Osmý ročník MFF o lidských právech Jeden svět v Českém Krumlově
Letošní 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden
svět, který se konal v Praze od 5. do 14. března a následně putuje do 36 dalších měst po celé České
republice, vybízí k aktualizaci systému. Nejen počítačové systémy totiž potřebují čas na to, aby
zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat. Zhlédnutí dokumentů a navazující
debata divákům poskytuje prostor k něčemu, na co v každodenním životě plném (dez)informací ze
sociálních sítí někdy nemají čas: zpomalit, v klidu se zamyslet nad konkrétním tématem, nahlédnout
ho z různých úhlů a zasadit si jej do kontextu.
V Českém Krumlově proběhne Jeden svět již po osmé.
Školní projekce odstartují v pondělí 19. 3. a poběží na 4 promítacích místech (Bouda, Velký
sál Klášterů, sál gymnázia a sál Městského divadla) až do pátku 23. 3. Naplánovaných 33 projekcí se
zúčastní zhruba 1100 žáků a studentů z města i širokého regionu.
V nabídce pro nižší věkové skupiny jsou sociální spoty upozorňující na život lidí s různými
hendikepy nebo plýtvání potravinami. Projekce je dále sestavena z kratších filmů, které přináší
konkrétní příběhy dětí. Některé se snaží najít cestu z chudoby, jiné mají potíže s násilným chováním,
další přemýšlí, jak ulehčit život bezdomovcům. Každý film je doplněn moderovanou debatou s malými
diváky.
Pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ jsou připraveny filmy se zhruba hodinovou stopáží,
které nabízí hlubší vhled do problematiky ekologie, života s postižením, válečných konfliktů,
extremismu a svobody slova. Nejčastěji voleným filmem je Neslyšící syn, intimní rodinný portrét
sledující dětství a dospívání neslyšícího Tobiase, který díky podpoře svých blízkých vyrostl
v sebevědomého muže.
Od čtvrtka 22. 3 do soboty 24. 3. se Jeden svět otevře i široké veřejnosti. Přinese 8
dokumentů (doplněných titulky v angličtině), které můžete zhlédnout v sále Městského divadla a
v divadelním klubu Ántré. Většina filmů je doplněna debatami s odborníky či filmovými tvůrci.
Více informací o festivalu a jeho programu naleznete zde: https://www.jedensvet.cz/2018/ceskykrumlov
Letos si organizátoři dali zvláště záležet na sestavění doprovodného programu. Kromě již
tradičního benefičního koncertu a možnosti vyzkoušet si virtuální realitu skrze 3D brýle to bude
například panelová debata na téma Trvale udržitelný turismus v Českém Krumlově, páteční večer se
slam poetry a filmová pitva nového českého snímku Nic jako dřív.

Festival organizují Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Gymnázium, Český Krumlov a
společnost Člověk v tísni. Našimi partnery a podporovateli jsou Město Český Krumlov, Jihočeský kraj,
MŠMT, ČEVAK, a.s., Vlašský dvůr, WIP, Studijní centrum, Kláštery Český Krumlov, Městské divadlo a
Českokrumlovský rozvojový fond.
Záštitu nad festivalem převzali již tradičně starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš
Jirsa.
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