
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.

Cena bezpečí 
Zdá se, jako by sou-
časným světem otřásala 
jedna krize za druhou. 
Válka na Ukrajině, ener-
getická krize i změny kli-
matu. To vše jsou témata, 
která Jeden svět nemůže 
přehlížet. Pojítkem mezi 
nimi je téma letošního, 
dvacátého pátého ročníku 
festivalu, Cena bezpečí. 

„Všemi filmy letošního 
ročníku prostupuje 
téma nejistoty a hledání 
bezpečí. Ať už jde o po-
city finančního zajištění, 
rodinného zázemí anebo 
jistoty garantovaných 
státem, pro každého 
z nás znamenají tato spo-
jení něco jiného. I cena, 
kterou jsme za bezpečí 
ochotni platit, je pro 
každého jiná. Sloganem 
Cena bezpečí bychom 
proto chtěli přimět 

publikum napříč Českou 
republikou k zamyšlení 
a vzájemnému respektu 
k různorodým projevům 
strachu,“ popisuje téma 
festivalu ředitel Ondřej 
Kamenický. 

Jeden svět každoročně 
promítá filmy ze všech 
koutů světa o životech 
lidí, které nám mohou 
být vzdálené. 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 následujících po 
filmových projekcích.

Jaká je cena bezpečí?
Festival každoročně přiná-
ší ty nejlepší dokumentární 
filmy o lidských právech 
a jejich porušování. 
V Opavě tento festival již 
po třinácté pořádá Opav-
ská kulturní organizace od 
20. do 31. března. 

Pro širokou veřejnost 
bude festival zahájen 
v pondělí 27. 3. od 17:30 
hodin v Klubu Art filmem 
Kuciak: Vražda novináře. 
V Opavě bude pro ve-
řejnost uvedeno celkem 
14 dokumentárních filmů 
– například film Nevinnost, 
ve kterém režisér Guy 
Davidi odkrývá tragické 
dopady izraelského 
militarismu na životy 
tamní mládeže, odmala 
připravované k obraně 
vlasti, či film „Dívčí gang“ 
o influencerce, kterou na 
sociálních sítích sleduje 
přes milion a půl lidí, 
a která většinu svého te-
enagerovského času tráví 
prací na kampaních pro 
globální značky, které ji za 
to zahrnují svými produkty 
a platí nemalé sumy. Doku-
ment je určen především 
rodičům (i budoucích) 
teenagerů. Zajímavé jsou 

i další filmy jako např. Sloní 
matka, Bobi Wine: Prezi-
dentské reggae, Farmář 
a hipster, Šťastně až na 
věky, Ženy za volantem: 
Příběhy z cesty po Pamíru, 
či Nejdelší odloučení.

Vstupenky si mohou 
návštěvníci zakoupit na 
recepci Obecního domu, 
online přes GoOut nebo 
přímo na místě v Klu-
bu Art před projekcí. 
Vstupné na jednu projekci 
je 100 Kč. Zvýhodněné 
jsou jednodenní vstupy 
na 3 projekce za 250 Kč 
a celofestivalová per-
manentka na všech 14 
projekcí za 1 000 Kč.

Školní projekce budou 
probíhat od 20. 3. v Sále 
purkmistrů a Klubu Art 
v dopoledních hodinách 
a jsou vhodné od 3. třídy 
ZŠ. Pro studenty středních 
škol se pak po projekci 
filmu uskuteční také 
debata s hostem. Veškeré 
informace pro školní 
projekce poskytne Simona 
Juchelková (tel.: 734 527 
115). Školní skupiny mají 
vstupné 80 Kč za žáka.

pořadatel:

hlavní partner: významní partneři:

regionální  organizátor: regionální  partner:

Čestný partner:

generální mediální 
partner:

hlavní mediální 
partner:

mediální partner:

partner:

spolupořadatel: generální partner: JEDEN
SVĚT

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů

o lidských právech

www.jedensvet.cz/program
www.oko-opava.cz/program

pořádá
Člověk v tísni

27/3–31/3 2023
Opava–Klub Art
jedensvet.cz



Promítací místo:
Opavská kulturní organizace p.o.
Klub Art – Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
Vstup z ul. Beethovenova
Bezbariérový přístup

Doprovodná akce:
Ani sousto nazmar
Animační program pro děti k výstavě Zachraň jídlo! 
Projekce filmu Dívčí gang bude v pátek 31. 3. od 16 hodin doprovo-
zena také „hlídáním“ v rámci animačního programu pro děti „Ani 
sousto nazmar“ v Galerii Eisler Obecního domu.
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Polské modlitby
Hanka Nobis / Polsko, 
Švýcarsko / 2022 / 85 min.
Kdesi v polských lesích se ve 
jménu Ježíše Krista formuje 
bratrstvo, které si klade za cíl 
vymýtit homosexualitu a vrátit 
Polsko Polákům. V jeho čele 
stojí Antek, chlapec, jehož 
pevný hodnotový systém 
převrátí až láska.

Farmář a hipster 
Kurt Langbein / Rakousko / 
2022 / 97 min.
Setkání dvou odlišných světů, 
městského a venkovského, 
v kulisách dechberoucí přírody 
rakouských Alp je výjimečným 
příkladem dialogu mezi těmi, 
kteří o sobě nevědí téměř nic, 
přestože žijí nedaleko od sebe. 
Vídeňský novinář a právník 
Florian přijme výzvu zemědělce 
Christiana, aby si zkusil život na 
jeho alpské farmě.

Kuciak: Vražda 
novináře
Matt Sarnecki / Česká 
republika, Dánsko, USA / 2022 
/ 100 min.
V únoru 2018 ukončují tři 
výstřely v domě ve Veľké Mači 
životy mladého páru. Jejich těla 
jsou objevena až po čtyřech 
dnech. Brzy poté se jména 
Kuciak a Kušnírová stávají 
symbolem největších protestů 
na Slovensku.

Ženy za volantem: 
Příběhy z cesty po 
Pamíru
Hannah Congdon, Catherine 
Haigh / Kyrgyzstán, 
Tádžikistán, Velká Británie, 
Uzbekistán / 2022 / 97 min. 
Dvě kamarádky z Velké Británie 
vyrazily na roadtrip po proslulé 
Pamírské dálnici, která se vine 
skrz Kyrgyzstán, Uzbekistán 
a Tádžikistán, aby zjistily, jak se 
v těchto zemích žije ženám.

Nevinnost
Guy Davidi / Dánsko, Izrael, 
Finsko, Island / 2022 / 100 min.
Podle režiséra Guye Davidiho 
Izrael není místem, kde by měla 
místo dětská nevinnost. Film 
premiérově uvedený na benát-
ském festivalu odkrývá tragické 
dopady izraelského militarismu 
na životy tamní mládeže, odma-
la připravované k obraně vlasti.

Nepříjemně blízko
Botond Püsök / Maďarsko, 
Rumunsko / 2022 / 84 min.
Andrea, matka dvou dětí 
a samoživitelka, je v bezvý-
chodné situaci. Její exmanžel 
Pika, odsouzený za zneužívání 
Andreiny dcery, se právě vrátil 
z vězení, usadil se v soused-
ství a dělá si nároky na jejich 
společného syna. Pikovi navíc 
otevřeně straní skoro celá 
vesnice, kde rodina žije.

31/3 16:00

Klub Art

Dívčí gang
Susanne Regina Meures / 
Švýcarsko / 2022 / 54 min.
Leonie je influencerka a na 
sociálních sítích ji sleduje už 
přes milion a půl lidí. Ve svých 
teenagerovských letech tráví 
většinu času, kdy není ve škole, 
prací na kampaních pro globální 
značky, které ji za to zahrnují 
svými produkty a platí nemalé 
sumy. Ale všechno má svou 
cenu.

Mladí Rusové na útěku
Anna Winzer / Německo / 2022 
/ 53 min.
Jegor žije v ruském Irkutsku, 
miluje potápění v ledové vodě 
a na sociálních sítích vybízí k ak-
tivní ochraně sibiřské přírody. 
S ruskou invazí na Ukrajinu se 
ale jeho život radikálně změní. 
Jak v Rusku vypadaly první dny 
po začátku invaze na Ukrajinu? 
Co se stane, když někdo s ak-
tuální situací vyjádří nesouhlas? 

Východní fronta
Vitaly Mansky, Yevhen 
Titarenko / Česká republika, 
Lotyšsko, Ukrajina / 2023 / 
98 min.
Po začátku války na Ukrajině se 
okamžitě zformovaly skupiny 
dobrovolníků poskytující první 
pomoc vojákům na frontě. 
Snímek Vitalije Manského 
zachycuje působení jedné z nich 
v prvních šesti měsících války. 
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Šťastně až na věky
Jana Počtová / Česká republika 
/ 2022 / 95 min.
Kolik lidí je potřeba k lásce a jaké 
formy může mít vztah? Ča-
sosběrný snímek je mozaikou šesti 
příběhů, jejichž protagonisté*ky 
se rozhodli*y nastavit si vlastní 
hranice partnerského soužití. 
Dokument ukazuje, že láska může 
mít mnoho podob. Životní postoje 
hlavních postav boří představu, 
že monogamní vztah je jedinou 
možnou podobou soužití.

Bobi Wine: 
Prezidentské reggae
Christopher Sharp, Moses 
Bwayo / Uganda, Velká 
Británie, USA / 2022 / 114 min.
Uganda je demokracií jen na 
papíře. O tom se přesvědčil 
i charismatický opoziční politik 
a populární reggae hudebník 
Bobi Wine, když během prezi-
dentské kampaně čelil špinavým 
praktikám svého politického 
soupeře. Dokument vypráví 
příběh zrodu politické hvězdy.
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Nejdelší odloučení 
Ido Mizrahy / Izrael, Kanada / 
2022 / 87 min.
V nadcházejícím desetiletí vyšle 
NASA k rudé planetě první 
astronauty*ky. Let k Marsu 
potrvá devět měsíců. Jak se 
během této doby promění 
lidská psychika v izolovaném 
prostředí a při omezeném soci-
álním kontaktu? Úkolem psy-
chologů je připravit posádku na 
podmínky, ve kterých se zatím 
žádný člověk nikdy neobjevil. 

Naděje až do konce
Veronika Stehlíková / Česká 
republika / 2022 / 89 min.
Do života čtyř postav filmu 
zasáhla amyotrofická laterální 
skleróza. S nevyléčitelnou 
nemocí se každá z nich snaží 
vypořádat tak, aby co nej-
smysluplněji naplnila zbývající 
čas. Časosběrný dokument 
přibližuje život s nervosvalovým 
onemocněním ALS, které způ-
sobuje postupné slábnutí svalů 
a končí celkovou paralýzou.
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Sloní matka
Jez Lewis / Velká Británie / 
2022 / 55 min.
Lek Chailert je Thajka, která za-
chraňuje slony před zneužíváním 
turistickým průmyslem a lokální 
sloní mafií. S příchodem pandemie 
covidu-19 navíc najde způsob, jak 
protivníky obrátit na svoji stranu. 
Dokument je paralelou k boji 
Davida s Goliášem, v němž jedna 
odvážná žena stojí proti politické 
korupci i organizované struktuře 
obchodníků se zvířecím utrpením.


