
Tisková zpráva: Do Krumlova míří sedm dokumentů o gayích i Romech. Přiveze 

je festival Jeden svět

Gayové z Ukrajiny, Romové ze Šluknovska, příznivci ruského prezidenta Putina, ale i světové 

celebrity včetně Bona Voxe zavítají do Českého Krumlova. Osobně ne, diváci je však uvidí na 

plátně v tamějším Městském divadle a v Boudě, kam už potřetí zavítá lidskoprávní filmový 

festival Jeden svět. Od 11. března se mohou krumlovští studenti těšit na školní projekce, od 14. 

do 16. března pak na sedm silných snímků vyrazí ostatní diváci. Program umocní diskuze s 

hosty. 

Festival odstartuje ve čtvrtek 14. března filmový dokument Na divokém severu, za kterým stojí 

čerstvý držitel Českého lva David Vondráček. Právě jeho oceňovaný snímek Láska v hrobě mohli 

diváci vidět v rámci loňského ročníku krumlovského Jednoho světa. „Vondráčkův předchozí film 

Na divokém severu je úplně jiný než Láska v hrobě, věřím však, že ho diváci přesto ocení. Film 

se vrací do léta roku 2011, kdy začalo eskalovat sociální napětí na Šluknovsku. Dokument se 

nesnaží přinášet jasná řešení, spíš hledá souvislosti a pátrá, kde má nesnášenlivost kořeny. 

Proto Vondráčkovo dílo oceňuji,“ míní hlavní koordinátor Jednoho světa Pavel Bicek. Projekce 

začne v 17 hodin v Městském divadle v dvojprogramu s animovaným mořským animovaným

snímkem o jinakost a xenofobii Rybolidi.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude plátno patřit dánskému filmu Polibek od Putina, který se netradičně 

zaobírá příznivci ruské vládnoucí garnitury. „Měli jsme tu spoustu snímků o ruské opozici, 

tenhle film je ale sondou mezi Putinovy příznivce,“ přibližuje Bicek. Páteční program začne v 

Městském divadle německým filmem Všichni spolu. Ten představuje fascinující vhled do jedné 

třídy, ve které se společně vzdělávají děti různých handicapů, národností i různého věku. Sami 

řeší problémy, sami diskutují nad tématy. Dokument ukazuje novou formu vzdělávání i to, co se 

stane, když znevýhodněné dítě dostane šanci. Začíná se v 17 hodin. Na film plný naděje naváže 

v 19 hodin švédský opus Dejte nám peníze, který lehce kriticky nahlíží na pomoc africkým 

zemím.



Sobota, poslední den krumlovského Jednoho světa, bude patřit filmům Duhový šampionát a Na 

sever od slunce. První jmenovaný zavede diváky na Ukrajinu, kde probíhají přípravy na první gay 

pride. Snese tamní společnost gaye v ulicích? Obejde se průvod bez konfliktu? A jak to vlastně s 

homofobií na Ukrajině? Odpovídat se bude v 17 hodin v Městském divadle. Druhý jmenovaný 

film v 19 hodin festival uzavře. Nabídne strhující podívanou o surfařích, kteří se rozhodli žít 

chvíli mimo civilizaci. Přežijí to? Jeden svět v Krumlově v sobotu 2. března doplnil benefiční 

koncert.

Festival se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy a senátora Parlamentu 

České republiky Tomáše Jirsy.

Festival pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, 

o.p.s. a Gymnáziem Český Krumlov.

Další informace naleznete na webech: www.cpdm.cz a www.jedensvet.cz/cesky-krumlov.

Kontakt na studentského koordinátora: Pavel Bicek, + 420 721 107 274, jedensvet.ck@gmail.com.

Jeden svět vděčí za podporu následujícím firmám a organizacím, bez jejichž podpory by se festival 

nemohl uskutečnit:




