Festival organizuje

Jeden svet
medzinárodný festival
dokumentárnych filmov

Človek v ohrození je nezisková,
mimovládna organizácia, založená na
Slovensku v roku 1999. Našim poslaním je
účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia
dôsledkami prírodných katastrof, konfliktov
a autoritárskych režimov za podpory širokej
verejnosti. Činnosť rozdeľujeme do štyroch
hlavných oblastí – humanitárna pomoc,
rozvojová pomoc, podpora ľudských práv a
vzdelávacie a informačné aktivity.

www.clovekvohrozeni.sk
Spoluorganizátori
Záštita
primátora
mesta

Partneri festivalu
počítače
internet
servis
renovácie

Skupina Siemens IT Solutions
and Services získala prestížne
ocenenie IT firma roka 2008.

Všetko pre Vašu tlačiareň

Súkromná bezpečnostná služba

Chceme predsa múdre deti!

Festival podporili
Nábytkové komponenty
Nábytok & interiéry

INTERNET BEZ OBMEDZENÍ

mesta
Nováky

www.jedensvet.isso.sk

Prehliadka filmov z rôznych kútov sveta
zaoberajúcich sa problematikou
porušovania ľudských práv, odkrývaním
pozadia konfliktov, nahliadajúcich do
života utečencov a žien či ľudí žijúcich
v nedemokratických režimoch.

01.-04.04.09
v Dome kultúry
v Prievidzi
Filmové kategórie: Dve tváre Islamu,
Globálna (ne)pohoda, Jeden svet
deťom, Made in China, Máte právo
vedieť, Prečo demokraciu?, Slovenský
dokumentárny film, Strety a stretnutia
kultúr a Zaostrené na Rusko.

34 filmov
9 kategórií
Hostia: Marcela Ondeková - terénna
pracovníčka, novinár Andrej Bán zakladateľ občianskeho združenia
Človek v ohrození, režisér Jaro Vojtek,
lekárka Mária Ťažiarová a novinári Jana
Čavojská a Vladimír Kampf.

diskusie, súťaž,
anketa, prezentácie
a výstavy fotiek
Viac info vám radi poskytneme na čísle
0905 98 46 46, v Dome kultúry alebo na

www.jedensvet.isso.sk

STREDA 01.04.09
15:30 | Ako ďalej v Afrike | Reportáž natočená
v Keni a na Pobreží slonoviny o tom, aký veľký
problém predstavuje v dnešnej Afrike korupcia.
16:30 | O 3° chladnejšie
Aké to je opustiť svoj dom a presťahovať sa s celou
dedinou inam?

Život (aj v nemocnici) v Sudáne
Hostia: Jana Čavojská (novinárka) a
Mária Ťažiarová (lekárka)
19:30 | Plavba po Jang c'ťiang | Priehrada Tri
tiesňavy, megalomanský projekt súčasnej čínskej
garnitúry, spája osudy mnohých ľudí.

18:15 | OTVORENIE FESTIVALU
Hostia: Andrej Bán a Jaro Vojtek

(Pestrý) svet okolo nás
Hostia: novinári Jana Čavojská
a Vladimír Kampf

Škola namiesto ulice | Prezentácia krajiny, ľudí
a projektov občianskeho združenia Človek v
ohrození v Afganistane - predovšetkým úspešného
programu adopcií deti ulice, ktorý adresne podporuje
možnosti vzdelávania afgánskych detí.
Hosť: M. Ondeková (terénna pracovníčka)

SOBOTA 04.04.09

19:15 | Tváre | Pôsobivá vizuálna esej o ľudskej
práci v tieni industrializácie a prevratného rozvoja
priemyslu.
19:30 | Jihad TV | Pre súčasný terorizmus je
propaganda rovnako dôležitá ako plastické trhaviny...

ŠTVRTOK 02.04.09
15:00 | Ja som bulvár | Vplyv médií a najmä
bulváru na obraz našej dnešnej spoločnosti.
15:30 | Ľudia na trati | Skupinový portrét ľudí,
žijúcich v blízkosti opustenej železnice na strednom
Slovensku.
16:15 | Malá domov | Príbeh rómskeho chlapca,
ktorý sa chce zúčastniť medzinárodného
futbalového turnaja.

10:00 | V kotli | Intímne výpovede jednotlivcov
približujú motívy i pozadie samovražedných
atentátov a ich organizátorov.
11:30 | V tieni „Svätej knihy“ | Absurdné
propagandistické dielo turkménskeho diktátora
Saparmurata Nijazova Turkmenbašiho zarába
milióny.
13:00 | Prekliate karikatúry | Pozadie masových
protestov moslimského sveta proti zverejneniu
karikatúr proroka Mohameda.
14:00 | Durakovo: dedina bláznov | Ako sa
Rusko po svojom vysporiadalo s pokusmi zaviesť
demokraciu.
15:30 | Pol štvrtej | Bohatý život na chudobnej
Podkarpatskej Rusi, kde hodinka meškania nehrá
žiadnu úlohu.
16:45 | Mojou rečou | Intímne nahliadnutie do
vnútorného sveta sluchovo postihnutých ľudí.

17:30 | Akvárium | Dokument o utečencoch,
prevažne kosovských Srboch a Rómoch, žijúcich
už roky na palubovke športovej haly v Belehrade.

17:15 | Iný život | Život ruskej dediny v irkutskej
oblasti, kde drvivá väčšina obyvateľov nemá prácu
a od rána do večera pije.

Príbehy príbehov
Hosť: Jaro Vojtek (filmový režisér)

17:45 | Modlitba za mier | Realita a krutosť
občianskej vojny v Barme a každodenný boj
dedinčanov karenského pôvodu o prežitie.

18:00 | Škorpióni | Drsná výpoveď o tragédii vojen
na Balkáne - o etnických čistkách a vraždení
civilistov.

18:15 | Opustení | Šokujúca realita starostlivosti
o hendikepované deti v Bulharsku.

19:00 | Miloševič na súde | Súdne pojednávanie
s mužom prezývaným „Mäsiar z Belehradu"
zachytené z bezprostrednej blízkosti.
Bosna, Kosovo a Srbsko
Hosť: Andrej Bán (novinár)

PIATOK 03.04.09
15:00 | Taxi na temnú stranu | Šokujúca analýza
zavedenia mučenia ako „formy výsluchu“ a úloha
kľúčových postáv americkej administratívy.
16:00 | Môj manžel Andrej Sacharov | Portrét
geniálneho fyzika, otca ruskej vodíkovej bomby,
neskôr občianskeho aktivistu a disidenta v exile.
17:00 | Kongo: hlboké ticho
Brutálne znásilňovanie žien v Demokratickej
republike Kongo.

19:45 | Záver a losovanie cien z tomboly
20:00 | Zločin a trest | Mikrosvet policajnej stanice
z pohraničia, kam zatiaľ čínsky ekonomický boom
nedorazil.
Vstupné na blok filmov (poobedný alebo večerný):
1 € (30,13 Sk) • Celodenná permanentka: 1,50 €
(45,19 Sk) • Festivalová permanentka 5 € (150,63 Sk)

Výťažok zo vstupného (= celá vyzbieraná suma)
môže ísť vďaka podpore našich partnerov na
pomoc v rámci verejnej zbierky vyhlásenej na
pomoc vnútorným vysídlencom v Gruzínsku.
Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do
zbierok prebiehajúcich počas festivalu: Škola
namiesto ulice, SOS Gruzínsko a SOS ČVO.

www.jedensvet.isso.sk

