
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,    

který pořádá společnost  Člověk v tísni, je největším svého druhu           

na světě. Letos proběhl  16. ročník.  Regionální odnož festivalu, 

která umožňuje nabídnout divákům mimo hlavní město zhlédnout 

některé z festivalových snímků, jsme v Polici zorganizovali          

pod hlavičkou města a o.s. Julinka  potřetí. Předsevzetí zopakovat 

úspěch minulých ročníků, navázat na stoupající oblibu akce             

a posunout festival o krůček dál, se letos ve všech ohledech 

podařilo. Na projekce 15 filmů dorazilo do Kolárova divadla             

a  do Pellyho domů minimálně 600 diváků, na koncert dostatek 

posluchačů,  na školách jsme promítali pro 1340 žáků a studentů. 

Během festivalu vládla dobrá nálada a ve foyer kina probíhaly 

dlouhé pofilmové debaty.  Vzhledem k počtu 4400 obyvatel 

(nejmenší zapojené město) jsme s účastí spokojeni. 

PROGRAM:  

STŘEDA 19. BŘEZNA 

14:00 Všechno je možné  (54´) veřejná předprojekce, Pellyho domy Police nad Metují 

ČTVRTEK 20. BŘEZNA 

18:00 zahájení festivalu, vernisáž výstavy Ukradené dětství, raut 

S chutí do toho! (98´) po filmu panelová debata se zástupci partnerů festivalu 

PÁTEK 21. BŘEZNA 

16:00  Projekt příroda (78´)* 

18:00  O trhu s orgány (82´) po filmu debata s Malgorzatou Grofovou, Fakultní nemocnice HK  

20:00  Mých posledních 150 000 cigaret (52´) po filmu debata s MUDr. Pavlem Maršíkem a režisérem 

filmu Ivo Bystřičanem (telefon) 

22:00  Velká noc (72´) před projekcí  debata s producentkou Pavlou Kubečkovou 

SOBOTA 22. BŘEZNA 

10:00  S nálepkou ADHD (88´)* po filmu debata s Mgr. Lenkou Havlíkovou 

14:00  Podezřelá čokoláda (45´) 

15:00 Show! (67´) po filmu debata s Pavlou Kubečkovou, producentkou filmu 

17:00 #chicagoGirl  (74´) po filmu debata s Janem Böhmem  (www.kliktivisti.cz)  a Klárou 

Bednářovou (Člověk v tísni) 

19:00 Mý věci (52´)   



NEDĚLE 23. BŘEZNA 

10:00 Báňský chlebíček (60´) 

14:00 Kismet (57´)* 

15:30 Prales tančících duchů (105´) 

17:30 Otázky pana Lásky (73´) po filmu debata s protagonistou dokumentu Jiřím Láskou 

Slavnostní ukončení festivalu 

 

Náhled festivalového plakátu. 

 

Diváci velmi ocenili festivalové debaty. Panelová diskuze se zástupci partnerů festivalu po úvodní projekci. 



    

Pavla Kubečková, Jeník Martinec  (Velká noc). Projekce snímku Mý věci. 

   

Festivalovou atmosféru příjemně podpořila improvizovaná kavárna,  P. Kubečková (po projekci filmu Show!) 

  k 

Koncert kapely Bratři Orffové. 

  

Debata o syrském konfliktu a on-line aktivismu s Janem Böhmem a Klárou Bednářovou. 

 

VVV 

 

 

 



 

 

 

Debata s Mgr. Lenkou Havlíkovou (S nálepkou ADHD). MUDr. Pavel Maršík (Mých posledních 150 000 cigaret). 

  

Závěrečná debata s Jirkou Láskou, protagonistou dokumentu Otázky pana Lásky. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Výstava UKRADENÉ DĚTSTVÍ ve foyer Kolárova divadla 

Fotografie zachycují život pracujících dětí, s nimiž       

se autorky (známé české fotografky Alžběta Jungrová, 

Jarmila Štuková, Markéta Kutilová a Lenka Klicperová) 

setkaly při svých cestách po Africe, Asii a v dalších 

rozvojových zemích. Výstavu jsme před festivalem 

představili po dobu dvou týdnů také ve vestibulu ZŠ 

Police nad Metují a na chodbách Gymnázia Broumov. 

 

VÝSTAVA GRAFIK TEREZY POHORSKÉ 

Tereza se narodila v roce 1972 v Náchodě, vystudovala Střední 

uměleckou školu Václava Hollara v Praze a chystala se             

ve studiu pokračovat na UMPRUM. V té době se však u ní 



začala projevovat schizofrenie a Tereza musela být hospitalizována. Prošla si dlouhým obdobím boje 

se svou nemocí, se kterou žije dodnes. Přestože ji v běžném životě nemoc omezuje, tvoření                

se nevzdala. Tereza nyní připravuje samostatnou výstavu v Polici nad Metují, kde také žije. 

 

KONCERT kapely BRATŘI ORFFOVÉ 

Po osmi letech se z krnovských lesů znovu vynořili  Bratři Orffové, 

osobitý hudební kolektiv pohybující se na pomezí psychedelického folku 

a alternativního rocku. Kultovní skupina vydala svoje druhé album Šero 

v listopadu 2013, to bylo oceněno kritiky jako nejlepší deska roku, 

zároveň byli hudebními odborníky nominováni na cenu Anděl 

v kategorii nejlepší kapela roku 2013. Protože moc často nekoncertují, 

byl to výjimečný zážitek pro milovníky kvalitní muziky, kteří si navíc 

pochvalovali vynikající ozvučení polického kina! 

 

PRODEJ AFRICKÝCH VÝROBKŮ Z BURUNDI 

ORRAKA (Organizace repatriantů z okresu Kanyosha, založena 
polickými kamarády Aňou a Pavlem r. 2004.) Jejím cílem je 
podpora projektů drobného podnikání navrátilců z uprchlických 
táborů v Tanzanii, v Kongu nebo ve Rwandě. Ti se vzhledem           
k omezenému přístupu k zemědělské půdě po svém návratu          
do Burundi potýkali s vážnými ekonomickými obtížemi. Získané 
zdroje využívá ve prospěch nejchudších členů. Uděluje 
mikropůjčky a granty nejzranitelnějším členům (jde například               

o darování koz či nákup školních pomůcek). Hlavním produktem této krejčovské dílny jsou školní 
uniformy. ORRAKA se nicméně snaží rozšířit svůj sortiment i o další ručně vyráběné umělecké 
předměty za využití tradičních afrických materiálů a motivů.  

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MC MaMiNa 

Maminkám nejmenších dětí jsme pro tři projekce (Projekt příroda, 
Kismet a S nálepkou ADHD)ve spolupráci s o.s. MC MaMiNa zajistili  
hlídání předškolních dětí v herně mateřského centra. 

 

 

 

 

 



PROJEKCE NA ŠKOLÁCH 

Během dvou pofestivalových týdnů jsme promítali desítky komorních projekcí doprovázených 

debatami na základních a středních školách širšího regionu. Dokumenty Jednoho světa na školách 

shlédlo téměř 1350 žáků a studentů. Promítat po menších skupinkách bylo realizačně náročné, zvládli 

jsme díky pomoci desítky šikovných studentů Gymnázia Broumov. 

Do projektu se zapojily ZŠ Police nad Metují, ZŠ Žďár nad Metují, ZŠ Bukovice n/Metují, ZŠ Machov, 

ZŠ Bezděkov, ZŠ TGM Náchod, ZŠ Plhov Náchod, ZŠ Hradební Broumov, ZŠ Zbečník, ZŠ Žďárky,           

ZŠ Martínkovice, VOŠ, SPŠ a SOU stavební Náchod, osmileté Gymnázium Broumov, SŠ propagační 

tvorby a polygrafie Velké Poříčí nad Metují (přehled v příloze). 

  

  

 

WEBOVÉ STRÁNKY, FACEBOOKOVÝ PROFIL: 

http://jedensvet.cz/2014/police-nad-metuji 

https://www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji 

www.julinka.polickej.net 

Facebookový profil festivalu zdvojnásobil počet svých uživatelů, aktuality a příspěvky sledovaly 

v průběhu března stovky osob, maximálně dokonce až 1500 uživatelů denně. 

 



ORGANIZAČNÍ  TÝM 

   

Hlavní koordinátorka: 

Marie Hornychová, maruska.vin@centrum.cz, 608120193 

Koordinátorka školních projekcí: 

Martina Junková, jame.jedensvet@seznam.cz, 605982960 

Propagace, média:   

Michaela Plchová, chrabro@gmail.com, 608112461 

 

Technik projekcí, člen celorepublikové studentské poroty JS:   

Jakub Voves, wovisek@gmail.com, 723580108 

 

Koordinátor dobrovolníků: Tomáš Mašek 

Dobrovolníci Gymnázia Broumov: Magda Troutnarová, Klára Mrštinová, Pavlína Hajpišlová,  Adéla 

Lněničková, Eva Molcarová, Daniel  Čech, Monika Prchalová, David Špaček 

S projekcemi na školách pomohli studenti Gymnázia Broumov: Bára Voláková, Vojtěch Jirka, Sandra 

Gratzová, Katka Lokvencová, Aneta Šolínová,  Lenka Kubínová 

Grafici: Tomáš Didunyk, Božena Vrabcová 

„Pražská motospojka“:  Jakub Zítka                         

 Moderátorská výpomoc:  Jeník Martinec  

Fotodokumentace:  Štěpán Horák, Barbora Hrdá, Jirka Pitrmulc, Vláďa Kalvach 

Festivalová kavárna: Jarka a Beáta (Klášterní kavárna Café Dientzenhofer Broumov)     

Divadelní klub: Radka a spol. 

Technici, osvětlovači, Ivanka Richterová a další spolehliví  lidé Kolárova divadla. 

 

 



SPONZOŘI, PARTNEŘI 

                            

 

Těší nás stálá přízeň sponzorů a partnerů, zejména velkorysá podpora Města Police nad Metují a  

generálního sponzora Veba a.s. Jsme rádi, že festival podporují především místní firmy, všem 

děkujeme! 

 

 

PROPAGACE, MÉDIA: 

Základními propagačními prostředky byly  

plakáty (250 ks formátu A1, zajištěn výlep   po 

všech větších městech celého okresu) a 

programové skládačky se synopsemi (1500 ks, 

zajištěn rozvoz na 50 odběrných míst časopisu 

Náchodský Swing). V březnu vyšla speciální 

čtyřstránková festivalová příloha  Polického 

měsíčníku.  

 

Pro účely letošního i dalších ročníků jsme nechali vyrobit velkoplošné bannery 3x1 m s přelepovacím 

datem (oboustranný do prostoru náměstí /Pellyho domů a jednostranný na Kolárovo divadlo. 



Ve spolupráci s ČR HK byla  připravena  reportáž z nedělní zakončovací projekce dokumentu Otázky 

pana Lásky s režisérkou Dagmar Smržovou, kvůli její nemoci bylo natáčení  bohužel zrušeno. Marie 

Hornychová a Michaela Plchová byly 19.3.2014 hosty pořadu Ráno s hostem v Českém rozhlasu 

Hradec Králové. 

Festivalový spot vysílalo týden před zahájením třikrát denně Hitrádio Magic, pro příští ročník nabízí 

mediální partnerství a aktivní spojení s festivalem. 

Před páteční projekcí dokumentu Mých posledních 150 000  cigaret vyrazili do ulic města dva 

studentští dobrovolníci zvát do kina a diskutovat s lidmi o problematice odvykání kouření. 

Výpis veškerých ohlasů v tisku i na webových portálech najdete na webových stránkách festivalu. 

 

 

   

 

 

 

 



PODZIMNÍ PROJEKCE 

Jako připomínku festivalového dění a především témat jsme v říjnu a listopadu  2013 uspořádali 

promítání na ZŠ Police nad Metují, Gymnáziu Broumov, v mateřském centru MaMiNa (Manželka       

za 50 ovcí), během schůzky Senior klubu Ostaš (Šmejdi, Na stupních vítězů) a ve skautském oddíle 

Skaláci a také  dvojprojekci ke Světovému dni výživy a boje proti hladu z nabídky Promítej i ty! 

(dokumenty Z popelnice do lednice a Hlad), doplněnou o debatu s Ing. „Éčkem“ Vítem Syrovým.  

 

Podzimní příloha Polického měsíčníku. 

 

Projekce v Senior klubu Ostaš. Debata s Vítem Syrovým po projekci dokumentů Hlad a Z popelnice do lednice. 

ZÁVĚREM 

Pro další ročník bude důležité dodržet dosažené úrovně a udržet si přízeň partnerů i diváků.        Snad 

nám nabité zkušenosti pomůžou dostat festival opět o krůček dál. Budeme rádi, když se nám podaří 

lépe oslovit diváky ve věku mezi 15-25 roky. Uvažujeme o rozšíření některých jednotlivých projekcí            

do města Broumov. Potěší nás, pokud se do chodu festivalu opět zapojí středoškolští (a pokud možno 

také vysokoškolští) studenti. Zamýšlíme se nad vhodnou podobou projekcí na školách. 

Na viděnou - doufejme - v březnu 2015!  

Festivalový tým Police nad Metují. 


