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ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA JU
16.00 – 18.00  promítání a beseda pro veřejnost
Planeta oceán – 2. díl, 47 min., režie Yann Arthus 
Bertrand, Michael Pitiot, Francie
Yann Arthus-Bertrand, autor u nás proslulý sérií 
výstav velkoplošných fotografi í a snímkem Home, se 
tentokrát zaměřil na světový oceán. S kamerou se 
vydává do mořských hlubin a jeho fi lm je opět velmi 
apelativní. Děsivé sekvence nás varují před devastací, 
ale přináší také doporučení, co dělat, abychom oceán 
přestali ničit. Film získal Grand Prix festivalu Voda, 
moře, oceány 2013.

Moře a oceány očima fi lmařů – podmořský 
svět v 3D. Povídání s režisérem, potápěčem a dob-
rodruhem Stevem Lichtagem o neobvyklém natáčení 
v extrémně obtížných podmínkách. 

ČESKÝ KRUMLOV

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
08.00 – 12.00  promítání pro základní školy 
14.00 – 17.00  promítání pro střední školy 
  a veřejnost
14.00
Planeta oceán – 2. díl, 47 min., režie Yann Arthus 
Bertrand, Michael Pitiot, Francie
Film získal Grand Prix festivalu Voda, moře, oceány 
2013. (Anotace viz PřF JU)

Symfonie půdy, 102 min., režie Deborah Koons 
Garcia, USA
Film je uměleckým ztvárněním zázračné hmoty – 
půdy. Teprve když pochopíme složité vazby mezi 
půdou, vodou, atmosférou, rostlinami i živočichy, oce-
níme komplexní a dynamickou povahu tohoto vzácné-
ho zdroje. Film oceněn na festivalu Life Sciences Film 
Festival 2012.

Gastonova cesta, 26 min., režie Martin Čech, ČR
Gaston byl spolu s dalšími lachtany povodní v roce 
2002 vyplaven do Vltavy a jako jediný z nich nepřežil. 
Film je poutavým příběhem drsného boje s přírodním 
živlem. Film oceněn na festivalu Envirofi lm 2013.

Vybité baterie, 10 min., režie Bára Kopecká, ČR
Jak všichni víme, vybité baterie jsou k ničemu, dokon-
ce. jsou i toxickým odpadem. Ale obsahují zbytkové 
napětí, které se dá využít. Film oceněn na festivalu 
Envirofi lm 2013.

Pátek 25. 10. 2013
ČESKÝ KRUMLOV

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
08.00 – 12.00  promítání pro základní školy 
14.00 – 20.00  promítání pro veřejnost

Ozvěny mezinárodních fi lmových festivalů
14.00
Ekopia – inteligentní budova, trvale udržatelné 
bydlení 6. část: cestovní ruch se stává ekologič-
tějším, 26 min., režie Eva Mehl, Německo
Stále více architektů navrhuje hotely, které splňují po-
žadavky na trvale udržitelný cestovní ruch. Stále více 
cestovatelů bere do úvahy environmentální stránku, 
když si objednávají hotelové pokoje, někdy je dokonce 
nejdůležitejším aspektem. Tyto změny v postojích jsou 
nesporné a průmysl cestovního ruchu na ně reaguje. 
Ale co rozumíme pod pojmem „udržitelný“? 
Film oceněn na festivalu Envirofi lm 2013.

Vyprávění o lese, 28 min., režie Ljuba Václavová, ČR
Z lesa člověk vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá 
je pod zemí. Jaká je historie lesa ve vývoji krajiny, 
v toku času? Na tyto otázky odpoví geolog Václav 
Cílek, botanik Ivan Větvička a ekolog Jaromír Bláha. 
Film oceněn na festivalu Envirofi lm 2013.

Stříbro moře, 29 min., režie Are Pilskog, Norsko
K jednomu z největších přírodních jevů dochází každo-
ročně v pobřežních vodách Norska. Obrovské školky 
sleďů se stěhují 1000 km daleko. Hned tím vzbudí 
pozornost lovců; větších ryb, velryb, ptáků a v ne-
poslední řadě i člověka. Biolog a fi lmař Are Pilskog 
sleduje osud mláděte papuchalka, jehož přežití závisí 
od správného načasování s mladými sledi. Uvidíme 
zranitelnost i toho největšího ekosystému naší planety. 
Film oceněn na festivalu Voda, moře, oceány 2013.

15.30
Planeta Člověk, 50 min., režie Martin Mészáros, 
Alfred Vendl, Rakousko
Vítejte ve výjimečném a nádherném ekosystému člo-
věka. Každý z nás je světem sám o sobě – lidské tělo 
obsahuje úžasné krajiny a prostředí: jsme jako planeta 
se 100 bilióny obyvateli. Tito cizí tvorové ovládají vše, 
co děláme. Bez nich bychom nemohli žít. 90 procent 
buněk našeho těla nemá lidský původ. Věda ale stále 
ještě nezná všechny členy této neuvěřitelně komplexní 
biologické komunity. Až je poznáme, budeme teprve 
vědět, co z nás dělá lidi. Film oceněn na festivalu Life 
Sciences Film Festival 2012.

Cesta – cenoty s nádechovým potápěčem, 
50 min., režie Jean-Luc Millan, Francie
Yucatán. Malý koutek světa, koupající se ve vodách 
oceánu. Kolébka mayské civilizace a místo dopadu 
meteoritu Chicxulub, který prý přispěl k vyhynutí 
dinosaurů. Guillaume Nery je pětinásobným mistrem 
světa v nádechovém potápění a rozhodl se probádat 
toto místo plné historie a odhalit jeho tajemství. 
Film oceněn na festivalu Voda, moře, oceány 2013.

Představení fi lmových festivalů s promítáním 
pořadů oceněných Grand Prix 2013

17.15
Grand Prix MFF Envirofi lm 2013
Mrtví z Alosu, 31 min., režie Daniele Atzeni, Itálie
Antonio Gairo je jediný, kdo přežil katastrofu v roce 
1964, která postihla Alos, obec v centru Sardinie, 
ze které je nyní ponuré město chatrčí. Po návratu 
vzpomínek, vyprávěl příběh o životě obce před osu-
dovou událostí a jasným způsobem popsal okolnosti, 
vedoucí k tragédii. Film využívá i širokou škálu archiv-
ních záběrů, aby ukázal fatální kroky malé komunity 
pastevců v 50tých letech, směřující k „modernosti“. 
Film uvedou a festival Envirofi lm představí Dagmar 
Rajčanová a Kateřina Javorská.

18.00
Grand Prix MFF Voda, moře, oceány 2013
Planeta oceán – 1. díl, 47 min., režie Yann Arthus 
Bertrand, Michael Pitiot, Francie
Yann Arthus-Bertrand je velkým fanouškem létání 
v horkovzdušném balónu. Z jeho koše už pořídil tisíce 
leteckých snímků nejrůznějších oblastí naší planety. 
S kamerou se vydává do mořských hlubin a přináší 
svědectví, jak s dary oceánu zachází lidstvo, protože 
světová populace stále roste. Film uvede a festival 
Voda, moře, oceány představí Steve Lichtag.

19.00
Grand Prix Life Sciences Film Festival 2013 
Farmář a jeho princ, 52 min., režie Bertram Verhaag, 
Německo 
Princ Charles spolu s farmářem Davidem Wilsonem 
vymyslel několik způsobů, jak zvýšit vitalitu půdy a 
podpořit biodiverzitu. Film uvede a Life Sciences Film 
Festival představí Štěpán Alexander.

Divadelní klub Ántré
20.00 – 22.00
Dáme si do nosu. Volební gulášek vaří Lakomá 
Barka, Bluesberry a Wooden Shoes. 
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