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Vážená paní Kozojedová, 
 
rádi bychom poděkovali za podporu 19. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět, který v březnu 2017 proběhl v Praze a následně v dalších 32 městech po celé České 
republice. Česká televize je dlouhodobým partnerem festivalu a podílí se na jeho úspěchu a růstu.  
 
Jako téma Jednoho světa 2017 jsme zvolili „Umění spolupráce“, které skutečně rezonovalo u široké 
veřejnosti. Sám festivalový tým dokázal pozitivní přínos spolupráce, a to prostřednictvím inciativy 
Jeden svět pro všechny, která festival otevřela lidem se zrakovým a sluchovým hendikepem, s 
omezením hybnosti i s mentálním postižením. I když jsme v tomto prvním roce zpřístupnili pouze 
malou část programu, setkali jsme se s pozitivním přijetím. Lidé s různými druhy znevýhodnění seděli 
nejen v publiku, ale dokonce se na organizaci festivalu podíleli jako dobrovolníci a dobrovolnice. Česká 
televize a její zpravodajství ve znakovém jazyce nám významně pomohly v informování o této 
festivalové novince.  
 
Program Jednoho světa nabízel 114 dokumentárních filmů a sedm projektů virtuální reality. Opět 
jsme otevřeli Divácké centrum v Galerii Lucerna, kde se odehrávaly především doprovodné akce 
navázané na uváděné dokumenty. Do Diváckého centra jsme letos přesunuli i dětský koutek, který 
nám pomohla vybavit a zútulnit Česká televize. Daří se nám postupně budovat u rodičů zvyk, že své 
děti zanechají v dětském koutku a sami se jdou podívat na dokument do kina.  
 
V Praze letos Jeden svět navštívilo 50 tisíc osob. Odpolední a večerní projekce přivítaly 32 633 diváků 
a divaček, na školní projekce přišlo 13 141 žáků, studujících a vyučujících. Další lidé se zúčastnili 
doprovodných akcí, projekcí pro rodiče s dětmi a pro učitele. Do Prahy přijelo 233 filmových tvůrců a 
protagonistů, lidskoprávních aktivistů a organizátorů lidskoprávních filmových festivalů.   
 
V příštím roce čeká Jeden svět 20. výročí založení festivalu. Těšíme se, že ho Česká televize oslaví 
společně s námi. 
 
Za festivalový tým srdečně zdraví 
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