JEDEN SVĚT POLICE NAD METUJÍ 2015
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
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Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá
společnost Člověk v tísni, je největším svého druhu na světě.
Letos proběhl v Praze 17. ročník. Regionální festivaly, které umožňují divákům
zhlédnout mimo hlavní město některé z festivalových snímků, proběhly
ve 33 městech po celé republice. V Polici nad Metují jsme zorganizovali festival
pod hlavičkou spolku Julinka počtvrté.
Předsevzetí navázat na úspěch uplynulých třech ročníků a stoupající oblibu akce
a posunout Jeden svět v Polici nad Metují opět o krok dál, se letos ve všech ohledech
podařilo.
Věříme také, že jsme svým dílem přispěli i letošnímu tématu - výzvě „Praskněte své
bubliny!“ a díky promyšlené dramaturgii a zajímavým hostům narušili nebo
poopravili některé předsudky a fámy o problémech současného světa a společnosti.
Jednou z našich prasknutých bublin je možná i nabouraná představa o nemožnosti
uspořádat programově kvalitní a divácky úspěšný Jeden svět na malém městě.
Během festivalu jsme promítli 13 snímků v délce téměř 20 hodin. Proběhlo
11 pofilmových debat s režiséry nebo odborníky, na pódiu jsme přivítali 17 hostů
a po skypu diskutovali s dalšími čtyřmi. Výborné ohlasy minulých ročníků nám, zdá
se, zajišťují, že hosté ochotně přijíždějí i přes úsměvnou velikost města a pro mnohé
problematickou vzdálenost.
Praskněte své bubliny

ooooo

o o o o

o

o

o

-2-

o

o

o

-3-

Buch

o o o o

Šss...

ooooo

Pic

Praskněte své bubliny

BuTřaskm

ČTVRTEK 9.4.2015
18,00 slavnostní zahájení festivalu, vernisáž výstavy Lidé na okraji a kampaně o.s.
Pferda Jsme dospělí
18,30 CUKR BLOG
debata s Andreou Culkovou, režisérkou filmu
Jde to i bez cukru! raut ve spolupráci s obchodem Mlsná farmářka z Náchoda
PÁTEK 10.4.2015
17,30 STÁLE SPOLU
19,00 BOJOVNÍCI ZE SEVERU
debata s Petrem Tůmou, diplomatem ČR působícím na velvyslanectví v Sýrii,
a Lukášem Gjuričem, diplomatem a odborníkem na Blízký Východ
21,00 benefiční koncert kapely PLEASE THE TREES
SOBOTA 11.4.2015
10,00 JE NÁM SPOLU DOBŘE
debata s režisérem filmu Sašou Dlouhým a skype-debata se Zuzanou Ježkovou,
sinoložkou
13,00 OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
15,00 TOTO A JEHO SESTRY
debata s Martinem Holečkem a Stanislavu Holovčákovou, terénními pracovníky
o.p.s. Prostor plus v Kolíně
17,30 VÁLKA LŽÍ
debata s Jiřím Sobotou, redaktorem týdeníku Respekt
20,00 THULE THUVALU
debata s Karlem Polaneckým, energetickým expertem a předsedou rady Hnutí Duha
22,00 BUCHARACH
debata s editorem ČT24 Janem Martincem a Ladislavem Pošmurou, redaktorem
MF Dnes a Idnes.cz
NEDĚLE 12.4.2015
10,00 PIRÁTI ZE SALÉ
debata s Adamem Jarchovským, profesionálním cirkusovým umělcem a lektorem
Cirqueonu
13,00-15,00 otevřený workshop žonglování pro děti i dospělé s Adamem Jarchovským
13,00 NEVIDITELNÉ VLNY
skype - debata s Ing. Antonínem Fuksou, provozovatelem webu
www.elektrosenzitivita.cz, Lukášem Jelínkem, vedoucím národní referenční
laboratoře pro neionizující záření v SZÚ a vědeckým pracovníkem na katedře
elektromagnetického pole na FEL ČVUT
15,00 JÁMA
debata s režisérem filmu Jiřím Stejskalem a politologem a novinářemVojtěchem
Boháčem, za účasti producentky filmu Pavly Kubečkové
17,00 DANIELŮV SVĚT
skype - debata s režisérkou filmu Veronikou Liškovou
slavnostní zakončení festivalu
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Náhled festivalového plakátu

DOPROVODNÝ PROGRAM
Výstava Lidé na okraji
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V prostorách foyer zaujala návštěvníky výstava Rozvojovky, informační sekce
Člověka v tísni, o nejchudších z chudých Lidé na okraji: „Rozhodli jsme se upozornit
na lidi, o které se dostatečně nezajímají mezinárodní společenství ani vláda. Přitom
právě znevýhodnění – senioři, venkovské ženy a děti, etnické menšiny či zdravotně
postižení – patří v rozvojových zemích k nejchudším z chudých,“ vysvětluje záměr
výstavy Marie Hokrová, koordinátorka kampaně Na okraji.Výstavu svými fotografiemi
podpořili Jan Šibík, Stanislav Krupař, Alžběta Jungrová, Iva Zímová, Jarmila
Štuková, Tomáš Kubeš, Tomáš Hájek a Tereza Hronová.
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Pferda je občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dospělým s mentálním
postižením z Rychnovska a Náchodska. Snaží se o rovnoprávné postavení lidí
s mentálním postižením. Rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti a samostatnost a snaží
se o zkvalitňování jejich života a jejich další vzdělávání.

Prásk

Výstava nové kampaně o.s. Pferda Jsme dospělí!

Zapojení klientů o.s. Pferda a tréninkové kavárny Láry Fáry
v Náchodě

Hlídání v MC MaMiNa

Při projekcích dokumentů Stále spolu a Je nám spolu
dobře jsme zajistili bezplatné hlídání dětí do 10 let
v herně mateřského centra v těsné blízkosti Kolárova
divadla.

Benefiční koncert Please The Trees

Těší nás, že letošní koncert udržel vysoko nastavenou laťku doprovodných koncertů
a zároveň pomohl dobré věci. Výtěžkem 17 000 korun jsme přispěli na nákup nového
vozíku šestiletému Honzíkovi Kutíkovi z Bukovice se vzácným Angelmanovým
syndromem. Alternativní rocková kapela Please The Trees byla relativně odvážnou
volbou po mnohem klidnějších koncertech let minulých, ale nakonec byla trefou do
černého!

"Když vidím koncert Please The Trees, jsem nadšen. Třeba z toho, jak mi tahle kapela
na pódiu evokuje jiné, mé mnohdy oblíbené party ze zahraničí, a to zahraničí v hudbě
respektovaného... Please The Trees navíc nejsou kapelou pouze pro české kluby
a scény. Jezdí hrát do zahraničí a prodávají tam své desky. Václav Havelka je zcela
správně přesvědčen, že pokud se může za hranicemi česká kapela prosadit, pak
nejpravděpodobněji nějaká z alternativní scény. A tou Please The Trees jsou, však
brali za rok 2012 prestižního žánrového Anděla... Jejich koncert je magický, jejich
muzika jakbysmet. Vidět Please The Trees je silný umělecký zážitek. Bez debat
a podvodu." Jaroslav Špulák, hudební publicista deníku Právo
Praskněte své bubliny
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V dočasné festivalové kavárně, o kterou se opět vzorně postarala broumovská kavárna
Café Dientzenhofer, obsluhovali také Tomáš a Martina. S první pracovní zkušeností
mimo známé prostředí se popasovali výtečně. Málokterý z návštěvníků jejich
přítomnost „odhalil“, a to je nejpíš dobře.

Šss...

Výtěžek koncertu podpořil také prodej krásných recyklovaných taštiček a náušnic
kolegyně Pavlíny, prodej festivalových triček firmy ZOOT a výdělek
z výroby placek na přání.
Pic

Workshop žonglování s Adamem Jarchovským

Pšouk

Buch

Nedělní návštěvu vynikajícího novocirkusového profesionála, jednoho z nejlepších
českých žonglérů a zkušeného lektora Cirqueonu Adama Jarchovského jsme kromě
debaty po dokumentu Piráti ze Salé využili i pro dvouhodinový odpolední Otevřený
workshop žonglování pro děti i dospělé v tělocvičně základní školy.
Techniku se třemi míčky zvládli téměř všichni účastníci!

Hate Free zóna

Neoficiálně a neformálně, přesto aktivně, se hlásíme k iniciativě
Hate free míst a akcí, které netolerují násilí a nenávist.
"Přinášíme ověřené informace z důvěryhodných zdrojů.
S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými
argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem
a často s humorem. Přinášíme a sdílíme informace, poskytujeme
prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snažíme se propojovat
a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvracíme fámy a nenávistné předsudky vůči
různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě jsme platformou, kde můžete
soustředit své nápady, kreativitu a názory." www.hatefree.cz
Praskněte své bubliny
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Městské knihovně v Polici nad Metují jsme po vzájemné konzultaci věnovali 14 knih,
které se tematicky dotýkají letošních filmů. Těšíme se, že vzbudí ve čtenářích další
zájem o lidskoprávní témata.

Rup

(Jedn)osvětová knihovnička

BuTřaskm

PROJEKCE NA ŠKOLÁCH
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Během března a dubna jsme promítali speciální bloky krátkých dokumentů
a debatovali se 1300 žáky a studenty na 20 základních a středních školách okresu.
Po polické ZŠ a menších školách v nejbližším okolí (Bukovice, Žďár n. Metují, Machov)
jsme letos vyjeli také do Náchoda (ZŠ TGM a ZŠ Plhov, SPŠ a VOŠ stavební), do Malých
Svatoňovic, na SPŠ polygrafickou ve Velkém Poříčí, do SOU Teplic n/M.,
na Gymnázium Broumov, na ZŠ Hradební Broumov a na ZŠ do Žďárek.
Zvláštností Jednoho světa Police nad Metují jsou výjezdy přímo do škol nebo
projekčních sálů v místě. Opakovaně pozitivní ohlasy učitelů nás utvrzují v tom, že
vzhledem k specifikům regionu jdeme správnou cestou. Pokud bychom zvali na
projekce k nám do polického kina, nezúčastnila by se kvůli komplikované
dostupnosti odhadem ani čtvrtina škol. Na malotřídních ZŠ nám s úspěchem
vypomohli také šikovní studenti 3. ročníku Gymnázia Broumov.
Na základě projekcí na školách jsme také vyzkoušeli společný workshop (nejen)
globální výchovy s polickými sedmáky a žáky z polské Kudowy, ve kterém nám šlo
hlavně o přirozený vzájemný kontakt a praktickou spolupráci dětí bez ohledu na
jazykové bariéry. Uvidíme, kam se tato aktivita spolků Julinka a polské neziskové
organizace Qdowa dále vyvine.
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Tradiční podzimní připomínku festivalu a lidskoprávních dokumentů jsme tentokrát
uspořádali převážně během října v netradičních prostorech v několika obcích regionu.
Jednalo se spíše o komorní akce, skalní diváci ocenili zajímavé doprovodné debaty.
3. 10. KREV V MOBILECH + skype-debata s fotografkou a novinářkou Lenkou
Klicperovou
Sál benediktinského kláštera v Polici nad Metují
14. 10. PUNKOVÝ SYNDROM + debata s předsedkyní o.s. Pferda a klienty kavárny Láry
Fáry
Muzeum papírových modelů Police nad Metují
17. 10. VERDIKT V MAĎARSKU + debata s romistkou Karolínou Ryvolovou
Restaurace U Peňáka v Dolním Adršpachu
24. 10. VIVA CUBA LIBRE + debata s organizátory místních kulturních akcí P. Osobou,
M. Hrnčířem a rapperem Enricem
Kreslírna broumovského kláštera
29. 10. VŠICHNI SPOLU + debata o alternativním a inkluzivním vzdělávání s řediteli
okolních ZŠ
Kino Luník Červený Kostelec
14. 11. BĚLORUSKÝ SEN + česko-polská debata s bývalým diplomatem v Bělorusku
Pavlem Pinkavou
Restaurace U Papouška Malá Čermná (pouze 1m od státní hranice)
6. 2. JÍZDA NA HRANĚ – Divadelní klub Police nad Metují, Kreslírna broumovského
kláštera, Restaurace u Peňáka Dolní Adršpach
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PODZIMNÍ PROJEKCE PROMÍTEJ I TY!
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Hlavní koordinátorka a fundraising:
Marie Hornychová
maruska.vin@centrum.cz, tel.: 608 120 193
Koordinátorka školních projekcí:
Martina Junková
jame.jedensvet@seznam.cz, tel.: 605 982 960
PR, média:
Michaela Plchová,
michaelaplchova1@seznam.cz, tel.:608 112 461
Pavel Pinkava, Pavlína Binková, Tomáš Mašek

Třask

ORGANIZAČNÍ TÝM
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Díky výjimečné jednorázové podpoře z interního grantu Člověka v tísni na podporu
rozvoje festivalů v regionech jsme letos mohli Jeden svět propagovat mnohem odvážněji.
Tiskárna Resl nám vytiskla 1200 kusů festivalových skládaček s programem
a synopsemi a 200 plakátů A3 a 100 plakátů A2 a zajistili jsme jejich výlep po
většině okresu.
Poměrně obsáhlé články vyšly v Náchodském Deníku, v královéhradecké MF Dnes
a v časopisu Náchodský Swing. Tradiční čtyřstránkovou přílohu věnovanou Jednomu
světu otiskl dubnový Polický měsíčník, předchozí měsíc jsme dostali velký prostor
pro poodhalení zákulisí příprav festivalu.
http://nase.broumovsko.cz/ostatni-kultura/pripravy-vrcholi-festival-jeden-svet-seuskutecni-v-polici-nad-metuji-jiz-poctvrte.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-svet-v-polici-nad-metuji-vyzyvaprasknete-sve-bubliny-20150408.html
http://hradec.idnes.cz/do-police-miri-festival-jeden-svet-drx-/hradeczpravy.aspx?c=A150409_2153917_hradec-zpravy_the
Videoupoutávku na Jeden svět promítaly po dva týdny před projekcemi kino Vesmír
a také velkoplošná LED obrazovka na Karlově náměstí v Náchodě.
Audiospot festivalu vysílalo po dobu sedmi dnů 3x denně Hitrádio Magic. V Českém
rozhlase Hradec Králové jsme byli spolu s organizátory hradeckého festivalu hosty
Rána s hostem. Během dopolední projekce na SPŠ stavební v Náchodě 10. 4. natočili
redaktoři Čro HK také reportáž, která zvala na večerní projekci téhož snímku a celý
festival.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3341058
Projekce na školách zpracovali do celostátních Zpráviček České televize Déčko také
studenti Gymnázia Broumov. Bývalí a současní studenti vytvořili také každoroční
regionální verzi festivalového spotu.
https://www.youtube.com/watch?v=BiYosnLS4M0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DG_NNEaknx4
Během festivalu jsme spolupracovali s desítkou šikovných fotografů a kameramanů,
kteří postupně zpracovávají dění všech čtyř dní.
Facebookový profil festivalu zdvojnásobil počet svých odběratelů a sledujících.
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Další pomocníci, spolupracovníci a dobrovolníci – Jakub Zítka, Markéta Kulichová,
Magda Troutnarová, Ondra Hornych, Jan Zavadil, Bára Voláková, Alžběta Martinová,
Klára Mrštinová, Monika Prchalová, Petr Samuel Zuda.
Videa – Jenda Šolc a Zdenda Horáček (ON-OFF productions), Tomáš Valášek
(Filmfárum), Jakub Voves a Martin Hrnčíř (Planeta ryb), P. Hajpišlová a Jan Zavadil
(Zprávičky ČT Déčko).
Fotodokumentace – Štěpán Horák, Tomáš Hejzlar, Jan Záliš, Aleš Daněk, Dušan Šedek,
Vanda Kašlíková, Johana Kužílková.

Srdečné poděkování opakovaně vyjadřujeme všem, kteří festivalu fandí a spolu
s městem Police nad Metují a spolkem Julinka nás podporují. Sebevětší dobrovolnické
nadšení a pečlivá příprava by bez nich zdaru akce nestačily! Děkujeme společnostem
Veba, Hobra-Školník, Hauk, Resl, MycoMedica, Mountain Guides 9000 a také všem
mediálním partnerům festivalu. Vážíme si vašeho přispění!
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PARTNEŘI FESTIVALU
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ZÁVĚREM
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I přes krásné slunečné počasí a nejzazší možný termín konání, který je pro naše
návštěvníky problematičtější než obvyklá první polovina března, si cestu do kina
našlo znovu víc diváků. Během projekcí jsme jich napočítali téměř 850. Permanentku
si koupilo kolem 60 diváků, každý z nich se zúčastnil nejméně čtyř projekcí.
Jeden svět přináší Polici každoroční celorepublikově uznávanou kultivovanou
kulturní akci, která nemá v dosahu kraje konkurenci, nejbližšími festivalovými
městy jsou Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim. Jsme nejmenším
zapojeným městem republiky, přesto se chlubíme propracovaným a bohatým
programem a vysokou diváckou návštěvností. Festival se stává akcí tradiční, o které
lidé vědí a za kterou si neváhají dojet i na celý víkend. Těší nás a naplňuje vyloženě
pestrá směs publika a přízeň skalních diváků, kteří se dokážou zavřít v kině i při
krásném počasí a přitom se otevřít tématům, na která si málokdo uděláme během
roku čas.
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