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Závěrečná zpráva o průběhu filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí  

 

Termín a místo konání festivalu 

10. 4. aţ 17. 4. 2011, Ústí nad Orlicí, Malá scéna, 13. ročník MFF Jeden svět a 3. ročník v Ústí nad 

Orlicí. 

 

Pořadatelé festivalu 

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí, Člověk v tísni o.p.s. 

 

Projekce a besedy 

17 projekcí pro ţáky a studenty základních a středních škol. Festival navštívily školy z Letohradu, 

Ţamberka, Lanškrouna, Chocně, Libchav, Dolní Dobrouče a také všechny školy z Ústí nad Orlicí. 

Všechny projekce doprovázela beseda s pozvaným hostem, nebo reflexe filmů pod vedením 

moderátora. Se studenty tak debatovali např. Libor Matula ze společnosti AIDS pomoc, Jaromír 

Fabián, vedoucí sociální péče v Domově pod hradem Ţampach, Olga Smirnova z Běloruska a také 

několik pedagogů z vysokých škol. 

17 projekcí pro veřejnost a 5 následných besed. Hosté např. novinářka Petra Procházková, 

protagonista filmu pan Jiří Soukup, reţisér Vít Klusák či dokumentaristka Olga Sommerová, která 

měla nad festivalem v Ústí záštitu. 

 

 

Doprovodný program festivalu 

Fotografická výstava Umlčené hlasy v Malé scéně, koncert Vypsaná fiXa v Malé scéně, divadelní 

představení Putin lyţuje brněnského divadla Líšeň v divadelním stanu na zahradě Stacionáře, 

Namibijský stánek v Malé scéně (výtěţek 11 745,- pro chráněné dílny v Namibi), stánek s fair trade 

výrobky v Malé scéně (výtěţek 5 800,-). 

 

 

Propagace festivalu a všech sponzorů 

OIK TV, Čro Pardubice, výlep plakátů ve městech Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Vysoké 

Mýto,  Dolní Dobrouč, Letohrad, Králíky, propagace před kaţdou projekcí, propagace v sále a před 

Malou scénou, propagace na poutacích bannerech rozmístěných po městě (13 ks), plakáty na 

veřejném osvětlení, programové skládačky (7 tis. ks), propagace při doprovodném koncertu, 

vloţený leták do infolistů měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová (náklad 11 tis. kusů) .   
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Sponzoři festivalu  

Generální partner:   Kabelová televize s.r.o., Město Ústí nad Orlicí 

Hlavní partneři:       Conel s.r.o., Investa Uni s.r.o., Orange & Green Ústí nad Orlicí  

                                 MediaBros s.r.o., OIK TV, Tepvos s.r.o., Kovozal s.r.o., Moldex s.r.o., 

                                 Isotep  

Partneři:                   LPS media s.r.o, Rentgen ÚnO s.r.o., Sport Bárt, Rieter CZ,s.r.o., 

                                 Composite, Ekola České libchavy s.r.o., Šmídl s.r.o.,    

                                 Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.,  Konzum, Votava & Votavová,  

                                 STK Franc, Švec-dřevitá vlna, Spintex s.r.o., Jan Glatt, 

                                 Oldřich Kašpar, Jiří Krejsa, Mecawel s.r.o., Stavona s.r.o., Pardubický kraj  

                                  

Charitativní dar 

Díky všem výše uvedeným byl výtěţek ze vstupného věnován organizaci Dobrovolnické centrum 

Světlo. Dobrovolníci sdruţení v této organizaci působí v Orlickoústecké nemocnici, Domově 

důchodců ÚO, Stacionáři ÚO a v Domově pod hradem Ţampach. DC Světlo obdrţelo částku 

23 470,-, která bude pouţita na povinné pojištění a označení dobrovolníků. 

 

Rozpočet festivalu  

269 780,- Kč, z toho 182 750,- Kč získáno od partnerů festivalu. 

 

Návštěvnost festivalu 

1 156 návštěvníků školních projekcí a 714 diváků projekcí pro veřejnost, celkem tedy 1 870 diváků. 

 

Hodnocení organizátorů 

Třetí ročník navázal na úspěch festivalu z předchozích let. I přes mírný propad se podařilo udrţet 

vysokou návštěvnost druhého ročníku a udrţet ji v blízkosti 2 000 diváků. Věříme, ţe se tento 

mezinárodní festival stane pevnou součástí kulturního ţivota v našem městě a regionu. Velký zájem 

o projekce byl mezi pedagogy většiny oslovených škol, coţ ukazuje na potřebnost nabízených témat 

Jednoho světa ve výuce a výchově dnešní mladé generace. Opět jsme  festival doplnili 

doprovodným programem, který tak rozšířil nabídku kulturního vyţití v našem městě o rockový 

koncert, fotografickou výstavu a o divadelní představení. S pořádáním festivalu jiţ podruhé 

pomáhala skupina studentů místních středních škol. Na besedy přijelo do města mnoho zajímavých 

hostů, kteří jsou pro naše diváky další přidanou hodnotou. Ohlas festivalu v místních i krajských 

médiích byl velmi viditelný. Pokud nám zachovají přízeň naši partneři, budeme v roce 2012 

organizovat čtvrtý ročník Jednoho světa v Ústí nad Orlicí, na který Vás srdečně zveme. 

 

Výkonný výbor SPOUSTI, o.s. 
 

 


