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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2014 

 

Připomínáme, že se blíží již 16. ročník 

Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů o lidských právech Jeden svět. 

Uskuteční se od 3. do 14. března v Praze a 

poté v dalších 33 městech České republiky. 

Jeho hlavním tématem je práce. „Práce je pro 

nás všechny velké téma. Do budoucna se 

společnost bude navíc čím dál více potýkat s 

tím, že pracovních míst a zaměstnání bude 

ubývat,“ doplňuje ředitelka festivalu Hana Kulhánková. Vyberte si z nabídky více než sta 

filmů, které festival letos nabízí, a přijďte se podívat na některou z večerních projekcí. 

 

FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY 

 

Jako každý rok připravujeme speciální 

projekce pro školy, kam můžete vzít své 

žáky. V Praze v termínu od 3. do 14. března, 

v následujících týdnech pak v dalších 33 

městech po celé České republice. Školní 

projekce se budou konat převážně 

v dopoledních hodinách a budou spojené s 

besedou se zajímavými hosty. Nabídka filmů 

pro školy byla i letos vybírána speciálně pro 

různé věkové kategorie žáků.  

Žákům základních škol jsou určeny projekce pod názvem Jeden svět dětem. Všechny filmy 

mají český dabing a projekcí provází moderátor; po filmu následuje diskuse. Celková délka je 

cca 1,5 hodiny. Žáci mohou prostřednictvím filmu letos nahlédnout třeba do života 

jedenáctileté Lotte, která se snaží s kamarády pomoci bezdomovcům, nebo do rodiny 

desetiletého malého fotbalisty Tristana, jehož otec je neslyšící.  

Studenti středních škol a vyšších ročníků základních škol se můžou těšit na filmy 

z kategorie Jeden svět pro studenty. Zahraniční filmy jsou opatřené titulky a také po těchto  
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projekcích následuje moderovaná debata s hostem. Promítat budeme třeba film Bohdana 

Bláhovce Show!, který nedávno získal Cenu filmových kritiků v kategorii dokument, nebo 

film o devatenáctileté dívce z Chicaga, jež s využitím moderních technologií pomáhala 

koordinovat protesty v Sýrii. 

Seznam všech filmů se synopsemi, krátké ukázky a také seznam průřezových témat, pro 

která se dá film použít, naleznete na našich webových stránkách nebo v informačním letáku, 

který si můžete i vytisknout a najdete ho také na našich stránkách: leták pro Prahu, leták pro 

regiony.   

Pražské školy se mohou hlásit na vybrané projekce z programu na telefonních číslech 734 

428 308, 222 350 846. 

Mimopražské školy budou kontaktovány příslušnými regionálními koordinátory. V 

případě zájmu je ale školy mohou oslovit i samy – seznam festivalových měst s termíny a 

kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách zde. 

Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách www.jsns.cz/festival. Případné 

dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu skolniprojekce@jedensvet.cz. 

PROJEKCE PRO UČITELE – VYBERTE SI FILM, JAKÝ CHCETE VIDĚT  

 

Během MFF Jeden svět nezapomínáme ani na 

vás. Pro spolupracující pedagogy jsme stejně 

jako v minulém roce připravili neformální 

setkání spojené s projekcí a debatou. 

Tentokrát je na vás, který film vám na setkání 

pustíme. Můžete hlasovat pro film Štěstí, 

anebo pro Putinovy hry přes dotazník, kde se 

podle anotací také dozvíte, o čem snímky jsou. 

Hlasovat můžete do 22. 2. V Mramorovém 

sále paláce Lucerna pro vás bude po projekci a 

debatě připraven raut, během kterého se 

budete moci seznámit a neformálně pohovořit jak s členy týmu JSNŠ, tak také s ostatními 

pedagogy využívající naše materiály. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. 3. 2013 v kině Lucerna v Praze od 14.30 do 19.00. Prosím 

potvrďte svoji účast nejpozději do 28. 2. e-mailem na adresu katerina.majdiakova@jsns.cz.  

Mimopražským učitelům bude proplaceno jízdné, prosím napište v tomto případě váš 

požadavek přímo do e-mailu. 

 

SETKÁNÍ FILMOVÝCH KLUBŮ NA FESTIVALU ANEB NA VAŠÍ SŠ JEŠTĚ NENÍ 

KLUB?! 

Během festivalu Jeden svět v Praze proběhne 

od 7. do 9. března setkání organizátorů 

studentských organizátorů filmových 

klubů. Klubáci zažijí jedinečnou festivalovou 

atmosféru, zhlédnou zajímavé dokumentární 

snímky, seznámí se se svými vrstevníky ze 

zahraničí a zúčastní se workshopů a debat. 

V neděli po projekci filmu Mý věci, přijede 

s klubáky debatovat jeho autor, finský režisér 
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Petri Luukkainen o tom, kolik věcí ve skutečnosti k životu potřebujeme. Setkání se koná 

dvakrát do roka a jeho účastníci si vyměňují zkušenosti s promítáním filmů na školách, 

účastní se workshopů s odborníky, vybírají nové dokumentární filmy, které pak promítají 

svým spolužákům.  

Na Vaší střední škole ještě není filmový klub? Neváhejte a motivujte studenty, ať se 

zúčastní březnového setkání, kde se o klubech dozvědí více a zjistí, že promítat dokumenty 

stojí za to! Náklady na setkání hradíme. 

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Adélu Skálovou. Více také na: 

www.jsns.cz/filmovekluby 

VÝSTAVA O JANU PALACHOVI OČIMA NAŠICH PŘEDNÍCH FOTOGRAFŮ 

Seznamte své žáky s lednovými událostmi roku 1969 

Před třemi týdny jsme u příležitosti 45. výročí 

úmrtí Jana Palacha zpřístupnili pro školy na 

jsns.cz oceňovanou filmovou trilogii 

Agniezsky Holland Hořící keř. Tentokrát vás a 

vaše žáky zveme na výstavu na 

Staroměstskou radnici v Praze. Její 

organizátorkou a kurátorkou je fotografka Dana 

Kyndrová, s níž dlouhodobě spolupracujeme a 

s jejímiž fotografiemi se můžete setkat 

v některých našich publikacích. Výstava 

obsahuje 130 černobílých fotografií našich 

předních fotografů a zachycuje bouřlivé události, které následovaly v Praze po 

Palachově sebeupálení. Unikátní je rovněž soubor fotografií z pohřbu Jana Zajíce ve Vítkově 

3. března. Výstava potrvá do 25. února 2014 a pro skupiny žáků a studentů je vstupné 20 Kč. 

Více informací na jsns.cz.//Foto výše: Dagmar Hochová.  

AUDIOVIZUÁLNÍ PORTÁL JSNS.CZ  

Rady, tipy, doporučení – jak pracovat s filmy na webu  

V souvislosti se zpřístupněním filmu Hořící keř 

na jsns.cz se nám začaly hromadit dotazy, co 

vše je možné na webu s dokumentárními filmy 

dělat. Portál jsns.cz umožňuje filmy nejen 

přehrávat online, ale také stahovat, ukládat 

na přenosné paměťové zařízení a později 

přehrát.  Pokud si jakýkoli film budete v rámci 

přípravy na hodinu přehrávat, anebo jej budete 

spouštět ve výuce přímo z webu, pak doporučujeme rychlé internetové připojení. Pokud na 

škole nemáte dobré připojení na internet, film si můžete stáhnout a pustit ho následně 

z flashky. Nicméně i v tomto případě potřebujete internet, ale postačí vám pomalé připojení. 

Nevíte-li, jak film stáhnout, poradí vám jednoduchý manuál. Pokud byste chtěli žákům zadat 

zhlédnutí filmu v rámci domácí přípravy, můžete jim vytvořit dočasný přístup na 14 dní ke 

konkrétní AV lekci. 
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PŘEDSTAVUJEME   

Jitka Hudečková si se žáky vypráví Příběh mojí rodiny  

„Těším se, že se dozvím cenné věci ze starší 

doby,“ reagoval Michal Martikán, když 

dějepisářka Jitka Hudečková ze Základní 

školy v Uherském Brodě seznamovala 

šesťáky s novým projektem Jednoho světa 

na školách zaměřeného na naši nedávnou 

historii. Má v plánu, že na společensko-vědním 

volitelném semináři promítne žákům dokument 

Moje babička Lien o čtrnáctileté Christel 

z Holandska, která chodí navštěvovat svoji 

osmdesátiletou babičku do domova s pečovatelskou službou. Chce tak mezi dětmi rozvinout 

debatu o mezigeneračních vztazích v jejich rodinách a při společném sdílení příběhů pak 

půjde i o poznávání naší historie. Pedagožka Jitka Hudečková se chce rovněž věnovat 

proměně tradičních zvyklostí v regionu v minulosti a dnes, neboť zvyky jsou na 

Uherskobrodsku hojně udržovány i v současné době. „Když se u dětí začne s rodinnou 

historií, tedy s příběhem konkrétního člověka, je pak snazší navázat např. regionálními 

dějinami. A na to se budu v projektu rovněž soustředit,“ říká. Příběh mojí rodiny vyvrcholí ve 

škole na Den otevřených dveří, kdy se rodiče a veřejnost seznámí s výstupy, které žáci 

během projektu uskuteční.  

PRVNÍ STUDENTSKÉ EVROPSKÉ VOLBY   

Seznamte své žáky s fungováním Evropského parlamentu 

Volby do Evropského parlamentu se letos 

v České republice uskuteční 23. a 24. května 

2014. Kolik vlastně budeme volit poslanců? 

Proč je důležité k volbám jít? Jaké jsou mýty 

a jaká fakta o EU? Chystáme pro vás a vaše 

žáky skvělou příležitost k seznámení 

s fungováním Evropského parlamentu - 

Studentské volby do Evropského 

parlamentu 2014. Studentské volby se 

uskuteční na přelomu dubna a května a již 

nyní pro vás připravujeme informační, metodické a propagační materiály. Více informací se 

dozvíte v březnovém věstníku a v aktualitách na jsns.cz.    
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