
Iluze hojnosti
Matthieu Lietaert, Erica Andrea Gonzalez 
Ramirez | Belgie, Kolumbie | 2022 | 16+

Máxima, Bérta a Carolina jsou latinsko-
americké aktivistky. Neúnavně bojují proti 
brutálním způsobům, které nadnárodní 
společnosti uplatňují vůči přírodě
a původním obyvatelům v Peru, Hondurasu
a Brazílii.

téma filmu:
občanská angažovanost, environmentální 
chování, krajina

Mladí Rusové
na útěku
Anna Winzer | Německo | 2022 | 15+

Jegor žije v ruském Irkutsku, miluje
potápění v ledové vodě a na sociálních
sítích vybízí k aktivní ochraně sibiřské 
přírody. S ruskou invazí na Ukrajinu se
ale jeho život radikálně změní.

téma filmu:
občanská angažovanost, nedemokratický 
režim – Rusko, sociální sítě a internet

Sloní matka
Jez Lewis | Velká Británie | 2022 | 16+

Lek Chailert je Thajka, která zachraňuje 

slony před zneužíváním turistickým 

průmyslem a lokální sloní mafií. S příchodem 

pandemie covidu-19 navíc najde způsob,

jak protivníky obrátit na svoji stranu. 

téma filmu:
občanská angažovanost, environmentální 

chování, krajina

Dívčí gang
Susanne Regina Meures
Švýcarsko | 2022 | 14+

Leonie je influencerka a na sociálních sítích ji  
sleduje už přes milion a půl lidí. Ve svých 
teenagerovských letech tráví většinu času, 
kdy není ve škole, prací na kampaních pro 
globální značky, které ji za to zahrnují svými 
produkty a platí nemalé sumy. Ale všechno 
má svou cenu. 

téma filmu:
svět influencerů, sociální sítě a internet, 
reklama a marketing

Překonat temnotu
Kinodopomoha | Ukrajina | 2022 | 16+

Filmová mozaika dokumentuje pohled
na Ukrajinu těsně po vypuknutí ruské
invaze. Na příbězích běžných lidí snímek 
poukazuje nejen na současné každodenní 
problémy velké části ukrajinského obyva- 
telstva, které trpí pod agresí nesmyslné 
války, ale především na jejich odhodlání.

téma filmu:
krizové oblasti / válka / občanská 
angažovanost

Školní projekce
festivalu
Jeden svět

Dívčí gang (54 min.)

Iluze hojnosti (60 min.) 

Mladí Rusové na útěku (53 min.)

Překonat temnotu (51 min.)

Sloní matka (51 min.)

Školní projekce:
Praha: 20–30/3 2023 
všední dny

Projekce přihlašujte na: 
www.jsns.cz/festival/praha

Vstupné: 80 Kč na osobu, 
pedagogický doprovod 
zdarma

Kontakt: 
skolniprojekce@jsns.cz 
734 428 308

Jeden svět na školách
-  V rámci festivalu organizujeme 

moderované školní projekce
s diskuzemi.

-  Během celého roku nabízíme
na audiovizuálním portálu JSNS.CZ 
více než 380 filmů s výukovými 
materiály.

-  Pořádáme i další akce, jako Příběhy 
bezpráví, Týdny mediálního
vzdělávání, Cenu Gratias Tibi nebo 
Studentské volby.

-  Spolupracuje s námi už více než
4000 škol z celé ČR.  

-  Chcete se také zapojit nebo využívat 
portál JSNS.CZ? Registrujte se 
jednoduše a zdarma na jsns.cz. 

Festival Jeden svět
-  25. ročník největšího lidskoprávního 

festivalu dokumentárních filmů
na světě.

-  Koná se v Praze a dalších 27 městech 
po celé republice.

Po každé projekci následuje moderovaná diskuze 
s hostem. Filmy jsou opatřeny českými titulky.
U každého snímku je uveden doporučený věk 
diváků. Podrobnější obsah filmů i s ukázkami 
najdete na jsns.cz/festival/filmy.

PROJEKCE PRO
STUDENTKY A STUDENTY

jedensvet.cz  |  jsns.cz/festival


