
 

 

Tisková zpráva 
Ústí nad Orlicí, 1. dubna 2015  
 
 

Sedmý ročník festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí již 
klepe na dveře! 

 

Ústí nad Orlicí se již za pár dní stane jedním z posledních měst, které navštíví festival 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Přijďte se tedy podívat na zajímavé 
dokumenty, podiskutujte se zasvěcenými hosty, navštivte divadlo či nějakou ze tří výstav a nakupte ve 
festivalovém stánku produkty Fair trade nebo výrobky z dílen Domova pod hradem Žampach.  

V Ústí nad Orlicí bude letos možné shlédnout i dva vítězné snímky Jednoho světa: dokument 
dánského filmaře Joshua Lincolna Oppenheimera Podoba ticha, který získal cenu za nejlepší film, a 
cenou studentské poroty ověnčený snímek Bojovníci ze severu. Zatímco Podoba ticha (promítaná 
v sobotu 11. dubna) se vrací k tématu genocidy v Indonésii, kde v 60. letech tamní režim vyvraždil 
přes milion lidí, Bojovníci ze severu pátrají po motivech a osudech mladých lidí, kteří se v posledních 
letech dobrovolně přidávají k radikálním islamistickým skupinám. Jeden svět v Ústí nad Orlicí tímto 
filmem zahájí ve středu 8. dubna a po něm nabídne debatu na téma Soužití různých kultur a 
náboženství v Evropě, kudy vede cesta? s mons. Václavem Malým, známým katolickým duchovním a 

jednou z hlavních osobností Sametové revoluce. 

V pátek pak Ústí nad Orlicí navštíví Czeslaw Walek, člen správní rady Nadace Open Society Fund 
Praha a ředitel festivalu Prague Pride s debatou na téma Co o Rusku prozrazuje jeho přístup 
k menšinám? A jak to máme u nás? následující po ruském snímku Putinovy „Děti 404“. Téma 
odlišné sexuální orientace a nelehkého života s ní pak odhaluje také další páteční dokument Danielův 
svět. Tento unikátní snímek otevírá silně tabuizované téma pedofilie a pokouší se plně naplnit motto 
letošního ročníku festivalu – prasknout jednu z našich bublin. 

Sladkou nedělní třešničkou na dortu orlickoústecké části festivalu bude český snímek Andrei Culkové 
Cukr blog, který odhaluje nejen pozadí cukerného průmyslu, ale i neuvěřitelné souvislosti mezi 
nemocemi, poruchami chování a nadměrnou konzumací cukru v naší společnosti. Po filmu pak bude 
následovat debata s režisérkou a specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit 
Slimákovou, Ph.D..  

Nejen milovníci divadla si přijdou na své v pátek 10. dubna, kdy v Roškotově divadle proběhne 
představení Studia Hrdinů Praha Den opričníka. V hlavní roli se zde objeví mnohokrát oceněný člen 
činohry Národního divadla Karel Dobrý. 

Kompletní program a další informace o Jednom světě v Ústí nad Orlicí, který proběhne od středy 8. 
do neděle 12. dubna v Malé scéně, naleznete na webu http://spousti.cz/program-js-2015/, kde je 

také možné objednávat vstupenky. Na webu www.jedensvet.cz pak v sekci Press naleznete vizuál. 

 
Občanské sdružení SPOUSTI 

 

Kontakt: Petr Kulhavý, kulhavy@spousti, telefon: 736 436 985 
  Jitka Obšilová, kratochvilova@spousti, telefon: 774 581 663 

http://spousti.cz/program-js-2015/
http://www.jedensvet.cz/

