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POČKEJTE PROSÍM, ZATÍMCO PROVÁDÍME NUTNÉ ZMĚNY.
///////////////////////////////////////////////

/ Třeba u některého z filmových dokumentů...

a Kolik informací se k nám denně dostane? Zprávy z domova i zahraničí 
na nás proudí ze všech stran, okamžitě víme, co se stalo na opačném 
konci světa. Díky sociálním sítím zároveň máme pocit, že na všechno 
je nutné okamžitě reagovat a na všechno mít názor. Ale poznáme ješ- 
tě, co jsou vlastně fakta, co něčí názor a co emoce? Není divu, že se 
v takové situaci objevují populisté, kteří na rychlou dobu nabízí rychlá 
a jednoduchá řešení. Nálady ve společnosti využívají ve svůj prospěch 
a sami sebe označují za bojovníky vůči systému, který považují za pře- 
konaný a nefunkční.

b Je ale systém skutečně překonaný? Co když jen všichni potřebujeme 
trochu času, abychom všechny informace vstřebali? „Hláškou o aktu-
alizaci systému nám počítač připomíná, že je nutné obohatit operační 
systém o nejnovější prvky, aby zase mohl hladce fungovat,“ vysvětluje 
ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. „My ji chceme použít 
metaforicky – zpomalme, zamysleme se. Dejme si čas, abychom mohli 
informace zpracovat, zasadit do kontextu, udělat si názor podložený 
fakty.“ Jeden svět by měl být právě takovou příležitostí urovnat si 
myšlenky, dozvědět se něco nového, podívat se na věc z různých úhlů 
pohledu. Může to trvat pár minut. A my budeme rádi, když je strávíte 
u některého z našich dokumentárních filmů.

 
c I letos se bude Jeden svět věnovat aktuálním politickým a sociálním 

tématům – ať už rostoucímu rozdělení společnosti, nebo vývoji v USA 
a v současné Evropě. Zaměříme se také na environmentální témata 
a na filmy, které mapují různé alternativy v životním stylu i postojích.

 
d Jeden svět kromě výjimečných dokumentárních filmů přináší i celou 

řadu diskusí a bohatý doprovodný program. Letos proběhne od 5. do 
14. března v Praze a poté zamíří do dalších 36 měst Česka. Nově se 
do festivalové rodiny přidávají Mladá Boleslav, Nymburk, Sušice 
a Vsetín. 

e Chcete vědět víc? Sledujte novinky a informace o filmech i festivalo-
vých hostech na www.jedensvet.cz. Připojte se k nám na Facebooku, 
Twitteru a Instagramu.
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AKTUALIZACE SYSTÉMU FESTIVALEM JEDEN SVĚT
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/ Aktualizujte svou mysl... může to chvilku trvat

 Festival Jeden Svět v Uherském Hradišti nabídne dokumentární 
filmy, reflektující aktuální žhavá témata u nás i v zahraničí, které 
více či méně ovlivňují náš každodenní život. Většina projekcí bude 
tradičně doplněna o debaty s tvůrci dokumentů nebo odborníky na 
danou problematiku. Diváci se mohou těšit na setkání s režiséry 
a režisérkami i fundovanými hosty a hostkami. Městská kina letos 
na festival zvou rovněž nedoslýchavé a slabozraké diváky. Oficiální 
program festivalu proběhne ve dnech 19. - 23. března, předprogram 
odstartuje už 8. března. Jeden svět zanechá svou stopu nejen v kině 
Hvězda, ale i ve Felixově sále (Jezuitská kolej), v Cafe Portal, klubu 
Mír a na Masarykově náměstí.

 
 Co konkrétně nabídne? Můžete se dozvědět, kam sahají hranice  na 

našem trhu práce prostřednictvím oceňovaného dokumentu Hranice 
práce a hosta Davida Šrotta z Odborového svazu KOVO. Napadlo vás 
už někdy, kdo rozhoduje o zobrazení obsahu na vašem Facebooku? 
Přijďte na film Čističi! Tušíte, za jak dlouho se dá uběhnout 246 km 
legendárního Spartathlonu? Dokument Ultra to vypočítal docela 
přesně, stejně jako host projekce, uherskobrodský ultramaratonec 
Libor Trtek. Blíže k tabuizovanému tématu domácího násilí Vás 
dostane dokument Lepším člověkem, a také lektor, psychoterapeut 
a kouč Mgr. Petr Soják PhD. Jak vypadají a jací jsou uprchlíci žijící 
v Česku přiblíží snímek Božu žel i na projekci přítomný režisér Saša 
Dlouhý. 

 Diváci budou mít možnost vidět filmy soutěžící na nejprestižnějších 
světových přehlídkách. Česko-slovenský Až přijde válka o zakládání 
jednotek domobrany Slovensku byl uvedený na Berlinále a ve Hvězdě 
jej představí jeho režirér Jan Gebert. Film Nic jako dřív o mladé 
generaci žijící na severu Čech měl premiéru na IDFA v Amsterodamu. 
Na projekci dorazí Jarmila Krajčová z Podaných rukou. Úvodu a vítané 
besedy k dokumentu V zajetí (vybrán do soutěže v Sundance), který 
ukazuje šokující případ novodobého otroctví v nedalekém Maďarsku, 
se ráda ujala Petra Kubálková z Cats2Cats.   

 
 Zamyslet se můžete také nad otázkou postavení žen a mužů ve spo-

lečnosti díky dokumentu Teorie rovnosti a hostce Markétě Štěpáno-
vé z Gender Studies. K válce a problémům migrace má více než blízko 
novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová, která uvede 
film Město duchů nabízející detailní pohled přímo do hlavního města 
Islámského státu Rakká. Hostem projekce tematický příbuzného 
snímku Radio Kobání ve Felixově sále bude Petr Pijáček z Organizace 
pro pomoc uprchlíkům. 

 O tom, co trápí neslyšící a podobně handikepované, vypoví nejen in-
timní dokument pod názvem Neslyšící syn, ale i hosté Petr Otruba a 
Mirka Tylová - viceprezidentka ASNEP, z.s. Letošní program Jednoho 
světa v Uherském Hradišti nezapomíná ani na děti. Pro ně promítne 
povedené hodinové pásmo tří krátkých filmů: Hadí dívka, Lenno a 
jeho rybka a Rozárka a kuchařky bez domova. V rámci sekce Jeden 
svět interaktivně si budou diváci moci užít interaktivní dokumenty 
ve virtuální realitě.

  
 Co se doprovodných akcí týče, diváci mohou vybírat hned ze tří 

koncertů. V Uherském Hradišti vystoupí na Benefičním koncertě pro 
Krtka Harafica a AG Flek (kino Hvězda, 23. 3.), netradiční litvínovský 
písničkář Xavier Baumaxa (klub Mír, 24. 3.) a dvojice Není němý a 
Mimo (Cafe Portal 23. 3.) Výstavní panely ve foyer kina Hvězda za-
plní tematické výstavy Jindřich Štreit: Kde domov můj a Asistence: 
Rozpouštíme bariéry v životě lidí s postižením. 
 
Bohatý bude i festivalový předprogram. Ten zahájí 8. 3. akce Aktu-
alizace systému - startovní happening s hudbou z celou světa a 
worskhopem na potisk triček na Masarykově náměstí. Po něm bude 
následovat projekce dokumentu Curanderos o ayahuasce a šamani-
smu v Cafe Portal. Sledovaný dokument Mečiar bude k vidění v kině 
Hvězda 15. 3. i s hostkou Terezou Nvotovou. V neděli 18. 3., tedy den 
před zahájením hlavní části programu festivalu,  o sobě nechá slyšet 
také tradiční Blešák „Jeden svět edition“ ve foyer kina (benefice 
pro Krtka). Za pěkného počasí poběží zároveň s ním pouliční tisk na 
oblečení a la Salon de Mobile v okolí kina.  
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Paměť vašeho zařízení
je plná.
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= festival dokumentárních
  filmů o lidských právech

  >>>  19.– 23. 3. 2018
  >>>  Uherské Hradiště 
 :  Kino Hvězda 
 :  Felixův sál 

  >>>  www.jedensvet.cz
  >>>  www.mkuh.cz

// pořádá
   ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.

/  regionální pořadatel:
/  Městská kina Uh. Hradiště 
/  ICM Uherské Hradiště

=  Záštitu nad Jedním světem  
   v Uh. Hradišti převzali
   pan Jan Pijáček, radní  
   pro oblast řízení dotačních  
   programů a cestovního  
   ruchu za Zlínský kraj, 
   a Ing. Stanislav Blaha,  
   starosta města Uh. Hradiště. 

-------------------------------
// jedensvet.cz 
// mkuh.cz
// facebook.com/jshradiste
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==============================
HRANICE PRÁCE
+ host David Šrott  
(Odborový svaz KOVO) 
==============================
Apolena Rychlíková / ČR / 2017 
/ 71 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 19. 03. / 17:00 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Pracovní podmínky v nejhůře placených zaměstnáních v Čechách 

během půl roku zkoumala publicistka Saša Uhlová. Strávila několik 
týdnů v nemocniční prádelně, v drůbežárně, za pokladnou nebo v tří-
dírně odpadu. Film byl na MFDF Jihlava vyhlášen nejlepším českým 
dokumentem. Vítěz ocenění Mimo Kino - Ceny české filmové kritiky. 
Nominace na Českého lva v kategorii dokument.

==============================
Zahájení festivalu a raut / 
MĚSTO DUCHŮ
+ hostka Markéta Kutilová
(novinářka a hum. pracovnice) 
==============================
[City Of Ghosts] / Matthew 
Heineman / USA / 2017 /90 min. 
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 19. 03. / 19:30 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Syrový obraz zvěrstev páchaných v Sýrii pohledem Hamúda a Hasana 

– dvou občanských novinářů, kteří navzdory brutálním represím 
přinášejí okolnímu světu informace o situaci v těžce zkoušeném 
městě. Od 19:00 vernisáž výstav Jednoho světa ve foyer kina.

==============================
NESLYŠÍCÍ SYN 
+ hosté Petr Otruba a Mirka 
Tylová (ASNEP, z.s.) 
==============================
[Deaf Child] / Alex de Ronde /
Nizozemsko / 2017 / 72 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 20. 03. / 15:30 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## V intimním rodinném portrétu nizozemský režisér Alex de Ronde 

zachycuje dětství a dospívání svého Neslyšícího syna Tobiase a jeho 
boj za respekt k neslyšícím.

==============================
V ZAJETÍ 
+ hostka Petra Kubálková 
(Cats2Cats) 
==============================
[A Woman Captured] / Berna-
dett Tuza-Ritter / Maďarsko, 
Německo / 2017 / 89 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 20. 03. / 17:30 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Snímek prostřednictvím unikátního přístupu k protagonistce Mariš 

odhaluje konkrétní případ otroctví, šokujícího fenoménu v současné 
Evropě. Odhaduje se, že v moderním područí žije celosvětově na 45 
milionů osob. Jen v Maďarsku je jich kolem 22 tisíc. 

==============================
ČISTIČI 
==============================
[The Cleaners] / Hans Block, 
Moritz Riesewieck / Německo, 
Brazílie / 2018 / 88 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 20. 03. / 20:00 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Prostřednictvím sociálních médií lze nahrát na web jakékoliv video 

nebo obraz. Neznamená to ale, že tam každý takový materiál také 
zůstane. Na tom, aby uživatelé viděli jen schválený obsah, ve skrytu 
pracují desetitisíce „čističů“. 

==============================
TEORIE ROVNOSTI
+ hostka Markéta Štěpánová  
(Gender Studies) 
==============================
Barbora Chalupová / ČR / 2017 
/ 63 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 21. 03. / 10:00 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Snímek se snaží zmapovat stav současné debaty o vyrovnanosti po-

stavení a šancí žen a mužů v České republice. Zachycené rozhovory, 
dotazy na přednáškách nebo jen letmá setkání, skládají dohromady 
mozaiku vypovídající o úrovni diskuze u nás.

==============================
HADÍ DÍVKA, LENNO A JEHO RYBKA,
ROZÁRKA A KUCHAŘKY BEZ DOMOVA
==============================
J. Pedersen, S. Raphaëla, T. 
Remundová / Dánsko, Nizozem-
sko, ČR / 2017 / 55 min. 
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 21. 03. / 15:30 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Hadí dívka  Přestože mongolskou dívku Erdenchimeg bolí celé 

tělo a v hloubi duše cítí smutek, nehodlá se vzdát. Velký sen ji žene 
kupředu a dodává sílu překonat četné překážky. 

## Lenno a jeho rybka  Působivý portrét problémového chlapce, 
který se ze všech sil snaží, aby „zapadl“ mezi ostatní. 

## Rozárka a kuchařky bez domova  Může mít vegetariánství 
a veganství něco něco společného s bezdomovectvím? Zdánlivě 
nesouvisející témata se propojí v příběhu mladé dívky.

==============================
ULTRA 
+ host Libor Trtek (ultramara-
tonec) / po filmu běh z kina! 
==============================
Balázs Simonyi / Maďarsko, 
Řecko / 2017 / 81 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 21. 03. / 17:00 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Ultramaraton je běžecký závod délkou převyšující klasický maraton. 

Spartathlon je delší dokonce šestkrát. Účastnit se jej může jen ten, 
kdo je ochoten ze sebe vydat vše a sáhnout si na dno svých sil.

==============================
AŽ PŘIJDE VÁLKA 
+ host Jan Gebert 
(režisér filmu) 
==============================
Jan Gebert / ČR, Chorvatsko / 
2018 / 76 min. / 
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 21. 03. / 19:30 / KINO HVĚZDA            english friendly
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Na první pohled vede Peter život spořádaného evropského teenage-

ra. Jeho skutečný život je ale jinde - v čele domobrany Slovenskí
 Branci. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům,
 jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Film byl
 jako jediný český zástupce uveden na nedávném MFF Berlinale.

==============================
NIC JAKO DŘÍV
+ hostka Jarmila Krajčová  
(Podané ruce) 
==============================
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská / 
ČR / 2017 / 92 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 22. 03. / 15:00 / FELIXŮV SÁL (JEZUITSKÁ KOLEJ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Film zachycuje Tea, Renatu, Aničku a Nikolu v situacích, kdy jejich 

středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se 
vykročení do světa dospělých. 

==============================
LEPŠÍM ČLOVĚKEM
+ host Petr Soják   
(lektor, psychoterapeut, kouč) 
==============================
[A Better Man] / Attiya Khan, 
Lawrence Jackman / Kanada / 
2017 / 79 min. / 
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 22. 03. / 17:00 / KINO HVĚZDA            english friendly
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco staršího Stevea. 

Pro oba to byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle 
zkušenost dívku málem stála život. Po 20 letech se setkávají.

==============================
BOHU ŽEL
+ host Saša Dlouhý 
(režisér filmu)
==============================
Saša Dlouhý / ČR / 2017 /  
80 min.  
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 22. 03. / 19:30 / KINO HVĚZDA      english friendly
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument Saši 

Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu s reálným 
obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště. Vůči komu je 
vlastně namířená nenávist převlečená za vlastenectví.

==============================
RADIO KOBÁNÍ 
+ host Petr Pijáček (Organ-
izace pro pomoc uprchlíkům) 
==============================
Reber Dosky / Nizozemsko / 
2016 / 69 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 23. 03. / 17:30 / FELIXŮV SÁL (JEZUITSKÁ KOLEJ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Mladá kurdská reportérka Dilovan zakládá rádiovou stanici v syrském 

Kobaní, které se dokázalo ubránit ofenzivě tzv. Islámského státu. 
Jak se město po drastických útocích vrací k životu?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>  D O P R O V O D N É   A K C E  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

====================================================
AKTUALIZACE SYSTÉMU: POTISK TRIČEK A HAPPENING
====================================================
120 min.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 08. 03. / 15:00 / MASARYKOVO NÁMĚSTÍ (POBLÍŽ CAFE PORTAL)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Do it yourself! Pokud se u nás zastavíš, můžeš si (za malý příspěvek) 

vyrobit potisk na tričko, jiné oblečení nebo tašku v duchu JS. Vlast-
ní trička a oděvy vítány. Bude muzika z celého světa!

==============================
CURANDEROS 
+ hostka Romana Lukášová 
(antropoložka) 
==============================
Egor Indiani / Slovensko / 
2017 / 40 + 60 min. / vstupné 
dobrovolné
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 08. 03. / 18:00 / CAFE PORTAL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Egor Indiani se vydal na vlastní pěst do amazonské džungle, aby 

proniknul do stále rozšiřujícího se fenoménu ayahuascy. Výsledkem 
je Curanderos - cestopisný populárně-naučný film, který má ambici 
přiblížit problematiku (nejen) tohoto psychedelika a šamanismu 
širší veřejnosti. 

==============================
MEČIAR 
+ hostka Tereza Nvotová 
(režisérka filmu)
==============================
Tereza Nvotová / SR, ČR /  
2017 / 89 min.
++++++++++++++++++++++++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> 15. 03. / 20:15 / KINO HVĚZDA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Film sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara a jeho 

dopad na slovenskou společnost včetně osobního života autorky. 
Nominace na Českého lva (dokument). Hlavní cena Trilobit 2018.

====================================================
BLEŠÁK “JEDEN SVĚT EDITION” + SALON DE MOBILE 
====================================================
180 min.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
>> 18. 03. / 14:00 / KINO HVĚZDA (FOYER A OCHOZY)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Těšte se na zajímavé věci, příjemná setkání, zdravé občerstvení  a 

výborné kafe. Za pěkného počasí bude i pouliční tisk na oblečení!

====================================================
JINDŘICH ŠTREIT: KDE DOMOV MŮJ + ASISTENCE: 
ROZPOUŠTÍME BARIÉRY V ŽIVOTĚ LIDÍ S POSTIŽENÍM 
(vernisáž výstav)
====================================================
>> 19. 03. / 19:00 / KINO HVĚZDA (FOYER)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Cyklus fotografií uznávaného fotografa Jindřicha Štreita, žijící legen-

dy české fotografie a portréty kampaně asistujeme.cz, která cílí na 
nové zájemce o asistování postiženým. Expozice: 16. - 27. března.  

====================================================
KONCERT PRO KRTKA: HARAFICA + AG FLEK 
====================================================
150 min. / vstupné: 300 (předprodej) / 390 Kč
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 23. 03. / 19:00 / KINO HVĚZDA (SÁL)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Koncert pro Krtka - Nadační fond dětské onkologie. Moderují Eva 

Josefíková a David Vacke. 

====================================================
NENÍ NĚMÝ + MIMO 
====================================================
150 min. / vstupné dobrovolné
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 23. 03. / 20:00 / CAFE PORTAL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Není němý: experimental, ambient, folk z Bílých Karpat
## Mimo: syntéza kytary, ukulele a genderově vyvážených zpěvů

====================================================
XAVIER BAUMAXA 
====================================================
120 min. / vstupné: 150 Kč předprodej; 200 na místě 
(100 Kč se vstupenkou na Jeden svět 2018 v UH)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 24. 03. / 20:30 / KLUB MÍR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Xavier Baumaxa je buránek regionálního charakteru, se stále větším 

geografickým a mezigeneračním přesahem.

VSTUPNÉ:
Vstupné na projekce pro veřejnost je 70 Kč (50 Kč s průkazkou 
ART – Filmového klubu a pro seniory nad 60 let).
Při nákupu vstupenek na veřejné projekce lze uplatnit obecně 
platné slevy v kině Hvězda (viz www.mkuh.cz – rezervace).
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají slevu 50 %, doprovod zdarma.
Celofestivalový přenosný voucher na 5 projekcí je za 250 Kč.
Vstupné na školní projekce je 40 Kč za žáka/studenta.

MÍSTA PROJEKCÍ:
Kino Hvězda (náměstí Míru), Felixův sál (Jezuitská kolej), Cafe 
Portal (Masarykovo náměstí).  


