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Letošním sloganem MFF Jeden svět je „Hledání domova“.
Téma odkazuje nejen ke geopolitickým problémům dnešního
světa, ale i k hledání identity společného domova. Kromě
pohledu na různé aspekty migrace nabídnou filmy především
zamyšlení nad tím, co pro nás znamená domov, který často
bereme jako samozřejmost a začneme mu věnovat pozornost,
až když o něj přicházíme.
Šestý ročník MFF Jeden svět proběhne v Českém Krumlově v třetím březnovém týdnu.
Festivalové dny zahájíme v pátek 11. března benefičním koncertem pro Jeden svět v klubu
Fabrička, kde vystoupí písničkář Xavier Baumaxa a perkusivní kytarista Tomáš J. Holý.
Školní projekce jsou plánovány od pondělí 14. března do pátku 18. března v nízkoprahovém
klubu Bouda, v Městském divadle a v přednáškovém sále gymnázia. Pedagogové mohou
vybírat z nabídky „Jeden svět dětem“ a „Jeden svět studentům“, kde jsou filmy uspořádány
podle věkových kategorií (viz https://www.jsns.cz/cz/article/38/Seznam_filmu.html). Po
projekcích vždy následuje moderovaná debata.
Projekce č. 1 pro děti od osmi do jedenácti let se skládá ze tří dvacetiminutových
nizozemských snímků na téma jinakost, šikana, odloučení od rodiny, migrace, válečné
konflikty, život s postižením a aktivní občanství. Projekce č. 2 pro věk 12-13 let přináší tři
dokumenty (německé, barmské a skandinávské provenience) na podobná témata.
V nabídce filmů pro žáky a studenty od 14 let se nabízí čtyři hodinové filmy. Německý
snímek Amal sleduje příběh syrské rodiny, která uprchla před válkou, a nyní se začleňuje do
nového prostředí daleko od domova. Film českého režiséra Filipa Remundy Blízký daleký
východ reflektuje situaci v názorově i politicky rozdělené ukrajinské společnosti. Co je
„upcyklace“ a jak chce hlavní protagonistka estonského dokumentu přesvědčit vedení
nadnárodních módních korporací o její nutnosti, se studenti dozví ve snímku Co se nenosí.
Film Můj džihád vypráví o mladém imámovi, který se v belgické muslimské komunitě snaží
vzděláváním a terapeutickou podporou teenagerů předcházet radikalizaci.
V tuto chvíli si již více než 30 tříd ze škol z regionu zamluvilo projekce a většina termínů
v českokrumlovské Boudě i v Městském divadle je obsazena. Školám se nicméně budeme
snažit maximálně vyjít vstříc rozšířením nabídky promítání v přednáškovém sále gymnázia.
Termíny lze domluvit na jedensvet.ck@gmail.com či telefonním čísle 722 438 818.

Veřejné projekce následují od čtvrtku 17. do soboty 19. března v Městském divadle. Diváci se
jako obvykle mohou těšit na debaty se zajímavými hosty. Abychom vyšli vstříc zahraničním
návštěvníkům města, plánujeme letos promítnout všechny filmy též s anglickými titulky.
Novinkou festivalu bude teoretický seminář Jak číst film s režisérem Bohdanem Bláhovcem v
sobotu 19. 3. od 13:00 v divadelním klubu Ántré.
Program veřejných festivalových projekcí naleznete na webových stránkách CPDM Český
Krumlov: www.cpdm.cz v sekci Jeden svět.
Spolupořadateli regionálního festivalu jsou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,
Gymnázium Český Krumlov a Člověk v tísni, o.p.s. s významnou podporou Městského
divadla, o.p.s. a ČKRF, s.r.o.
Záštitu nad festivalem převzali již tradičně starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš
Jirsa.
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