AKCE

Vysychající řeky, vyprahlá 
pole, prázdné studny. Klima-
tická změna se začíná dotýkat 
i našeho okolí. I díky tomu se 
o problému mluví nejen mezi 
odborníky, ale také v médiích, 
v politice, často mezi přáteli 
v hospodě. Projevy environ-
mentální krize v kontextu 
české krajiny a role člověka 
v ní bude řešit i letošní Jeden 
svět.

Motto „až naprší a uschne“ 
jsme jako děti používali při 
škádlení, kdy jsme chtěli dát 
najevo, že něco nechceme 
udělat.

Dospělí nám to rozmlou-
vali a snažili se nás přimět 
k zodpovědnému přístupu. 
Nyní se role otáčejí. Je to 
právě nejmladší generace, 
která po celém světě ape-
luje na ty, kdo jsou u moci, 
aby přestali prosazovat své 
krátkodobé zájmy na úkor 
budoucích generací. A jsou to 
právě politici a obchodníci, 
kdo, navzdory slibům, dávají 
svým přístupem najevo, že 
klimatická krize pro ně příliš 
důležitá není.

Chcete vědět víc?
Sledujte novinky a informace o filmech 
i festivalových hostech na www.jedensvet.cz. 
Připojte se k nám na Facebooku, Twitteru 
a Instagramu.

„Promítáním filmů (nejen) 
o klimatické krizi chceme 
ukázat globální rozměr ce-
lého problému a zaměřit se 
především na jeho dopady 
na lokální úrovni. Na problém 
nechceme jen upozorňovat, 
ale hledat jeho řešení 
a inspirovat ke konkrétní 
akci ve všech 35 městech, 
kde festival probíhá. Zkrát-
ka nechceme dál čekat, až 
naprší a uschne,“ říká ředitel 
Jednoho světa Ondřej Ka-
menický.

Jeden svět každoročně 
promítá filmy ze všech koutů 
světa o životech lidí, které 
jsou nám jinak velmi vzdá-
lené. Díky zážitkům z kina 
a síle dokumentárního filmu 
je ale můžeme na chvíli okusit 
téměř na vlastní kůži. Tyto 
vzdálené osudy se nám tak 
kdykoliv mohou snadno stát 
velmi blízkými.

Jeden svět kromě výji-
mečných dokumentárních 
filmů přináší i celou řadu 
diskusí a bohatý doprovodný 
program.

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE?
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Za mořem Mládenecký bytPůlnoční rodinaKdyž rajčata 
poslouchají Wagnera

Město plné smoguMachini Zbytkové ženy

Češi jsou výborní 
houbaři

Loď Sea-Watch 3Měděné horyKruh iHumanAutoportrét

• Belgie, Francie / Sung-A Yoon 
/ 2019 / 90 min.

Jak se zachováte, když nebu-
dou klienti spokojeni s úklidem 
a začnou vás slovně i fyzicky 
napadat? Co uděláte, když vás 
budou chtít znásilnit? Tohle 
není kurz přežití, ale příprava 
filipínských služebných na jejich 
budoucí práci.

• Turecko, Německo / Dirk 
Schaefer / 2019 / 76 min.

V jednom bytě v Istanbulu žije 
společně sedm kurdských mužů. 
Každý si nese svůj vlastní příběh. 
Všichni ale sdílejí jeden pokoj, 
hádky ohledně mytí nádobí 
a touhu postavit se na vlastní 
nohy. O partnerském životě si 
v mládeneckém bytě mohou 
zatím nechat pouze zdát.

• Mexiko / Luke Lorentzen / 
2019 / 80 min.

Zoufalý nedostatek státních 
sanitek v Mexico City otevřel 
prostor pro soukromníky, 
kteří se na vlastní pěst starají 
o ambulantní převoz pacientů 
v nouzi. Při zachraňování životů 
se ocitají na hraně zákona i exis-
tenciální tísně.

• Řecko / Marianna Economou / 
2019 / 72 min.

Elias, malá zapadlá vesnice 
v Řecku, pomalu vymírá. Bra-
tranci Aleco a Christos přicházejí 
s plánem na její záchranu, který 
je plný slunce, šťavnatých rajčat 
a wagnerovské hudby.

Zahájení festivalu

• Čína, Nizozemsko, Jižní Korea 
/ Meng Han / 2019 / 89 min.

Čína, dlouhodobě sužovaná 
smogem, vyhlásila válku „za 
obranu modrého nebe“. Ve 
městě Lang-fang poblíž Pekingu 
se v rámci ní schyluje k důležité 
bitvě.

• Demokratická republika 
Kongo, Belgie / Frank Mukunday, 
Tétshim / 2019 / 10 min.

Kongo je největším světovým 
úložištěm kobaltu a lithia, dvou 
nezbytných složek elektrobaterií. 
Originální stop motion ani-
movaný snímek připomíná, v ja-
kých podmínkách žijí ti, kteří pro 
celý svět vyrábějí čistou energii.

• Izrael / Shosh Shlam, Hilla 
Medalia / 2019 / 84 min.

Neprovdané ženy okolo třicítky 
jsou v Číně označovány jako 
„šeng-nu“, zbytkové. Dokud si 
nenajdou manžela, jsou nuceny 
čelit nejen otevřenému pohrdání 
čínské vlády, ale také tíživým od-
sudkům společnosti i nejbližších 
příbuzných.

• Česká republika / Apolena 
Rychlíková / 2019 / 54 min.

Jak nepochopitelně by se jevilo 
lopocení homo sapiens a jeho 
zacházení s planetou Zemí vyšší 
inteligenci? A čím by se v péči 
o přírodu vymykali zrovna Češi?

• Německo, Itálie / Jonas 
Schreijäg, Nadia Kailouli / 2019 
/ 112 min.

Posádka lodi Sea-Watch 3 pod 
velením kapitánky Caroly Rackete 
zachránila více než čtyři desít-
ky uprchlíků před utonutím ve 
Středozemním moři. Několik dní 
nato ale čelí nové bezútěšné situa-
ci – evropské přístavy jim jeden po 
druhém odmítají povolení zakotvit.

• Finsko / Carolin  Koss / 2018 
/ 45 min.

Čeljabinská oblast je ohniskem 
ruského hutního průmyslu. Ten 
se však neúprosně podepisuje 
na životním prostředí i zdraví 
obyvatel a jeho důsledky místy 
přerůstají v ekologickou kata-
strofu.

• Estonsko / Margit Lillak / 
2019 / 94 min.

Kdo chce změnit svět, musí 
nejdříve začít u sebe. Dvanáct 
dospělých a šest dětí se snaží 
vytvořit společensky a ekolo-
gicky soběstačnou komunitu 
kdesi na okraji Estonska. Narazí 
ale na zásadní překážku. Na ne-
vypočitatelnou lidskou povahu.

• Norsko, Dánsko / Tonje 
Hessen Schei / 2019 / 99 min.

Umělá inteligence čím dál 
rychleji přetváří povahu světa. 
Výpovědi povolaných odborníků 
ukazují, jak široká je škála těchto 
změn a nakolik ovlivňují úděl 
člověka i lidstva.

• Norsko / Margreth Olin, Katja 
Høgseth, Espen  Wallin / 2020 
/ 80 min.

Fascinují ji lidské tváře – svoji 
vlastní však před světem dlouho 
skrývala. Ve snaze zastavit čas 
propadla Lene kouzlu fotografie, 
ale i touze nikdy nedospět a mít 
totální kontrolu nad svým vlast-
ním tělem.
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Mai Khoi 
& The Dissidents

• USA / Joe Piscatella / 2019 / 
70 min.

Vietnamská zpěvačka Mai Khoi 
se rozhodla nebýt konformní 
popovou hvězdou a začala upo-
zorňovat na nesvobodu panující 
v její zemi, kde jsou občanští 
aktivisté, novináři a blogeři 
pronásledováni a zatýkáni.

Země medu

• Makedonie / Ljubomir 
Stefanov, Tamara Kotevska / 
2019 / 85 min.

Mezinárodně oceňovaný snímek 
o divoké včelařce Atidže nabízí 
nejen pohled na mizející řemeslo 
v dechberoucích sceneriích 
hornaté oblasti Severní Makedo-
nie, ale je i silným podobenstvím 
o stavu naší civilizace.

Doplňující 
informace:
Klub Art je bezbariérový, 
má bezbariérové WC, 
přebalovací pult.  Vaši asi-
stenční psi jsou vítáni.

Projekce pro školy budou 
probíhat ve stejném 
týdnu jako projekce pro 
veřejnost. Rezervace na 
tel.: +420 734 527 115 / 
koordinátorka projekcí pro 
školy Simona Juchelková.

Za Opavskou kulturní 
organizaci srdečně zvou 
koordinátorky projekcí 
Vladana Fuchsová 
a Simona Juchelková.


