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

 

Termín a místo konání festivalu 

9. 4. až 16. 4. 2016, Ústí nad Orlicí, Malá scéna, 18. ročník MFF Jeden svět a 8. ročník v Ústí nad 

Orlicí. 

 

Pořadatelé festivalu 

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

 

 

Projekce a besedy 

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

Brandýsa nad Orlicí, Hnátnice, Chocně, Libchav, Dolní Dobrouče a také všechny školy z Ústí nad 

Orlicí, kromě SŠ automobilní a zdravotní. Pro velký zájem jsme školní projekce opět uskutečnili 

také v Lanškrouně, České Třebové, Rychnově nad Kněžnou a poprvé také v Žamberku. Festival 

navštívili žáci od první třídy až po maturanty. 

http://www.spousti.cz/
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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. Helena Grundmanová, 

ředitelka organizace MOST PRO, novinářka a válečná reportérka ze Sýrie Markéta Kutilová, Lenka 

Voleníková z katedry rozvojových studií UP Olomouce, nebo JUDr. Martin Rozumek, ředitel 

Organizace pro pomoc uprchlíkům. 

 

21 projekcí pro veřejnost a 9 následných besed, včetně velké panelové debaty Migrace a my. Hosté 

např. arabista Marek Čejka, pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, novinář Vojtěch Boháč, 

ukrajinista a publicista Bohdan Kopčák, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, filosof a 

sociolog Václav Bělohradský, socioložka Barbora Vacková, aktivista Petr Urban, šéfredaktor 

časopisu Respekt Erik Tabery, ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alice 

Němcová Tejklová, hungarolog Robert Pejša, hlavní hrdinka filmu Mallory (Miroslava Neradová), 

ekolog Zbyněk Ulčák a členka spolku Svoboda zvířat Tereza Bílá,. 

 

Doprovodný program festivalu 

Divadelní představení Jaroslava Duška Pátá dohoda v Roškotově divadle, které navštívilo 448 

diváků. Charitativní divadelní představení Ženitba českotřebovského souboru Divadlo mezi světy, 

s výtěžkem určenými pro lidi postižené válečným konfliktem na Ukrajině a s návštěvou 65 diváků. 

Speciální uvedení filmu To bude dobrý, obyvatel Domova pod hradem Žampach, navštívilo 50 

diváků. 

   

http://www.spousti.cz/
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Čtyři fotografické výstavy: výstava Lidé na okraji a výstava 21/08/68 – domov v ohrožení v Malé 

scéně, výstava Podnikáme jinak na Mírovém náměstí a výstava Vyrobeno za každou cenu 

v prostorách Nové Louže. 

Jedna obrazová výstava My Češi autora Petra Jedličky v Malé scéně.  

Dva festivalové dny měli diváci festivalu možnost nechat si otestovat svůj sluch od firmy REJA.. 

Festivalový stánek s obměněnou nabídkou. Propagace a prodej výrobků uživatelů služeb sociálně 

terapeutické dílny CEDR (výtěžek 3 445,- Kč), prodej výrobků fair trade (výtěžek 10 347,- Kč) a 

prodej knihy novinářek Markéty Kutilové a Lenky Klicperové Islámskému státu na dostřel 

s výtěžkem určeným pro sbírku SOS Kobaní (výtěžek 3 800,- Kč). 

   

 

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, obchodu na Velkých Hamrech a Malé scény ve dnech 6. 4. – 16. 4. 

 

Sponzoři festivalu  

Generální partner:   Město Ústí nad Orlicí 

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

                                 Investa Uni, Moldex, OG Soft, OIK TV, USSPA, s.r.o., A.B.V. spol. s.r.o., 

                                 Malá scéna o.s., LPS media , Pardubický kraj                                

                                  

Partneři:                   Rentgen s.r.o., REJA s.r.o., H3Geo s.r.o, STAPO s.r.o., JaBaCom, 

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

                                 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, 

                                 AZ TRADE AGENCY s.r.o., Oldřich Kašpar, Libor Matyáš, Jiří Krejsa 

http://www.spousti.cz/
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                                 Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Kulturní centrum Česká Třebová  

                                  

Charitativní dar 

Výtěžek doprovodného programu, divadelního představení Pátá dohoda, činil 82 817,- Kč a 

rozdělen byl následovně: 40 000,- Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí – program Domácí 

hospicová péče, 30 000,- Kč ve prospěch dětí z Dětského domova Potštejn a 12 817,- pro obecně 

prospěšný spolek ANAON, který dlouhodobě podporuje pan Jaroslav Dušek. 

Výtěžek doprovodného programu, divadelní představení Ženitba, byl 5 000,- Kč a putuje k lidem 

postiženým válečným konfliktem na Ukrajině. 

 

Díky všem výše uvedeným partnerům věnuje festival výtěžek ze vstupného do prvního ročníku 

programu Ústí sobě!, kterým startujeme novou tradici a zároveň přinášíme festivalu nový hodnotný 

rozměr. 

Toto nám potvrdil i velký zájem diváků o hlasování, kdy z 1 520 diváků bylo odevzdáno celkem 

754 hlasů, tedy téměř 50%.  

 

Diváci festivalu své vstupenky rozdělili takto: 

1. Kondiční cvičení bez bariér - 169 vstupenek (22%) 

2. Osvěta o autismu - 138 vstupenek (18%) 

3. Foodbreaker - 123 vstupenek (16%) 

4. Je to můj život - 112 vstupenek (15%) 

5. Z Ústí až na konec světa - 107 vstupenek (14%) 

6. Divadlo: Občanský průkaz - 77 vstupenek (10%) 

7. Galerie QUO - 28 vstupenek (4%) 

 

Celkový výtěžek vstupného určený pro program Ústí sobě! je 61 300,- Kč. Vzhledem k částkám, o 

které autoři jednotlivých projektů žádali, obdrží podporu první dva projekty, tedy Kondiční cvičení 

bez bariér (25 000,- Kč) a Osvěta o autismu (36 300,-). Za uvedenou částku bude pořízen trenažer 

pro procvičování ramen a loktů pro nově budované rehabilitační hřiště v prostorách Domova 

důchodců Ústí nad Orlicí. Za další část výtěžku Spolek Poruchy autistického spektra zajistí 5 dětem 

s autismem z Ústí nad Orlicí a okolí psychorelaxační třídenní pobyt, včetně odborné podpory 

psychologa po celou dobu pobytu. Jednomu dítěti bude uhrazen letní týdenní tábor. Zbylé 

prostředky budou použity na osvětová trika pro děti z PAS z.s..  

 

Rozpočet festivalu  

530 000,- Kč, z toho 220 000,- Kč získáno od partnerů festivalu. 

 

Návštěvnost festivalu 

3 893 návštěvníků školních projekcí a 1 520 diváků projekcí pro veřejnost, celkem tedy 5 413 

diváků. Opět výrazně vzrostl zájem diváků o festival, konkrétně se jedná o více než 30 % nárůst 

návštěvnosti. Jeden svět Ústí nad Orlicí je, co se týká návštěvnosti, třetím největším festivalem, ze 

všech 33 pořadatelských měst. V návštěvnosti náš festival předstihuje pouze Praha a Brno. 

  

http://www.spousti.cz/
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Hodnocení organizátorů 

Osmý ročník navázal na úspěchy 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 a jeho doprovodné akce navštívilo bezmála 6 000 diváků, dvě projekce a divadelní 

představení byly zcela zaplněny. 

 

 

 

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 nově rozšířil do Žamberka.  

 

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

v našem městě o pět výstav a o dvě divadelní představení.  

 

S pořádáním festivalu tradičně pomáhala skupina studentů místních středních škol. Do pomoci se 

letos zapojilo 25 těchto dobrovolníků. 25 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.  

 

http://www.spousti.cz/
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Tradiční charitativní rozměr festivalu, kdy výtěžek vstupného vždy věnujeme na něco prospěšného, 

jsme nově přetvořili do podoby programu Ústí sobě!. Velkou radostí pro nás bylo sedm 

přihlášených projektů, stejně tak zájem diváků, kteří projekty ještě v Malé scéně pročítali, nebo se 

na festival speciálně vraceli, aby vstupenkou hlasovali pro „svůj“ vybraný projekt. 

Princip participace (spolutvoření a spolurozhodování) se tedy díky aktivitě autorů projektů a díky 

zájmu diváků Jednoho světa podařilo naplnit. 

 

Na besedy přijelo do města celkem 13 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 2017 organizovat devátý ročník Jednoho světa v Ústí nad Orlicí, 

na který Vás srdečně zveme. 

 

Výkonný výbor SPOUSTI, o.s. 

http://www.spousti.cz/

