
CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov  T. G. Masaryka 114  Tel. / fax 380 712 427 

E-mail:cpdm@icmck.cz  www.cpdm.cz   

MFF Jeden svět popáté v Českém Krumlově

Tisková zpráva ze dne 9. března 2015

Autor: Václava Šnokhousová, hlavní koordinátorka festivalu

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět probíhá v těchto dnech v Praze. Letošní motto 

festivalu zní „Praskněte své bubliny!“. Jde o bubliny, které si 

kolem sebe vytváříme a jejichž pevné stěny nás chrání před 

nepříjemnými zprávami z okolního světa, které si tak můžeme 

držet od těla.  Narušit předsudky a pohodlné nevědomí je cílem 

17. ročníku této v mezinárodním měřítku uznávané kulturní 

akce, kterou bude v týdnu od 16. března hostit i Český Krumlov. 

Stane se tak již popáté v řadě. Festival letos proběhne v kině 

Luna a v divadelním klubu Ántré, a přinese 8 aktuálních snímků české i zahraniční provenience.

Jako vždy začneme Benefičním koncertem pro Jeden svět, který proběhne v pátek 13. března 2015 

v 19:00 v divadelním klubu Antré. Těšit se můžete na kapely Schrödingerova kočka a Sandwitch.

Od pondělí 16. 3. do pátku 20. 3. promítáme v kině Luna a v klubu Bouda speciální projekce pro 

školy. Nabídka pro děti od 8 do 14 let (Projekce č. 1 a Projekce č. 2) přináší tři zhruba 

dvacetiminutové filmy. Letos se jedná o nizozemské dokumenty, které dětem zprostředkovávají 

aktuální témata -  osudy dětí v Sýrii, rovnost pohlaví, šikanu, život s postižením, chudobu a sociální 

vyloučení. Pro děti od 14 let a středoškolské studenty jsou připraveny delší snímky, které poskytují 

hlubší vhled do problematiky např. radikálních islamistických hnutí, sociální nerovnosti, 

nedemokratických režimů, homofobie… Nejčastěji si třídy zvolily Putinovy „Děti 404“ (autentické 

videodeníky mladých gayů a leseb přináší mrazivý obraz současného Ruska, které homofobii 

posvětilo z nejvyšších míst) a ThuleTuvalu (dokument o důsledcích globálního oteplování pro 

obyvatele Grónska a tichomořských ostrovů). Oba snímky bude možno v nezkrácené verzi zhlédnout i 

během projekcí pro veřejnost.

Velkou radost nám dělá zájem škol, v tuto chvíli máme objednáno 20 projekcí, na které přijde asi 900 

dětí a studentů se svými pedagogy. 

Ve čtvrtek 19. 3. v 17:00 slavnostně zahájíme v kině Luna projekce pro veřejnost, a to výše 

zmíněným snímkem Putinovy „Děti 404“, který si na prestižním festivalu Hot Docs vysloužil bouřlivé 

ovace a na českém QFF Mezipatra Diváckou cenu.



Záštitu nad festivalem převzali starosta města Český Krumlov 

Dalibor Carda a senátor Parlamentu České republiky Tomáš Jirsa.

Letošní ročník regionálního filmového festivalu Jeden svět Český 

Krumlov 2015 podporují: město Český Krumlov, ČEVAK, a.s., 

E.ON Česká republika, s.r.o. , MŠMT ČR, WIP Reklama, s.r.o. a 

Tarstia, s.r.o. 

Realizátory regionálního festivalu v Českém Krumlově jsou:
Člověk v tísní, o.p.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 
o.p.s. Český Krumlov a Gymnázium Český Krumlov (Filmový klub 
Jeden svět).

Další informace o festivalu získáte na webových stránkách 

www.jedensvet.cz a www.cpdm.cz
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