
Školní projekce online

• 23. ročník největšího lidskoprávního festivalu dokumentárních filmů 
na světě. 

• Každoroční přehlídka kvalitních dokumentárních filmů s následnými 
diskusemi a debatami. 

• Letos se koná online po celém Česku, doplněný o venkovní projekce. 

JEDEN SVĚT
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH

10. 5.–6. 6. 2021 

JSNS

Festival Jeden svět

po celém Česku

www.jsns.cz

www.jedensvet.cz 
www.jsns.cz/festival

• Už 20 let prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme 
do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. 

• Na audiovizuálním portálu JSNS.CZ nabízíme více než 300 filmů 
s výukovými materiály. 

• Pořádáme Příběhy bezpráví, Týdny mediálního vzdělávání, Cenu Gratias 
Tibi, Studentské volby. 

• Našich projektů se účastnilo už více než 3800 škol z celé ČR. 

• Chcete se také zapojit nebo využívat portál JSNS.CZ? Registrujte se 
jednoduše a zdarma.



Nina Landau / Belgium / 2020 / 
16 min. / 8+

Romy je sympatická desetiletá dívka 
a její spolužáci ji mají moc rádi. Přesto 
se s ní musejí na půl roku rozloučit. 
Jejich kamarádka je z cirkusové rodi-
ny — a ta právě vyráží na novou štaci. 
Romy se snaží se svou třídou zůstat 
v kontaktu i na dálku. Spolužákům 
píše dopisy a od učitelky dostává přes 
skype úkoly pro domácí výuku.

Lauranne Van den Heede / Belgium / 
2020 / 16 min. / 10+

Vášnivý komentátor Felix pořizuje 
sám pro sebe rozhlasové reportáže, ve 
kterých propojuje svůj vnitřní svět se 
světem vnějším. Vlivem poruchy auti-
stického spektra vnímá svět odlišným 
způsobem než jeho spolužáci. 

Máme doma cirkus Rádio Felix

téma filmu:
rodina, tradice, odloučení 
od kamarádů, distanční výuka

téma filmu:
život s postižením, autismus, 
inkluzivní vzdělávání

Vzhledem k tomu, že letošní 
projekce nemohou probíhat 
v kinech, jsou všechny filmy 
k dispozici pro registrované 
uživatele na portálu JSNS.CZ.

Jeden svět dětem

Výběr filmů pro 
mladší žáky ZŠ



Školní projekce online

JEDEN SVĚT
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH

10. 5.– 6. 6. 2021 po celém Česku

Vzhledem k tomu, že letošní 
projekce nemohou probíhat 
v kinech, jsou všechny filmy 
k dispozici pro registrované 
uživatele na portálu JSNS.CZ.  

K vybraným filmům budete 
mít možnost zprostředkovat 
vašim žákům a studentům 
moderované online debaty 
s odborníky na dané téma.

Jeden svět 
pro studenty 
a studentky 

Výběr filmů 
pro žáky vyšších 
ročníků ZŠ a SŠ 



María Trénor / Španělsko / 20 min. / 
13+ 

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto 
za dveřmi našich bytů. Co se za nimi 
děje, netuší ani to nejbližší okolí. Tři 
silné ženy se ale rozhodly prolomit 
bariéru a veřejně promluvit o svých 
zkušenostech. 

Kateřina Hager & Asad Faruqi / ČR, 
USA, Pakistán / 2020 / 52 min. / 15+ 

Časosběrný dokument sleduje vztah 
Zdenky a Tabiše, kteří se potkali při 
hraní počítačové hry FarmVille a pět 
let žili svůj vztah především online. 

Alexana Dalsbaek / Rusko / 2019 / 
63 min. / 15+

Milena a Kolja se v Moskvě přidá-
vají k největším protiputinovským 
protestům v novodobé historii Ruska. 
Po dlouhých letech mají šanci veřejně 
podpořit nadějného opozičního kandi-
dáta – Alexeje Navalného. 

Danny Ben-Moshe / Austrálie, Čína, 
Francie, USA / 2019 / 60 min. / 16+

Anonymní čínský umělec bojuje proti 
totalitnímu státu, který už dohnal 
mnoho jeho kolegů. Co zmůže jeden 
člověk proti zdánlivě všemocnému 
režimu? 

Nedovolte, aby se 
to stalo

Manželství My jsme Rusko Čínský umělec 
v exilu

online debata k filmu:

online debata k filmu:
online debata k filmu:

13. 5. 2021 od 10 hod.

19. 5. 2021 od 10 hod.

10. 5. 2021 od 10 hod.

hosté:
Alena Vrbová, projekt Blázníš? No a!
Kateřina Hager, režisérka filmu

moderuje:
Nora Fridrichová, moderátorka 
a redaktorka České televize  

hosté:
Ondřej Soukup, novinář sledující 
dlouhodobě Rusko
David Stulík, analytik bezpečnostního 
centra Evropské hodnoty

moderuje:
Jakub Železný, novinář, rozhlasový 
a televizní moderátor  

host:
Kateřina Procházková, sinoložka, 
novinářka a analytička projektu 
Sinopsis

moderuje:
Magdalena Slezáková, reportérka 
Deníku N a serveru iROZHLAS.cz  

téma filmu:
domácí násilí na ženách

téma filmu:
online seznamování, vztahy na dálku, 
migrační politika ČR téma filmu:

nedemokratické režimy, volby 
v Rusku, svoboda projevu

téma filmu:
občanský aktivismus, nedemokratické 
režimy, svoboda slova, hudba



Školní projekce online

JEDEN SVĚT
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH

10. 5.– 6. 6. 2021 po celém Česku

10.–19. 5. 2021

začátek vždy od 10 hod.

na:        jsns.cz/festival

Povídání o filmech a lidských 
právech pro studenty 
a studentky i celé rodiny. 
Zajímavé streamy – 
debaty k filmům z letošní 
školní nabídky, ale i další 
besedy a panelové diskuze 
na nejrůznější témata.

Všechny debaty můžete 
sledovat i ze záznamu na 
jsns.cz/festival.

Jeden svět 
vzdělává 



Současná 
nedemokratická Čína 
Úvodní rozhovor s Karlem Strachotou, 
ředitelem vzdělávacího programu 
JSNS. Následovat bude debata 
k Čínskému umělci v exilu. V ní se za-
měříme na podmínky života v čínském 
nedemokratickém režimu, cenzuře 
tamního státního aparátu, ale i na 
česko-čínské vztahy.

host:
Kateřina Procházková, Sinopsis

moderuje:
Magdalena Slezáková, Deník N

Kyberšikana 
Přednáška provede účastníky různými 
formami kyberšikany.   

přednášející:
Martin Kožíšek, Akademie CZ.NIC 

Síla dokumentárních 
filmů 
Jak se dostat pod povrch filmů 
a zažehnout plamen diskuze s žáky 
a studenty. Beseda s regionálními 
koordinátory a koordinátorky 
Jednoho světa.

hosté:
Petra Kopečková, JS Třebíč
Petr Kulhavý, JS Ústí nad Orlicí

moderuje:
Aneta Kohoutová, JS Hradec Králové

Jak umění mění 
náš pohled na 
klimatickou změnu?
Debata zaměřena pro studenti SŠ, 
případně i VŠ o tom, jak pomocí 
výtvarného umění a komiksu otvírat 
palčivá témata dneška.

hosté:
Toy_Box, komiksová autorka, 
ilustrátorka a malířka
Petra Skalická, expertka pro 
metodickou supervizi

moderuje:
Tereza Havlínková

Jak zvládat odloučení 
a vztahy na dálku? 
Debata k filmu Manželství, při které 
budeme reflektovat aktuální téma 
odloučení a života v online prostředí

hosté:
Alena Vrbová, projekt Blázníš? No a!
Kateřina Hager, režisérka filmu

moderuje:
Nora Fridrichová, moderátorka 
a reportérka České televize 

Uprchlictví z pohledu 
jednotlivce 
Debata je zaměřena pro 2. stupeň ZŠ 
a SŠ, na téma uprchlictví, které stále 
vzbuzuje mnoho emocí. Zveme vás na 
setkání s hostem, který Vám povyprá-
ví svůj životní příběh.

host:
Vesna Evans, mediální koordinátorka 
Centra pro lidská práva a demokracii ČvT

moderuje:
Zuzana Gruberová, Jeden svět

PRAVDA vs. LEŽ 
Proč máme tendence věřit dezin-
formacím a proč bychom jim věřit 
neměli? Jak rozeznat pravdu od lži? 
A jak sebou nenechat manipulovat? 
V rámci Týdny mediálního vzdělávání 
proběhne panelová debata s předními 
českými novináři

hosté:
Lenka Kabrhelová, Jakub Kalenský, 
Martin Řezníček a Janek Rubeš

moderuje:
Robert Čásenský, šéfredaktor 
časopisu Reportér 

Opoziční síly v Rusku 
Debata k filmu My jsme Rusko, ve 
které se zaměříme nejen na průběh 
prezidentských voleb v roce 2018, 
ale i fungování opozičních sil v Rusku 
a samozřejmě i česko-ruských vztahů

hosté:
Ondřej Soukup, novinář sledující 
dlouhodobě Rusko 
David Stulík, analytik bezpečnostního 
centra Evropské hodnoty

moderuje:
Jakub Železný, novinář, rozhlasový 
a televizní moderátor 

Pondělí 10. 5. 2021 od 10 hod.

Úterý 11. 5. 2021 od 10 hod.

Středa 12. 5. 2021 od 10 hod.

Pátek 14. 5. 2021 od 10 hod.

Čtvrtek 13. 5. 2021 od 10 hod.

Pondělí 17. 5. 2021 od 10 hod.

Úterý 18. 5. 2021 od 10 hod.

Středa 19. 5. 2021 od 10 hod.


