
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2018 

 

(V Plzni 14. 03. 2018) 

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět nabídne 
v Knihovně města Plzně několik zajímavých projekcí. 

 

Plzeňská knihovna  je jedním z pořadatelů tohoto festivalu, který pořádá 
humanitární organizace Člověk v tísni a který probíhá v České republice už  
od roku 1999. Za tu dobu vyrostl v jeden z našich nejvýznamnějších filmových 
festivalů. Je postavený především na vzdělávání a výchově, jeho součástí jsou 
i speciální dopolední projekce pro školy, po kterých následují besedy, kde mají 
mladí diváci možnost pokládat dotazy a více se dozvědí o filmové tématice. 
Filmy přinášejí příběhy z oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí, 
současné politické sféry, atd. Těžiště letošního jubilejního 20. ročníku  je    
v Praze, odkud se pak rozjíždí do 36 dalších českých měst. V Plzni proběhne 
festival mimo jiné i ve zdejší městské knihovně (19. - 22. března 2018), kde   
v Polanově síni nabídne odpolední a večerní projekce pro veřejnost  
a v lochotínském L-klubu pak promítání pro objednané základní a střední školy. 
Jednou z nich bude i škola pro sluchově postižené, pro kterou je připravena 
speciální projekce pro hluchoněmé žáky. 

Festival Jeden svět zaštítěný humanitární organizací Člověk v tísni, probíhá v České 
republice už od roku 1999, a za tu dobu vyrostl v jeden z našich nejvýznamnějších 
filmových festivalů. "Je postavený především na  vzdělávání a výchově, promítá se 
nejen pro veřejnost, ale často také pro žáky a studenty. Přináší příběhy z oblasti 
lidských práv, ekologie, migrace, politické sféry, řeší otázky válečných  
a náboženských konfliktů, ženské emancipace, aj. Letošní jubilejní  
20. ročník  odstartuje v Praze, odkud se pak rozjíždí do 36 dalších českých 
měst. Součástí festivalu jsou i speciální dopolední projekce pro objednané základní  
a střední školy, po kterých následují besedy, kde budou mít mladí diváci možnost 
pokládat dotazy a více se dozvědí o tématice filmu,“ říká Martina Kožíšek Ouřadová     
z Knihovny města Plzně.  "Do L-klubu v Kralovické ulici 22 se chystají žáci 
plzeňských škol, které čeká dopolední filmová nabídka. Speciální promítání 
věnované hluchoněmým divákům je připraveno pro školu sluchově postižených dětí. 
Veřejnost může filmové dokumenty zhlédnout v Polanově síni v ulici B. Smetany 13, 
a to od 19. do 22. března 2018 v odpoledních a večerních hodinách. Vybrat si mohou 
z níže uvedeného pestrého programu," dodává zdejší knihovnice. 

  



Program festivalu Jeden svět 2018 v Polanově síni Knihovny města Plzně 

pondělí 19. 3. 

17:30 – Knihovna města Plzně – Polanova síň 
Básnířka 

Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff / Německo / 90 min. 

Už pouhé vystoupení ženy na veřejnosti znamená v konzervativní Saúdské Arábii 
porušení morálky. Tamní básnířce Hisse Hilal se podařilo nepředstavitelné – uspěla  
v televizní show. Million’s Poet není jen tak obyčejná talentová soutěž. Superstar, 
kterou hledá emirátská televize mezi soutěžícími z muslimských zemí, nemusí zpívat 
ani tančit, ale recituje vlastní poezii. Odborná a laická porota rozhodla o tom, že se 
Hissa stane první ženou, která v soutěži postoupila do finále, a její odvážné básně  
z ní brzy udělaly hvězdu západních i arabských médií. Otevřenou kritikou 
konzervativních norem a náboženských genderových tabu si vysloužila nadšené 
ovace, ale i výhrůžky smrtí. Film představuje příběh ženy, která dokáže skloubit svou 
hlubokou náboženskou víru s pronikavou kritikou teokratických principů. 

20:00 – Knihovna města Plzně – Polanova síň 
Rádio Kobaní 

Reber Dosky / Nizozemí / 68 min. 

Mladá kurdská reportérka Dilovan zakládá rádiovou stanici v syrském Kobaní, které 
se dokázalo ubránit ofenzivě tzv. Islámského státu. Jak se město po drastických 
útocích vrací k životu? Rádio Kobaní se díky Dilovan stalo nejen zdrojem informací, 
ale i energie a pocitu stability v obdobích války i klidu. Bez senzacechtivosti poskytuje 
rozhovory s místními uprchlíky, vojáky i novináři, kteří často přicházejí rovnou z míst 
střetů. Dokument představuje snahu vzdorovat extrémní situaci civilním přístupem. 
Dilovan není pouhou reportérkou, je především dívkou, která na pozadí válečného 
konfliktu prožívá své lásky a přátelství. Film, jenž se nevyhýbá ani explicitním 
záběrům na oběti násilí, se stává průvodcem po městě na prahu nového života. 

středa 21.3. 

17:30 – Knihovna města Plzně – Polanova síň 
Rebelská střední v Berlíně 

Alexander Kleider / Německo / 92 min. 

Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné známky. Učitele 
si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. 
Hanil, Lena a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když je jim přes dvacet, 
rozhodnou se to změnit. Zapíší se do netradiční školy, jediné svého druhu      
v Německu. Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a běžného stresu ve třídě jsou 
noví studenti zpočátku nadšeni, stejně jako z komunitního života svérázné vzdělávací 
instituce. Jenomže na konci tohohle dobrodružství je čeká zkouška navržená     



i hodnocená stejným způsobem jako na všech ostatních německých školách. Státní 
maturita. A na její přípravu mají jen dva roky. Obstojí v ní? 

20:00 – Knihovna města Plzně – Polanova síň 
Cizinec v ráji 

Guido Hendrikx / Nizozemí / 72 min. 

Co od Evropy vlastně chcete? Jsme pro vás jen rajská zahrada, jejíž plody můžete 
ve velkém otrhat? Podobné otázky slýchávají vyčerpaní imigranti, kteří právě 
překonali moře a připluli k evropským břehům. A někdy slyší i něco jiného. 
Hlavní postavou dokumentu o dilematech migrace je belgický herec Valentijn 
Dhaenens, který v úloze mentora na svých přednáškách konfrontuje imigranty    
s modelovými reakcemi Evropanů na jejich příchod. Varovat před problémy, nebo 
podpořit sny o lepším životě? Kdo dostane šanci v Evropě zůstat a na základě 
jakého klíče ho vybrat? Jisté je jedno: o vstupu do „ráje“ rozhodují daleko složitější 
mechanismy než pouhé odhodlání a vůle cizinců. Podle kterého scénáře se sehraje 
jeden z největších příběhů naší doby – příběh o migraci, naději a deziluzi, ve kterém 
jsou všichni nuceni hrát nějakou roli? 

čtvrtek 22.3. 

17:30 – Knihovna města Plzně – Polanova síň 
Stát se tím, kým jsem byl 

Chang-yong Moon, Jin Jeon / Jižní Korea / 95 min. 

Pětiletý Padma Angdu není obyčejný chlapec. Byl rozpoznán jako reinkarnace 
duchovního učitele v Tibetu. Chlapce vezme pod ochranu starý mnich a léčitel    
a následujících sedm let mu je oporou. 
V rodné vesnici v severní Indii se Padma nejdříve těší úctě. Ctihodný titul rinpočhe 
však začíná pro malého chlapce představovat spíše břímě než výsadu. Jeho mentor, 
následovník i přítel v jedné osobě, stárnoucí Urgjän, zcela nesobecky podřídí chlapci 
svůj život. Společně putují až do Tibetu všem těžkostem navzdory. Časosběrný 
dokument o vztahu malého chlapce a starého mnicha zasazený do panoramat 
indického Himálaje ukazuje i na silné pouto Tibeťanů v indickém exilu k dávno 
ztracenému domovu. 
 

Kontakt pro média: 

Martina Kožíšek Ouřadová, BBus (Hons),  
Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů, Knihovna města Plzně, B. Smetany 
13, 305 94 Plzeň, 
tel. 378 038 211, e-mail: ouradova@plzen.eu 
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