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Hledáme prodavače
U nás jen 3x týdně na 5 hodin 
za 6.800,- Kč měsíčně 
+ provize a další benefity  
Skvělý kolektiv 

Na jaře při projekcích festivalu Jeden svět pro školy i pro veřejnost, v létě 
při studentském promítání v Hasskově zahradě, a teď v zimě při příležitos-
ti Mezinárodního dne lidských práv, můžeme zažít stejný model: nejprve 
zhlédnutí dokumentárního fi lmu, a po něm besedu diváků - nejlépe s něk-
terým z aktérů fi lmu. 

Zažil jsem takovou akci vícekrát, a vždycky jsem měl o čem přemýšlet. 
Tak tomu bylo i naposledy, po fi lmu režiséra Tomáše Kudrny O čo ide Idě, 
který děvčata z Jednoho světa představila postupně v divadélku ZŠ Bene-
šova, v klubu Ambrela, Café Art a v městské knihovně. 

Viděl jsem poslední promítání, které bylo určeno studentům gymnázia, a 
na které navázala beseda s Oto Bundou, tanečníkem, hudebníkem a zpěvá-
kem, který se ve fi lmu objevuje. 

Přestože gymnazijním studentům musí být téma fi lmu naprosto vzdále-
né, sledovali soustředěně nejen promítání, ale i Bundovo vyprávění o tom, 
jaké to je, když je někdo od dětství ve špatné sociální situaci, a jak z ní as-
poň jednotlivcům pomoci uniknout. 

A o to právě jde Idě Kelarové, zpěvačce z názvu fi lmu. Místo aby se věno-
vala vlastní kariéře, hledá už řadu let v nejchudších romských osadách 
nadané děti a dává jim šanci v dětském pěveckém souboru Čhavorenge, a 
tím i v dalším životě, např. možností studia na umělecké škole. 

Oto Bunda je nejen jedním z jejích spolupracovníků, ale také člověkem s 
velkým osobním kouzlem, takže velmi přirozeně získal u přítomných sym-
patie pro úsilí Idy Kelarové, s jejímž Čhavorenge v posledních letech spolu-
pracuje i Česká fi lharmonie. 

Po skončení besedy jsem se s některými kantory bavil o důležitosti tako-
vých akcí. Nejen pro účastníky samotné, ale taky pro pozvané hosty (Oto 
Bunda byl nadšený ze všech třebíčských projekcí) a jejich organizátory, v 
tomto případě především organizátorky. 

Vždyť zajistit fi lmy, prostory, propagaci, získat hosty a starat se o ně, a 
nakonec stát před diváky a úměrně věku jim vysvětlit, o co při promítání 
jde, to není malý úkol. 

Možná dokonce, že mezi posluchači už seděl někdo další, kdo by se chtěl 
do organizace podobné akce také pustit. A o to jde při promítání fi lmových 
dokumentů, koneckonců, taky.  Milan Zeibert

O co jde při promítání 
fi lmových dokumentů

Křivánek vystavuje v předsálí

Předskokanem letošního jubilejní-
ho 20. festivalu Jeden svět, který se 
koná ve dnech 16. až 18. března, byl 
dvoudenní festival dokumentárních 
fi lmů o lidských právech. Konal se 14. 
a 15. prosince k Mezinárodnímu dni 
lidských práv. Připravil ho Jeden svět 
v Třebíči a zúčastnily se ho třebíčské 
školy, komunitní centra i veřejnost. 
Organizátoři se zaměřili na téma rom-

ské otázky, chudoby a začlenění Romů 
do společnosti.

„Stále existuje mnoho zemí, kde lid-
ská práva dodržována nejsou. Nemusí-
me chodit daleko. Proto jsme zvolili téma 
romské otázky,“ vysvětila koordinátor-
ka festivalu Petra Kopečková.

Mimo jiné byl v ZŠ Benešova k vidě-
ní fi lm „O čo ide Idě“. Je o snaze Idy 
Kelarové měnit svět.  -mič-

Jeden svět měl předskokana

JEDEN FORMÁT. Výstava fotografi í Václava Křivánka z Třebíče, s názvem Jeden 
formát, je k vidění v Galerii předsálí v Národním domě, sídle Městského kulturní-
ho střediska. Zájemci ji mohou navštívit až do konce ledna.
 Foto: Mirka Čermáková


