MÁTE BUBLINY?
JEDEN SVĚT VÁM JE PRASKNE
Každý z nás si kolem sebe vytváříme pohodlnou ochrannou bublinu, do níž vpouštíme jen určité druhy informací, které nerozporují naše vidění světa. Pěstujeme
si v ní různé předsudky a polopravdy a je nám dobře.
Jenže právě tato lhostejnost vůči okolnímu dění je
zvlášť nebezpečná. Jeden svět 2015 vznikal v době
důležitých událostí, které mohou zásadním způsobem
ovlivnit naše životy – válka na Ukrajině, rozpínání
Islámského státu, kybernetické útoky údajně vedené
z KLDR, útok na redakci Charlie Hebdo… Jsme přesvědčeni, že je nutné sledovat vývoj, dělat si vlastní názor,
být ochoten jej měnit, diskutovat s ostatními a zbavit
se přitom svých předsudků. Prasknout si své bubliny.
K tomu dá festival svým divákům a divačkám řadu
příležitostí. Zařadili jsme letos novou programovou
kategorii V zajetí mysli, která nabídne filmy o životě
lidí stigmatizovaných duševní chorobou a o tom, jak
se k nim chová stát i bezprostřední okolí. Kategorie Co
se v mládí naučíš je sestavena z dokumentů o lidech,
kteří jsou ochotni bojovat za lepší vzdělávání. Tradičně
jsme zařadili environmentální kategorii Takzvaná civilizace, Moc médií, Cesty za svobodou ze zemí s nedemokratickými režimy, výběr filmů oceněných v zahraničí
Panorama. Pražská část Jednoho světa je soutěžní,
Hlavní porota a Porota Václava Havla budou vybírat
z kategorií Hlavní soutěž a Máte právo vědět. V každém
městě si organizační tým sestavuje vlastní program,
proto opět vznikne unikátních třicet tři festivalů.
Jeden svět 2015 začíná 2. března v Praze a následně
až do půlky dubna objede celou republiku. Letos bude
poprvé lidskoprávní dokumenty promítat Uherské
Hradiště.
Sledujte novinky a informace o filmech i festivalových
hostech na www.jedensvet.cz. Připojte se k nám na
Facebooku, Twitteru, Google+ a Instagramu. A pomozte
nám prasknout pár zbytečných bublin!
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ČTVRTEK 9. 4. 2015
18:00 slavnostní zahájení festivalu / CUKR BLOG (79´)+
debata s režisérkou filmu Andreou Culkovou / raut
PÁTEK 10. 4. 2015
Spoluořadatel
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9.–12. 4. 2015
Police nad Metují

17:30 STÁLE SPOLU (75´)*
19:00 BOJOVNÍCI ZE SEVERU (54´)
debata s diplomaty Petrem Tůmou, působícím v Sýrii,
a Lukášem Gjuričem, odborníkem na Blízký východ
21:00 benefiční koncert kapely PLEASE THE TREES
výtěžkem přispějeme šestiletému Honzíkovi z Bukovice
na nový vozík

Podpora

SOBOTA 11. 4. 2015
10:00 JE NÁM SPOLU DOBŘE (75´)*
debata s režisérem filmu Sašou Dlouhým a sinoložkou
Zuzanou Ježkovou
12:30 OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE (108´)

Podpora

14:30 TOTO A JEHO SESTRY (93´)
debata s Martinem Holečkem a Veronikou Volfovou,
terénními pracovniky o. p. s. Prostor plus v Kolíně

Mediální partneři

17:00 VÁLKA LŽÍ (98´)
debata s Jiřím Sobotou, redaktorem týdeníku Respekt
19:30 THULE TUVALU (96´)
debata s Karlem Polaneckým, expertem Hnutí DUHA

Partneři

22:00 BUGARACH (91´)
neformální debata s redaktory Janem Martincem,
ČT24, a Ladislavem Pošmurou, MF Dnes
NEDĚLE 12. 4. 2015
10:00 PIRÁTI ZE SALÉ (76´)+
debata s Adamem Jarchovským, profesionálním
cirkusovým umělcem a lektorem Cirqueonu / workshop

Regionální partneři

13:00 NEVIDITELNÉ VLNY (78´)
skype-debata s Lukášem Jelínkem, vedoucím národní
referenční laboratoře pro neionizující záření,
a Antonínem Fuksou z webu www.elektrosenzitivita.cz
Police nad Metují

NÁCHODSKÝ

15:00 JÁMA (84´)
debata s Jiřím Stejskalem, režisérem filmu, Davidem
Stulíkem, diplomatem EU působícím na Ukrajině,
a Vojtěchem Boháčem, novinářem a politologem
17:30 DANIELŮV SVĚT (76´)
skype-debata s režisérkou filmu Veronikou Liškovou
VSTUPNÉ – filmy 50 Kč / permanentka 200 Kč / koncert 80 Kč
www.jedensvet.cz/police-nad-metuji
* hlídání MC MaMiNa / + doprovodný program

BOJOVNÍCI ZE SEVERU
Søren Steen Jespersen, Nasib Farah
54 min. / Dánsko, Somálsko / 2014

JÁMA
Jiří Stejskal / 84 min. / Česká
republika / 2014

V každodenním shonu nejdou
odlišit od běžných obyvatel,
žijí své životy stejně jako
ostatní, přesto jednou vezmou
do ruky zbraň a jdou zabíjet.
Desítky mladých lidí se v posledních letech přidávají k radikálním
islamistickým skupinám. Mladý muž původem ze Somálska podává
anonymní svědectví o tom, jak radikální hnutí al-Šabáb rekrutuje
v Dánsku své přívržence.

Uprostřed nového kyjevského
sídliště se nachází malý,
polorozpadlý statek. Majitelka
hospodářství Nataša po léta
vzdoruje developerům i nepřízni
osudu. S nakažlivým optimismem udržuje při životě chod domácnosti,
kterou s ní sdílejí bývalý i současný manžel, dospívající děti
i svérázní nájemníci. Nezdolnou Natašu nezničí nepřejícnost sousedů,
opakované požáry domu, ani nevydařená účast v televizní talkshow.

BUGARACH
Ventura Durall, Sergi Cameron, Salvador Sunyer / 91 min. / Něm. / 2014

JE NÁM SPOLU DOBŘE *

Dávná mayská legenda
o konci světa probouzí
k životu ospalé městečko
v jižní Francii. S blížícím se
datem 21. prosince 2012 se
začne masově šířit zpráva o tom,
že apokalypsu přežije jen 194
obyvatel Bugarachu. Vesnice
se stává jevištěm absurdních
příběhů… A novináři číhající
na každém rohu rozdmýchávají
masovou hysterii…

Vesnička Vinařice darovala
v 50. letech 20. století čínskému
družebnímu městu zemědělské
stroje. Dar ani vzájemná výpomoc
nebyly zapomenuty, Dnes tu roste
komplex staveb inspirovaných
pražskou architekturou, včetně
imitace Karlova mostu. Na
výstavbu „malé čínské Prahy“
dohlíží mladý český sinolog
Tomáš Jirsák alias Havran, který
do Číny přijel i se svou ženou a syny. Havranova volba svérázné
kariéry vede k zamyšlení nad tím, podle čeho volíme své profesní
i životní cíle.

CUKR BLOG + / slavnostní zahájení, vernisáž výstavy, raut
Andrea Culková / 79 min. / Česká republika / 2014
Je možné o cukru přemýšlet jako o droze? Režisérka Andrea Culková
o tom nepochybuje. Svou závislost si uvědomila v těhotenství, kdy jí
lékaři diagnostikovali cukrovku. Snaha najít v obchodech potraviny
bez přidaného rafinovaného cukru se stala motorem pro vznik snímku,
ve kterém režisérka pět let pátrala na různých místech světa po
souvislostech mezi nemocemi,
poruchami chování a nadměrnou
konzumací cukru, mapovala
rozpínavost cukerného průmyslu
i alternativní cesty stravování.
DANIELŮV SVĚT
Veronika Lišková / 75 min. / Česká
republika / 2014
Žijí bez vidiny partnerského života a opětované lásky. Osmdesát procent
z nich trpí depresemi a pomýšlí na sebevraždu. Řeč je o pedofilech.
K jejich sexuální orientaci se váže silné tabu naší společnosti. Daniel,
mladý student literatury, by ho rád prolomil, a dává proto nahlédnout do
svého světa. Světa nenaplněných emocionálních potřeb a hledání životní
perspektivy. Citlivý portrét ukazuje, že jako jakoukoli jinou menšinu,
i pedofily pálí témata sebepřijetí a společenského coming outu.

Saša Dlouhý / 75 min. / Česká republika / 2014

NEVIDITELNÉ VLNY
Anna Katharina Wohlgenannt / 78 min. / Rakousko / 2014
Vize světa propojeného virtuální sítí a planety pokryté bezdrátovým
signálem jsou vzrušující hudbou blízké budoucnosti a někde již
realitou. Futuristické naděje
„úplného pokrytí“ bezdrátovým
signálem však pro lidi citlivé
na elektromagnetické vlny
představují noční můru. Jejich
osudy ve vynuceném exilu na
útěku před technologií, která jim
způsobuje nesnesitelné fyzické
obtíže, se prolínají s příběhem
umělkyně lovící neviditelné vlny.
OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE *
Jana Ševčíková / 100 min. / Česká republika / 2014
Do zaplněné modlitebny malé obce pod Tatrami vkráčí rozložitý
muž. Pod kněžským rouchem má fleesovou bundu, ruce mozolnaté
od těžké práce. Kněz Marián s obrovským zápalem, ale i striktním

přesvědčením o správnosti svého
počínání, vede „nemocnici duší“
– útočiště pro vrahy, feťáky nebo
bezdomovce. Pravidla domu jsou
pevně dána: nově příchozí musí
být střízlivý, každý den pracovat
a následovat Boží desatero.
Jakékoli vybočení z řádu se
trestá vyhoštěním. Kontroverzní osobnost Mariána a jeho názory na
homosexualitu se staly na Slovensku předmětem široké debaty
o právech gayů a leseb.
PIRÁTI ZE SALÉ + / workshop žonglování s Adamem Jarchovským
Rosa Rogers, Merieme Addou / 76 min. / Velká Británie / 2014
Na pozůstatcích pirátské pevnosti v marockém Salé vyrostla úplně
jiná stavba – cirkusový stan. Útočiště tu našla první marocká
cirkusová škola, která poskytuje alternativní vzdělání mladým
lidem s pohybovým talentem.
Snímek ukazuje osudy několika
z nich – od přísných přijímacích
zkoušek přes náročný trénink
až po přípravu vystoupení. Cesta
k uměleckému vyjádření je pro
ně nejen cestou k profesionální
umělecké kariéře, ale
i k nezávislosti a svobodě.
STÁLE SPOLU *
Eva Tomanová / 75 min. / Česká republika / 2014
Na šumavských stráních panuje ticho a klid. Jen v okolí stavení
rodiny Mlčochových bývá rušno. Kybernetik Petr a učitelka Simona
mají totiž devět dětí. Řád rodinného klanu stanovuje Petr, který se
rozhodl, že on a jeho rodina se vzdají výdobytků moderní civilizace,
aby ve jménu svobody mohli žít volně a v souladu s přírodou. Za
jakou cenu je tato svoboda vykoupena a co naopak rodina svou
nonkonformitou získává?
THULE THUVALU
Matthias von Gunten / 96 min. /
/ Švýcarsko / 2014
Grónské městečko Thule je
nejseverněji obývaným místem
na Zemi. Tuvalu je polynéský
ostrovní stát. Ačkoli jsou obě místa od sebe vzdálená více než
jedenáct tisíc kilometrů, jsou dnes osudově propojena. Tající led
v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko
položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně
klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu už dnes každodenně čelí
jeho nezvratným dopadům a jejich tradiční způsob života a obživy se
rychlostí tajícího ledu mění.

TOTO A JEHO SESTRY
Alexander Nanau / 93 min. /
Rumunsko / 2014
Totonel, Andreea a Ana jsou k sobě
vázaní silným sourozeneckým
poutem. Jejich matka je ve vězení,
a tak jsou odkázáni jen sami na
sebe a pomoc příbuzných. Ti si
ale z jejich bytu na bukurešťském předměstí udělali feťácké doupě.
Nejstarší Ana (17) brzy také propadá drogám. Andreea (15) však
hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit pro sebe a Tota (10)
bydlení v dětském domově. Film vtahuje diváka plně do života těch,
kdo se ocitli na okraji společnosti a o svou šanci musí tvrdě bojovat.
VÁLKA LŽÍ
Matthias Bittner / 89 min./ Něm. / 2014
V roce 2003 zaútočily USA na Irák a svrhly režim Saddáma Husajna.
Válka po sobě zanechala desítky
tisíc mrtvých a zemi v rozkladu.
Důvodem invaze měly být
chemické zbraně hromadného
ničení. Čtyři roky předtím se do
rukou německé rozvědky dostal
uprchlík z Iráku, který do detailů
popsal svou práci v tajném
iráckém vojenském komplexu
na výrobu chemických zbraní. Právě jeho svědectví posloužilo
Američanům jako důkaz k rozpoutání války. Jak se ale ukázalo –
Iráčan si vše vymyslel. Může obhájit své činy, když svou lží pomohl
vehnat svět do války?
* U takto označených snímků zajišťuje hlídání dětí do 10 let MC MaMiNa
cca 100 m od divadla / přihlášky předem na tel. 773 903 029.
+ DOPROVODNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 9. 4. 2015
18:00 vernisáž výstavy společnosti
Člověk v tísni LIDÉ NA OKRAJI
Jde to i bez cukru! / po filmu CUKR
BLOG zveme na RAUT všech chutí
z poctivých surovin prodejny
Mlsná farmářka z Náchoda
PÁTEK 10. 4. 2015
21:00 benefiční koncert kapely
PLEASE THE TREES

NEDĚLE 12. 4. 2015
13:00–15:00 otevřený WORKSHOP ŽONGLOVÁNÍ pro začátečníky /
tělocvična ZŠ (50 m od divadla) / omezená kapacita / věk 10+ / cena
50 Kč / lektor Adam Jarchovský / přihlášky na tel. 608 120 193
Ve foyer divadla bude opět v provozu občerstvení ve spolupráci s Café
Dientzenhofer Broumov a Tréninkovou kavárnou Láry Fáry Náchod.

