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Závěrečná zpráva o průběhu filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí  

 

Termín a místo konání festivalu 

7. 4. až 15. 4. 2015, Ústí nad Orlicí, Malá scéna, 17. ročník MFF Jeden svět a 7. ročník v Ústí nad 

Orlicí. 

 

Pořadatelé festivalu 

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí, Člověk v tísni o.p.s. 

 

 

Projekce a besedy 

33 projekcí pro žáky a studenty základních a středních škol. Festival navštívily školy z Letohradu, 

Chocně, Libchav, Dolní Dobrouče a také všechny školy z Ústí nad Orlicí, kromě SŠ automobilní. 

Pro velký zájem jsme školní projekce opět uskutečnili také v Lanškrouně, České Třebové a poprvé 

také v Rychnově nad Kněžnou. Festival navštívili žáci od první třídy až po maturanty. 
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Všechny projekce pro střední školy doprovázela beseda s pozvaným hostem, u základních škol 

reflexe filmů pod vedením moderátora. Se studenty tak debatovali např. Vojtěch Pelikán, vyučující 

katedry environmentalistiky MU Brno, novinářka Markéta Kutilová, arabista Jan Kužvart nebo 

Karel Svoboda, analytik z AMO (asociace pro mezinárodní otázky). 

 

20 projekcí pro veřejnost a 7 následných besed. Hosté např. Mons. Václav Malý, režiséři Jana 

Ševčíková, Benjamin Tuček, Saša Dlouhý a Andrea Culková, Czeslaw Walek, člen správní rady 

Nadace Open Society Fund Praha a ředitel festivalu Prague Pride, starosta města Petr Hájek, 

sociální geograf Robert Osman, novinářka Markéta Kutilová, pan Assem Attasi, mluvčí organizace 

Syrská revoluce. 

 

 

Doprovodný program festivalu 

Divadelní představení Den opričníka pražského Studia hrdinů v Roškotově divadle, které navštívilo 

255 diváků. Předkrm festivalu s projekcí filmu Jízda na hraně a charitativním koncertem zpěváka 

Andrew Sychry a kapely W.A.F.. Jednalo se o držitele ceny diváků na festivalu JS 2014 a benefiční 

koncert pro pana Martina Moravce. Akci navštívilo celkem 110 diváků. 

  

Tři fotografické výstavy – Kam si bůh chodí pro sůl v Malé scéně, Příběhy bez konce na Mírovém 

náměstí a NO COMMENT v prostorách Nové Louže. 

 

Páteční program doplnilo pozdně-večerní setkání s mladým cestovatelem Lukášem Matějíčkem, 

který promítl film o své cestě na Ukrajinu. Na následnou besedu dorazilo 15 návštěvníků. 

Festivalový stánek s obměněnou nabídkou. Propagace a prodej zboží z dílen Domova Pod hradem 

Žampach (výtěžek 5 495,- Kč), prodej výrobků fair trade (výtěžek 7 200,- Kč) a prodej výrobků 

z kolekce Dobro firmy ZOOT (výtěžek 950,- Kč). 
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Propagace festivalu a všech sponzorů 

OIK TV, Čro Pardubice, výlep plakátů ve městech Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Vysoké 

Mýto, Dolní Dobrouč, Letohrad, Žamberk, Litomyšl, propagace před každou projekcí, propagace 

v sále a před Malou scénou, propagace na poutacích bannerech rozmístěných po městě (8 ks), 

poutací bannery v Chocni, Letohradě a Žamberku, programové skládačky (5,5 tis. ks), propagace 

festivalu na všech účtenkách obchodů Konzum v době konání festivalu, vložený leták do infolistů 

měst Ústí nad Orlicí, Letohrad a Česká Třebová (náklad 12,5 tis. kusů), programový leták 

distribuovaný obyvatelům okolních obcí (náklad 4 tis. ks), videoupoutávka v prostorách Nové 

Louže a Malé scény ve dnech 5. 4. – 12. 4.. 

 

 

Sponzoři festivalu  

Generální partner:   Město Ústí nad Orlicí 

Hlavní partneři:       Kateřina a Vladek Šlezingrovi, Kabelová televize s.r.o., Conel s.r.o. 

                                 Investa Uni, Moldex, Orange & Green Ústí nad Orlicí, OIK TV, USSPA, s.r.o., 

                                 Malá scéna o.s., Pardubický kraj                                

                                  

Partneři:                   LPS media, Rentgen s.r.o., Composite Components a.s., MediaBros,  

                                 Ekola České Libchavy s.r.o., Auto Moto Centrum Petráček, KONZUM,  

                                 Rieter CZ s.r.o., Elektro Franc, STK Ústí, Sport Bárt, Švec-dřevitá vlna,    

                                 Stavona, spol. s.r.o., Spintex s.r.o., Mecawel, Votava & Votavová, 

                                 Oldřich Kašpar, Libor Matyáš, Jiří Krejsa  

                                  

Charitativní dar 

Díky všem výše uvedeným byl výtěžek ze vstupného věnován panu Martinovi Moravcovi z Ústí 

nad Orlicí, který se vyrovnává s vážnými zdravotními komplikacemi po neúrazovém krvácení do 

mozku. Martin použije finanční dar na kvalitní lázeňskou péči a na pomůcky, které pomohou ke 

zvýšení kvality jeho života. Martin Moravec obdržel sumu 53 160,- Kč. 
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Rozpočet festivalu  

376 000,- Kč, z toho 193 000,- Kč získáno od partnerů festivalu. 

 

Návštěvnost festivalu 

2 759 návštěvníků školních projekcí a 1 276 diváků projekcí pro veřejnost, celkem tedy 4 035 

diváků. Byl tak opět překonán loňský rekordní ročník a Jeden svět Ústí nad Orlicí je, co se týká 

návštěvnosti, třetím největším festivalem, ze všech 33 pořadatelských měst. V návštěvnosti náš 

festival poráží pouze Praha a Brno. 

  

Hodnocení organizátorů 

 

Sedmý ročník navázal na úspěch festivalu z předchozích let a opět přilákal velké množství 

návštěvníků. Věříme, že se stal pevnou součástí kulturního života lidí v našem městě a že jeho 

vysoká návštěvnost je důsledkem i důkazem dlouhodobě kvalitní kultury, kterou do Ústí přináší. 

Festival navštívilo více než 4 000, pět projekcí bylo zcela zaplněno. Pro velký zájem diváků jsme 

dokonce přidávali speciální polední projekci filmu Cukr blog a i na tu dorazilo téměř 80 diváků. 

 

 

 

Velký zájem o projekce byl mezi pedagogy většiny oslovených škol, což ukazuje na potřebnost 

nabízených témat Jednoho světa ve výuce a výchově dnešní mladé generace. Vzhledem k zájmu 

učitelů se festival rozšířil i do Rychnova nad Kněžnou.  

 

Opět jsme festival doplnili doprovodným programem, který tak rozšířil nabídku kulturního vyžití 

v našem městě o tři fotografické výstavy a o divadelní představení. Poprvé jsme se s doprovodným 

programem vydali do Roškotova divadla a divákům jsme nabídli silný divadelní zážitek.  
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S pořádáním festivalu tradičně pomáhala skupina studentů místních středních škol. Do pomoci se 

letos zapojilo 20 těchto dobrovolníků. 20 mladých lidí je ochotných festivalu věnovat svůj čas a 

energii bez nároku na jakoukoliv odměnu, toť jistě dobrá zpráva o studentech středních škol. Přímo 

v organizačním týmu jsou pak zapojeny tři studentky našeho gymnázia.  

 

Na besedy přijelo do města mnoho zajímavých hostů, kteří jsou pro naše diváky další přidanou 

hodnotou. Ohlas festivalu v místních i krajských médiích byl velmi viditelný. Pokud nám zachovají 

přízeň naši partneři, budeme v roce 2016 organizovat osmý ročník Jednoho světa v Ústí nad Orlicí, 

na který Vás srdečně zveme. 

 

Výkonný výbor SPOUSTI, o.s. 


