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Jeden svět v Táboře 2018 

Tak již 14. ročník festivalu 

dokumentárních filmů Jeden 

svět v Táboře je úspěšně za 

námi. Tématem letošního 

festivalu byla „Aktualizace 

systému“, jež ale nevybízelo 

diváky k zamyšlení se nad 

obměnou softwarů, ale nad 

dynamickými proměnami v 

politických systémech a 

v naší společnosti obecně. 

Pomoci reflektovat změny u 

nás i ve světě a společně 

přemýšlet kam dál, pomohlo 

více než pěti stovce diváků 

deset pečlivě vybraných 

snímků, několik debat a 

workshopů. 

 

Čtyřdenní maraton filmů 

s lidskoprávní tématikou 

zahájil ve čtvrtek 22. března 

český dokument Nerodič. 

„Fenomén moderních rodin, 

které už nejsou poskládány 

podle tradičního modelu táta, 

máma a dvě děti, ale 

aktualizují se podle potřeb 

do mnoha podob, je něco,  

co se dotýká nás všech,“ 

vysvětlila výběr zahajovacího 

filmu Lucie Šebánková 

z organizace Cheiron T, 

koordinátorka festivalu Jeden 

svět v Táboře.   

Zejména mladší diváky pak 

potěšil film Silvana -  

mnohovrstevnatý snímek 

ilustrující téma bílé 

raperky, muslimky, aktivistky 

i obyčejné ženy, a to vše v 

jedné osobně.  

Intimním vhledem do života 

jedné neobyčejné dívky byl 

rovněž dokument Za hranicemi 

možností o gymnastce, jež je 

kvůli úspěchu ochotna snášet 

mnohé ústrky své drsné 

trenérky. 

 

Širší téma, týkající se 

každého, kdo využívá 

internet, popsal oči 

otevírající snímek Čističi. 

Dokument nastínil fungování 

cenzury na sociálních sítích 

a zároveň psychickou 
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náročnost práce čističů, 

kteří nevhodné příspěvky z 

virtuálního prostoru mažou. 

Podobně informativní a místy 

až šokující byl i snímek Saši 

Uhlové Hranice práce o 

„pracujících chudých“ v České 

republice 

 

V posledních letech ke stálým 

tématům festivalu patří 

systémové změny v Sýrii a 

Ukrajině a ani tento rok v 

jednosvětovém programu 

nechyběly. 

Zastoupil je syrový snímek 

Rádio Kobaní a jímavě laděný 

Vzdálený štěkot psů.  

Festival završil na první 

pohled oddechový dokument 

Rebelská střední v Berlíně, 

který společně s členy 

organizace Svoboda učení 

přinutil k váženému zamyšlení 

nad českým vzdělávacím 

systémem a potřebou jeho 

zásadní aktualizace.  

 

Kino Svět 

Velkou změnou oproti 

předchozím ročníkům bylo 

uvedení tří filmů v táborském 

kině Svět. 

Profesionální promítací sál 

poskytl příjemné zázemí pro 

slavnostní zahájení festivalu 

a pro uvedení třech filmů –

českého dokumentu Nerodič; na 

život uprchlíků v České 

republice zaměřeného filmu 

Bohu Žel a vizuálně lákavého 

dokumentu s ekologickou 

tématikou Azurová.  

Ostatní filmy pro veřejnost 

si mohli diváci užít v Caffe 

a Gallery MP7 na Žižkově 

náměstí. A Jeden svět pro 

školy promítal tradičně 
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v prostorách Základní školy 

Bernarda Bolzana.  

 

Doprovodné akce 

Kromě debat s režiséry či 

odborníky, festival navšítvil 

již po několikáté režisér 

Saša Dlouhý, odborník na téma 

Sýrie Tomáš Kocian či 

zástupci organizace Svoboda 

učení, se Táborští mohli 

zúčastnit i nefilmových akcí. 

V rámci předfestivalového 

happeningu na náměstí 

T.G.Masaryka proběhl 

jednosvětový bazárek. Na něj 

v Městské knihovně navázal 

workshop na téma udržitelná 

móda od blogerek z 

Převlíkarna.cz, odkud si 

účastníci odnášeli 

vlastnoručně vyrobené šperky 

ze zbytkových materiálů. Dva 

večerní programy doplnily 

hudební afterparty s DJs a 

třešničkou festivalu bylo 

představení divadlo 

utlačovaných. Netradiční 

koncept divadla, kde se 

diváci mohou stát herci a 

sami tak ovlivňovat situaci 

na jevišti, se v Táboře 

objevil poprvé. 

 

Úspěšnou novinkou letošního 

ročníku byla i spolupráce 

s táborskou pobočkou Amnesty 

International, která divákům 

festivalu přiblížila činnost 

organizace a připravila 

několik petic k podepsání.  

„A v rámci aktivity Jeden 

svět pro všechny, jež má za 

úkol festival zpřístupňovat 

lidem s hendikepy, jsme 

v Táboře uvedli jeden snímek 

s titulky pro neslyšící a 

jeden se speciálním  

audiokomentářem pro 

slabozraké, představila Lucie 

Šebánková další novotu 

festivalu.   
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Promítání pro školy 

Letos se konaly školní 

projekce před samotným 

festivalem a to tradičně na 

Základní škole Bernarda 

Bolzana. 

Na promítání pro školy  

se podílel tým složený 

z pracovnice Cheironu Zuzany 

Kozinské a dobrovolníků 

z Gymnázia Pierra de 

Coubertina (Marka Vybírala, 

Petra Čekala, Katky 

Vinklárkové, Tomáše Smažíka a 

Adama Krause) coby debatérů, 

kteří se postarali o diskuse 

s žáky základních škol a 

studenty středních škol a 

učilišť. Tento rok měly školy 

na výběr celkem z pěti 

dokumentárních filmů pro 

studenty a dvou pásem 

kratších dokumentů pro děti.  

Dokumenty se promítaly 

osmnáctkrát během deseti 

pracovních dnů a na všechny 

projekce nasedaly k daným 

tématům debaty, které vedli 

výše zmínění studenti 

táborského gymnázia. „Těm 

bych tímto ráda hrozně moc 

poděkovala a zároveň je 

pochválila nejen za průběh 

samotných diskuzí, ale i za 

super připravenost před 

každou projekcí. V týmu mám 

skvělé a šikovné lidi a jsem 

na ně nesmírně pyšná,“ řekla 

koordinátorka školních 

projekcí Zuzana Kozinská.  

 

 

Jeden svět 2018, Tábor v 

číslech 

Projekcí pro 

veřejnost 
10 projekcí 

 --- diváků  516 

Projekce pro 

děti(veřejnost) 
1 projekce 

 --- diváků  30 

Projekce pro 

školy 
18 projekcí 

 --- diváků  581 
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CHEIRON T, o.p.s  

CHEIRON je nezisková 

organizace, jejímž cílem je 

podpora fungujících a 

samostatných rodin ze 

znevýhodněných táborských 

lokalit. Hlavní snahou 

organizace je, aby se město 

Tábor stalo dobrým místem k 

životu pro všechny sociální 

skupiny. 

Cheiron T pomáhá sociálně 

znevýhodněným rodinám, aby 

uměly fungovat samostatně a 

důstojně, bez závislosti na 

sociální podpoře. Pracovníci 

organizace asistují například 

při vyřizování pracovních a 

nájemních smluv, podávání 

přihlášek na školy či 

vyhledávání volných 

pracovních pozic.  

Organizace rovněž provozuje 

předškolní klub pro ty 

nejmenší ze znevýhodněných 

rodin. Pomáhá jim úspěšně 

zvládnout start ve školce a 

škole, aby pak mohli docházet 

na běžné základní školy, 

případně střední školu, a v 

budoucnu se tak lépe 

uplatnit. Na tuto službu 

navazuje volnočasový klub, 

který poskytuje bezpečný 

prostor po děti a mládež od 6 

do 25 let, jež by se jinak 

ocitla na šikmé ploše. Zde 

jim sociální pracovníci 

pomáhají hledat řešení k 

problémům, které je trápí ve 

školy, doma a na ulici. 

Zároveň je motivují, aby 

převzali odpovědnost za tyto 

problémy a snažili se je sami 

aktivně řešit.  

Více na www.cheiront.cz 

 

 

 

 

http://www.cheiront.cz/
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Děkujeme všem partnerům a podporovatelům, 

kteří se na festivalu Jeden svět 2018 

podíleli. Právě díky vám může festival 

každým rokem rozšiřovat obzory táborských 

diváků a aktualizovat jejich pohledy a 

názory na svět.  

 

 

Za pořadatele festivalu Jeden svět v Táboře 

Lucie Šebánková, Cheiron T, o.p.s. 

Koordinátorka festivalu  

 

 

  



 

 

 

Hlavní pořadatel festivalu 
 

 
 

 

Pořadatel festivalu v Táboře 
 

 
 

Spolupráce na festivalu v Táboře  
 

           
 

 

 

Regionální partneři  
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