
Ozvěny Ekofilmu 2012 pro školy 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – KINO KOTVA 
STŘEDA 10. 10. 2012 

 
7.- 9. ročník a střední školy   8.00 – 10.00   
 
Ošklivá kráska muréna   ČR  (vítězný snímek 2001)   18´ 
Neuvěřitelné spřátelení člověka a velkého podmořského hada murény se stalo 
skutečností. 
Smrt bizona    Švédsko, české titulky (GRAND PRIX 1999) 48´ 
Film se odehrává za jedné nejkrutějších zim posledních desetiletí v Yellowstonském 
národním parku, ve kterém uhynula čtvrtina celkového počtu bizonů. Sledujeme řadu 
živočišných druhů (hmyz, ptáci, savci) a vidíme jak jejich život ovlivnila bizonova smrt. 
Maj kompjutr    ČR  (vítězný snímek 2003)   30´ 
Režisér, houslista a majitel sex shopu v zajetí virtuálního démona. Dokumentární horor 
své doby. 
Konzumační    Brazílie (vítězný snímek 2007)    4´ 
Veselá kritika konzumu. Co se stane s člověkem, který nedokáže přestat konzumovat, i 
když jde na toaletu ?! 
Hormonální akvárium   ČR  (vítězný snímek 2008)    20´ 
Zprávy z vodní říše připomínají stav, ve kterém se nacházíme. Plaveme v akváriu různých 
látek, které nás ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. Co se vlastně děje? 
 
7.- 9. ročník a střední školy   10.10 – 12.00   
 
Plastic People    ČR  (vítězný snímek 2008)     7´ 
Kreslený film o plastické chirurgii, o poměru mezi jedinečností a umělou krásou. 
Vetřelci z Amazonie   Francie, český komentář (GRAND PRIX 2010)  45´ 
Neotropické ostnohřbetky jsou jedním z nejúžasnějších tvorů, které příroda vytvořila! 
Někdo v nich vidí miniaturní vetřelce, jiní je považují za mistrovská díla biodiverzity. Jsou 
obyvateli vrcholků stromů a různých vrstev tropického pralesa. 
Arsy-Versy     Slovensko (vítězný snímek 2010)    24´ 
Životní příběh matky a jejího syna Ľuboša, který otočil svět vzhůru nohama. Ľuboš utekl ze 
světa lidí, aby žil v co největší symbióze s přírodou.  
Silva Gabreta - Jak se rodí šumavský horský les ČR (vítězný snímek 2011)  27´ 
Šumava je domovem nejrozsáhlejších fragmentů přirozených horských lesů na území 
České republiky. Dokument ilustruje přírodní procesy při samovolné obnově lesa. 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – KINO KOTVA 
ČTVRTEK 11. 10. 2012 
 

 
1.- 3. ročník   8.00 – 10.00 
 
Ozzy Ozón    Francie, český komentář     10´ 
Kreslený film o příčinách a důsledcích ozónové díry. 
Deštník    Indie, bez komentáře      2´ 
Jak můžeme chránit dešťovou vodu? 
ABCDEkologie: Co můžeme udělat pro přírodu? ČR      4´ 



Ekologie všedního dne. 
Živé srdce Evropy – Rys   ČR         2´ 
V Česku žije celá řada živočišných druhů a ekosystémů, jejichž význam a priorita 
zachování je celoevropským zájmem. 
Šťastná planeta    Indie, animovaný film, bez komentáře    4´ 
Jednoduchá krása naší planety, která bere dech. Je třeba ji chránit. 
CO2      Francie, bez komentáře     13´                                                                                                                                                                                             
Spojením humoru nás animovaný film nutí uvědomit si, že chování jednotlivců i celé 
společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt. 
Marťan spasitel    ČR         3´                                                                                                                                                                                                
Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými 
vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve 
čtrnáctiletý Tomáš Daněk. 
 
Moudronos č.34: Od kolébky do hrobu  ČR      17´ 
Miminka v kolébkách se skoro nekolébají, do hrobu se nebožtík ukládá málokdy, přesto 
pomyslnou cestu musí urazit každý z nás. O tom, že není vždy jednoduchá a veselá jste 
asi něco slyšeli. 
Moudronos navštívil babičku Marii a dědu Prokopa, kterým je dohromady 190 let. Jsou 
bohatí nikoliv penězi, ale tím, co udělali pro druhé. Jsou spokojení a mají na co vzpomínat 
uprostřed svých rodin a přátel. 
 
Následuje interaktivní program s Moudronosem –  vystoupení Moudronose pro děti 
s režisérem I.Látalem, soutěže, beseda atd. 
 
4.- 6. ročník  10.10 - 12.00 
 
ABCD Ekologie - Jak šetřit vodou?   ČR       4´ 
Ekologie všedního dne. 
Prapodivný svět      ČR      26´ 
Karpatské vrchy jsou protkány stovkami malých potůčků, jedním z nich je Vlčí potok. Na 
své cestě vytváří desítky malých tůní. Nám lidem se zdají prázdné, jsou ale plné života. 
A v každé se odehrává nespočet příběhů jejich podivuhodných obyvatel. 
Lednice       ČR       7´ 
Animovaný film je podobenstvím o planetě Zemi a ukazuje důsledky globálního oteplování.  
Živé srdce Evropy – Rys     ČR       2´ 
V Česku žije celá řada živočišných druhů a ekosystémů, jejichž význam a priorita 
zachování je celoevropským zájmem.                                                                                                                                                                                                                 
Příběh s myší: Recyklace PETek  Německo, český komentář    9´ 
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky putuje do továrny, která vyrábí textil... 
Moudronos č.34: Od kolébky do hrobu  ČR      17´ 
Miminka v kolébkách se skoro nekolébají, do hrobu se nebožtík ukládá málokdy, přesto 
pomyslnou cestu musí urazit každý z nás. O tom, že není vždy jednoduchá a veselá jste 
asi něco slyšeli. 
Moudronos navštívil babičku Marii a dědu Prokopa, kterým je dohromady 190 let. Jsou 
bohatí nikoliv penězi, ale tím, co udělali pro druhé. Jsou spokojení a mají na co vzpomínat 
uprostřed svých rodin a přátel. 
 
 
Interaktivní program s Moudronosem a  Ivanem Látalem…..soutěže, beseda atd. 
 



Ozvěny Ekofilmu 2012 pro školy 
ČESKÝ KRUMLOV 

 
ČESKÝ KRUMLOV – MĚSTSKÉ DIVADLO 
STŘEDA 10. 10. 2012 

 
7.- 9. ročník a střední školy   8.00 – 10.00   
 
Ošklivá kráska muréna   ČR  (vítězný snímek 2001)   18´ 
Neuvěřitelné spřátelení člověka a velkého podmořského hada murény se stalo 
skutečností. 
Smrt bizona    Švédsko, české titulky (GRAND PRIX 1999) 48´ 
Film se odehrává za jedné nejkrutějších zim posledních desetiletí v Yellowstonském 
národním parku, ve kterém uhynula čtvrtina celkového počtu bizonů. Sledujeme řadu 
živočišných druhů (hmyz, ptáci, savci) a vidíme jak jejich život ovlivnila bizonova smrt. 
Maj kompjutr    ČR  (vítězný snímek 2003)   30´ 
Režisér, houslista a majitel sex shopu v zajetí virtuálního démona. Dokumentární horor 
své doby. 
Konzumační    Brazílie (vítězný snímek 2007)    4´ 
Veselá kritika konzumu. Co se stane s člověkem, který nedokáže přestat konzumovat, i 
když jde na toaletu ?! 
Hormonální akvárium   ČR  (vítězný snímek 2008)    20´ 
Zprávy z vodní říše připomínají stav, ve kterém se nacházíme. Plaveme v akváriu různých 
látek, které nás ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. Co se vlastně děje? 
 
7.- 9. ročník a střední školy   10.10 – 12.00   
Plastic People    ČR  (vítězný snímek 2008)     7´ 
Kreslený film o plastické chirurgii, o poměru mezi jedinečností a umělou krásou. 
Vetřelci z Amazonie   Francie, český komentář (GRAND PRIX 2010)  45´ 
Neotropické ostnohřbetky jsou jedním z nejúžasnějších tvorů, které příroda vytvořila! 
Někdo v nich vidí miniaturní vetřelce, jiní je považují za mistrovská díla biodiverzity. Jsou 
obyvateli vrcholků stromů a různých vrstev tropického pralesa. 
Arsy-Versy     Slovensko (vítězný snímek 2010)    24´ 
Životní příběh matky a jejího syna Ľuboša, který otočil svět vzhůru nohama. Ľuboš utekl ze 
světa lidí, aby žil v co největší symbióze s přírodou.  
Silva Gabreta - Jak se rodí šumavský horský les ČR (vítězný snímek 2011)  27´ 
Šumava je domovem nejrozsáhlejších fragmentů přirozených horských lesů na území 
České republiky. Dokument ilustruje přírodní procesy při samovolné obnově lesa. 
 
 
ČESKÝ KRUMLOV – MĚSTSKÉ DIVADLO 
ČTVRTEK 11. 10. 2012 
 
1.- 3. ročník   8.00 – 9.00 
 
Ozzy Ozón    Francie, český komentář      10´ 
Kreslený film o příčinách a důsledcích ozónové díry. 
Deštník    Indie, bez komentáře      2´ 
Jak můžeme chránit dešťovou vodu? 
ABCDEkologie: Co můžeme udělat pro přírodu? ČR     4´ 
Ekologie všedního dne. 
Živé srdce Evropy – Rys  ČR         2´ 



Ošklivá kráska muréna  ČR        18´ 
 
Šťastná planeta    Indie, animovaný film, bez komentáře   4´ 
Jednoduchá krása naší planety, která bere dech. Je třeba ji chránit. 
CO2      Francie, bez komentáře     13´                                                                                                                                                                                             
Spojením humoru nás animovaný film nutí uvědomit si, že chování jednotlivců i celé 
společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt. 
Marťan spasitel    ČR        3´                                                                                                                                                                                                
Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými 
vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve 
čtrnáctiletý Tomáš Daněk. 
 
1.- 3. ročník   9.15 – 10.15 
 
Ozzy Ozón    Francie, český komentář      10´ 
Kreslený film o příčinách a důsledcích ozónové díry. 
Deštník    Indie, bez komentáře      2´ 
Jak můžeme chránit dešťovou vodu? 
ABCDEkologie: Co můžeme udělat pro přírodu? ČR     4´ 
Ekologie všedního dne. 
Živé srdce Evropy – Rys     ČR      2´ 
V Česku žije celá řada živočišných druhů a ekosystémů, jejichž význam a priorita 
zachování je celoevropským zájmem. 
Ošklivá kráska muréna     ČR     18´ 
 
Šťastná planeta    Indie, animovaný film, bez komentáře   4´ 
Jednoduchá krása naší planety, která bere dech. Je třeba ji chránit. 
CO2        Francie, bez komentáře   13´                                                                                                                                                                                             
Spojením humoru nás animovaný film nutí uvědomit si, že chování jednotlivců i celé 
společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt. 
Marťan spasitel       ČR     3´                                                                                                                                                                                                
 
4.- 6. ročník  10.30 – 12.00 
 
ABCD Ekologie - Jak šetřit vodou?    ČR      4´ 
Ekologie všedního dne. 
Prapodivný svět       ČR     26´ 
Karpatské vrchy jsou protkány stovkami malých potůčků, jedním z nich je Vlčí potok. 
Lednice       ČR      7´ 
Animovaný film je podobenstvím o planetě Zemi a ukazuje důsledky globálního oteplování.  
Živé srdce Evropy – Rys      ČR      2´ 
V Česku žije celá řada živočišných druhů a ekosystémů, jejichž význam a priorita 
zachování je celoevropským zájmem.                                                                                                                                                                                                                
Devět a půl: Voda       Německo, český komentář 9´ 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že vyvažuje zlatem. 
Ošklivá kráska muréna     ČR     18´ 
 
Příběh s myší: Recyklace PETek   Německo, český komentář  9´ 
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. 
Slunný den       Německo, bez komentáře  7´                                                                                                                                                                                         
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes objeví, že už není tak vítané, jak doufalo. 
Animovaný film.  


