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Přípravy na Jeden svět 2016 v Ústí nad Orlicí jsou v plném proudu 
 
 
Tisková zpráva 
Ústí nad Orlicí, 11. února 2016 
 
Již osmnáctý ročník festivalu Jeden svět se koná od 7. do 16. března v Praze a následně navštíví 32 dalších 
měst v ČR a Bruselu. Letošním tématem festivalu se stalo hledání domova a tím i sebe sama v reakci na 
veřejnou debatu o uprchlících a téma migrace, které již několik měsíců podstatně hýbou českou 
společností.  
 
I v letošním roce se tento festival dokumentárních filmů o lidských právech představí i v Ústí nad Orlicí, 
tentokrát v prodlouženém termínu od soboty 9. do soboty 16. dubna 2016. Osmý ročník v tomto 
východočeském městě pak tradičně promítne okolo dvacítky domácích a zahraničních snímků a představí 
několik zajímavých hostů, kteří přijedou debatovat k vybraným filmům. Jak jsou již diváci festivalu zvyklí, 
budou moci navštívit i bohatý doprovodný program jako jsou výstavy, divadlo (Pátá dohoda Jaroslava 
Duška) či panelovou debatu o migraci. 
 
Stejně tak jako každý rok ústecký festival bude mít i letos svůj charitativní rozměr. Avšak zatímco až 
doposud byl výtěžek ze vstupného věnován předem vybranému jedinci či organizaci, letos byl vyhlášen 
program Ústí sobě!, který otevírá možnost získat finanční prostředky na zajímavý projekt na rozvoj 
veřejného života v Ústí nad Orlicí prakticky komukoli, kdo splní několik obecných podmínek (věk nad 15 let 
a musí se jednat o nový, veřejný a neziskový projekt, který musí být realizování na území města Ústí nad 
Orlicí do konce roku 2016). O příjemci či příjemcích výtěžku pak budou rozhodovat samotní diváci, kteří 
spolu se zakoupením vstupenky získají právo hlasovat pro jimi vybraný soutěžní projekt. 
 
Jeden svět v Ústí nad Orlicí pořádá Spousti – Spolek pro organické Ústí, jehož cílem je informovat a aktivně 
se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Více informací (včetně těch o 
festivalu v Ústí nad Orlicí a programu Ústí sobě!) najdete na webu www.spousti.cz. 
 
Další informace o Jednom světě včetně letošního vizuálu naleznete na www.jedensvet.cz. 
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