
XXXII. Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví 
EKOFILM 2006

České Budějovice, Český Krumlov  9. – 15. 10. 2006

Program

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PONDĚLÍ 9. 10. 2006 

11.00  sázení stromů EKOFILMU (Slupenec u Českého Krumlova)

Biologická fakulta JČU, Branišovská 31

15.00 – 18.30
Nebojte se zeptat, máte koho! – 
Prezentace a workshop organizací z oblasti životního prostředí.
Chcete zjistit, jaké otázky řeší nevládní i státní organizace v tomto oboru? Potřebujete radu nebo pomoc? Chcete 
si zasoutěžit, zahrát zajímavé hry?
Na Vaši návštěvu a dotazy se těší organizace:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Cassiopeia – Centrum ekologické a globální výchovy, CENIA - česká 
informační  agentura  životního  prostředí,  Český  nadační  fond  pro  vydru,  Český  svaz  ochránců  přírody 
Libosváry,  DAPHNE ČR a SR  - Institut aplikované ekologie,  Ekocentrum Šípek,  EkoWATT -  Centrum pro 
obnovitelné  zdroje  a  úspory  energie,  ENKI,  o.p.s. -  společnost  pro  výzkum a  osvětu  v  oborech  životního 
prostředí, Hnutí DUHA - přátelé Země Česká republika, Sdružení Jihočeské matky - ochrana ŽP, poradenství 
v energetice, KRASEC -  KRAjská Sít Environmentálních Center, Městský úřad Strakonice – Odbor životního 
prostředí,  REC  Česká  republika -  Regionální  environmentální  centrum,  Regionální  rozvojová  agentura 
Šumava,  o.p.s.,  Rosa  -  společnost  pro ekologické informace a aktivity,  o.p.s., Správa CHKO Blanský les,  
Správa NP Šumava, UWIP - United World of Indigenous Peoples (Spojený svět domorodých národů).

Kino Kotva, Lidická 2110

8.30 – 15.00 promítání pro školy

Soutěžní promítání
16.30 
Rosomáci – hyeny severu, Německo, 2005, 53 min., angl. verze, čes. tit., režie Oliver Goetzl 
Malá senzace v oblasti filmování divoké zvěře. Seznamte se s jedním z nejplašších dravců severní polokoule – 
s rosomákem. Je tak těžko polapitelný, že i lovci se s ním setkají jen zřídkakdy. (NS)
17.30
Baja – Tak trochu jiná Kalifornie, Rakousko, 2005, 52 min., angl. verze, čes. tit., režie Paul Reddish 
Dolní Kalifornie v Mexiku je domovem pro spoustu jedinečných a málo známých živočichů a rostlin. Na obou 
jejích stranách se nacházejí pozoruhodné vody. Pacifik je divoký, ale jeho chráněné laguny představují útočiště 
pro plejtvákovce šedé a jejich mláďata. Na východě se nachází Cortézovo moře, kde žijí velcí rejnoci a delfíni. 
(NS)
18.30
Laos: Země divů, Rakousko, 2005, 52 min., angl. verze, čes. tit., režie Harald Pokieser
85% jižní Asie tvoří nedotčená příroda. Fauna tamních pralesů jakoby pocházela z pohádky – jsou zde sloni, 
tygři, leopardi a některé z nejvzácnějších živočišných druhů naší planety. (NS)

20.00 
Zahájení festivalu, zazpívá Kristýna Peterková, finalistka soutěže SuperStar 
Nepříjemná pravda (zvláštní uvedení filmu), USA, 2006, 100 min., angl. verze, čes. titulky, režie Davis  
Guggenheim
Působivý dokument, v němž bývalý viceprezident Spojených států amerických Al Gore důrazně varuje před 
jedním z hlavních strašáků moderní doby – globálním oteplováním. (NS)



ÚTERÝ 10.10. 2006
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. (zasedací místnost 2. patro)
10.00 Dobré informace jsou největší bohatství 
Seminář  pro  veřejnost  a  úředníky  státní  správy  o  probíhajících  projektech  Evropských  sociálních  fondů  v 
jihočeském regionu. Prezentace realizace grantu MŽP v praxi (např. Mgr. Zdena Jelenová - Rosa, Ing. Vladimír 
Krtouš - RRA Šumava, Mgr. Martin Střelec - Daphne aj.). Diskuse, občerstvení z bioproduktů.

Aula Jihočeské univerzity, Studentská 15
14.00 Energetické dilema – Ekologická řešení
Beseda  aktivisty  Bruna  Combyho  (Francie).  Možná  Vás  překvapí.  Možná  s  ním  nebudete  souhlasit.  Ale 
rozhodně už nikdy nebudete o energii přemýšlet stejně!
Přednáška i beseda jsou v angličtině, překlad zajištěn.

Biologická fakulta JČU, Branišovská 31

14.00 – 18.00
Máme dlouhé vedení?
Promítání a diskuse na téma energetických zdrojů.
Dozvíte se jak vidí různí odborníci budoucnost energetiky. Musíme se uskromnit? Šlo by to bez jaderné energie?
14.00 – 16.00 promítání  filmů:
Černobyl – Neviditelný zloděj, Německo, 52 min., něm,verze, angl. tit., čes. kom., režie Christoph Boekel 
26. duben 1986. Den, kdy se stalo nemyslitelné a kdy se nejhorší představy přeměnily na otřesnou skutečnost: 
den, kdy vybuchl čtvrtý reaktor černobylské jaderné elektrárny.
Klimatické zařízení má poruchu, Slovensko, 39 min., slov. verze, režie Katarína Začková, 
Změny klimatu, kvůli kterým se i ve střední Evropě počasí “zbláznilo”. Odborníci z Čech, Rakouska a Slovenska 
upozorňují na rapidní úbytek transpirujících rostlin, které zmírňují chaos v počasí. Dávají jednoduché a laciné 
návody, jak krajině pomoci.
Energie známá i neznámá (zvláštní uvedení), ČR, 23 min., režie Alena Hynková 
Praktické využití tradiční a alternativní energie. Pro a proti.
16.30 – 18.00 diskuse
Přijďte se zapojit do debaty našich hostů:
Ing. Edvard Sequens (energetický poradce, Calla) – Obnovitelné zdroje energie 
Mgr. Karel Murtinger (energetický poradce, EkoWATT) – Možnosti snížení spotřeby energie
Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (proděkan Zemědělské fakulty JU) - Biomasa jako zdroj
Ing. Dana Drábová, PhDr. (ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost) – Renesance jaderné energetiky 
- iluze a skutečnost
Ing. Monika Machová Wittingerová (předsedkyně Jihočeských matek) – Jaderná energetika - mýty a fakta
Zvláštní hosté:
Bruno Comby – (Francie, prezident EFN – Ochránci životního prostředí pro jadernou energii)
RNDr. Martin Bursík (předseda Strany zelených)
Moderuje Mgr. Jiří Guth (ekologický poradce Ministerstva životního prostředí)

Kino Kotva, Lidická 2110

8.30 – 14.30  promítání pro školy
15.00 Poznáte EKOZNAČKU?
Máte zmatek ve značkách, které znáte z obalů? Víte, jaké značce můžete důvěřovat?Víte, které výrobky jsou 
skutečně šetrné k životnímu prostředí? Jak souvisí každodenní nákupy s Vaším zdravím?
Odpovědi na tyto otázky získáte na semináři o ekoznačkách a ekologicky šetrných výrobcích, který pořádá 
CENIA v rámci Evropského týdne ekoznačení.

17.30 Soutěžní promítání 

Cesta za snem, Slovensko, 2006, 47 min., režie Jaroslav Vojtek 
Sonda do slovenské společnosti 15 let po sametové revoluci, která hledá „slovenský sen“. Je vůbec dostupná 
nějaká idea, které by člověk měl věnovat pozornost, se kterou by se ztotožnil?
Jiné světy, Slovensko, 2006, 75 min., režie Marko Škop
Na Šarišském hradě se setkává šest lidí různých životních poměrů, věků i národností. Přestože obývají stejný 
region, v pohledu na život se radikálně liší. Jiné světy zachycují nejen rozdíly mezi jednotlivými národy, ale i 
mezi minulostí a přítomností, tradicí a globalismem.



20.00 
Blízko nebe, ČR, 2006, 47 min., režie Zdeněk Zvonek 
Blízko nebe žijí přes léto ve švýcarských Alpách manželé Windlinovi. Život mají stejný, ale bohatý. Porozumět 
tradici, zastavit se a splynout s přírodou – to bylo smyslem dokumentu očima a kamerou režiséra Zdeňka 
Zvonka.
Koloběh života, Rakousko, 2006, 60 min., angl. tit., čes. kom., režie Timo Novotny
Strhující audiovizuální dobrodružství napříč kontinenty je remixem proslulého snímku Michaela Glawoggera 
„Megacities“ (1997). Směs původně nepoužitých a nově natočených záběrů se zvukovou stopou od hudebního 
uskupení Sofa Surfers přináší fascinující pohled na odvrácenou tvář Mexico City, New Yorku, Bombaje, Moskvy 
a Tokia. (NS)

STŘEDA 11.10. 2006

Biologická fakulta JČU, Branišovská 31     

12.30 – 13.45
Dobrá rada nad zlato.
Seminář o dotacích v ekoporadenství a grantovém schématu v regionu České Budějovice. Ivona Kristiánová 
(Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo životního prostředí)
14.00 – 18.00
Hory … mezi nebem a zemí
Promítání a beseda na téma divoké země, hory a horolezci.
Snímky a vyprávění o cestování, dobrodružných výpravách, horách i jejich zdolávání.
14.00 – 16.00 promítání soutěžních filmů:
Bulharsko – divoký Balkán , Německo, 44 min., něm. ver., čes. tit., režie Ernst Sasse
Strmé útesy, malebné pláže, křišťálově čistá voda – bulharské Černé moře přitahuje návštěvníky z celé Evropy. 
Bulharsko  toho  může  nabídnout  mnohem víc,  než  jen  pláže  a  moře  –  divoké  hory  plné  medvědů  a  vlků, 
nepřátelská skalní města, nad kterými krouží supi, planinu kolem Dunaje a její včelojedy a evropské rejdiče. 
(NS)
V říši kamzíka tatranského, Slovensko, 28 min., režie Zdeno Vlach
Nejvyšší  polohy  Karpat  se  rozprostírají  na  území  tatranského  národního  parku.  Jsou  domovem  kamzíka 
vrcholového,  který  tady  tvoří  samostatný  poddruh,  podobně  jako  svišť.  Film  zachycuje  život  obyvatelů 
alpinského pásma a úchvatnou vysokohorskou krajinu. 
Svišti z Kazachstánu, Německo, 44 min., něm. ver., čes. tit., režie Tobias Mennie
Kazachstán je téměř stejně velký jako Texas, ale nachází se v samém středu centrální Asie. Nekonečná chudá 
step. Tato krajina se v roce 2005 dostala pod ochranu UNESCO. Hnízdí zde tisíce plameňáků, po nebi poletují 
orli a v samém středu přežívají opravdoví bojovníci: rodina svišťů. (NS)

16.30 – 18.00 beseda
Ing. Rudolf Švaříček (český cestovatel, fotograf, horolezec, vodák, potápěč a dobrodruh.)
Miroslav Caban (český horolezec, fotograf, cestovatel)

Kino Kotva, Lidická 2110

8.30 – 15.30  promítání pro školy

Soutěžní promítání 

16.30 
Do toho, motýli, do toho! Nizozemí, 2005, 74 min., angl. kom, čes .tit., režie Josephine Hamming
Život migrujících motýlů – babočky admirála a můry gamma. Vzrušující cesta motýlů ze severní Evropy přes 
jižní Evropu až do severní Afriky přibližuje i kulturní a historická místa, která motýli cestou míjí. (NS)
18.00 
Gesäuse – burácející hory, Rakousko, 2005, 52 min., angl. ver., čes. tit., režie Michael Schlamberger
Divoká oblast Alp, dramatická krajina strmých skal, rozbouřené proudy vod a temný, tajemný les. Zvuk 
burácející vody, která dopadá na holou skálu, dal celé oblasti jméno. Burácení hor, které naráží na impozantní 
vrcholy. (NS)
Prapodivný svět, ČR, 2006, 26 min., režie Steve L. Lichtag
Karpatské vrchy jsou protkány stovkami malých potůčků, razících si cestu do údolí. Jedním z nich je Vlčí potok, 
který při své cestě vytváří desítky malých tůní. V každé z nich se odehrává nespočet příběhů jejich 
podivuhodných obyvatel. (NS)
Steve Lichtag osobně představí svůj nový film – beseda.



20.00 (Večer je určen i pro neslyšící, film s titulky, beseda s tlumočníkem)
Pururambo
Slovensko, 2006, 56 min., slov.kom., čes. tit., režie Pavol Barabáš 
Nová Guinea je největší tropický ostrov světa. V labyrintu nepřívětivých močálů žijí lidé vysoko na stromech 
tak, jako v době kamenné. Nepotkali ještě nikdy bělocha, nepřišli do styku s výdobytky naší civilizace. Vstup na 
jejich  území  je  nebezpečným dobrodružstvím.  Jsou  to  místa,  o  kterých  se  hovoří  s  respektem.  Tam podle 
misionářů žijí kanibalové ...
O návštěvě primitivních kmenů a dalších cestách bude vyprávět cestovatel - dobrodruh
Rudolf Švaříček, který bude letošním festivalovým hostem Steva Lichtaga.

ČTVRTEK 12.10. 2006

Biologická fakulta JČU 

Od pralesa k člověku, od člověka k pralesu
Cestopisné promítání a besedy na téma pralesy a krajina.
Mýty a fakta o pralesích. Neotřelé pohledy na vztah člověka ke krajině. Je člověk ničitel nebo tvůrce?

14.00 – 16.00 promítání filmů a beseda
Živoucí hřbitov
Rakousko, 52 min., angl. ver., čes. tit., režie Manfred Corinne 
Toto je první dokument, který prozkoumává svět za dveřmi vídeňského centrálního hřbitova, jedná se totiž o 
přirozené prostředí mnoha druhů v rozlehlém moři hrobů.
Putování starými cestami, ČR, 28 min, režie Ljuba Václavová 
Poetický dokument nabízí  obrazy krajin s jejími pěšinami,  cestičkami,  cestami a  silnicemi.  O jejich vzniku, 
proměnách i zániku poutavě vyprávějí geolog Václav Cílek a výtvarník František Skála.
V šeru ticha, ČR, 33 min., režie Josef Císařovský 
Filmová esej vypráví o posledních zbytcích pralesů v České republice.
Režisér Josef Císařovský a Petr Nohel představí svůj nový film – beseda o pralesích a natáčení filmu.
16.30 – 18.00 beseda
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, zabývá se historií a současností vegetace)
„Kultura jako past na myši a příroda jako myši aneb kdo tomu věří, je vůl“..

Kino Kotva, Lidická 2110

8.30 – 15.00  promítání pro školy

soutěžní promítání

16.30  Karlín žije dál

ČR, 2005, 58 min., režie Miloslav Kučera 
Katastrofální  povodně  roku  2002  změnily  pražskou  čtvrť  Karlín  v mrtvé  město.  Sběrný  dokument  sleduje 
obnovu této lokality po dobu tří let. (NS)

18.00 

Bekyně velkohlavá – Červi z pekla
Maďarsko, 2005, 26 min., angl. tit., čes. kom., režie Mosonyi Szabolcs 
Každých deset let jsou evropské lesy ohroženy malým živočichem. V letech 2004 a 2005 bylo téměř 100.000 
hektarů maďarských lesů napadeno housenkami bekyně velkohlavé, díky nimž přišly stromy o listy. 
Satoyama – Tajná vodní zahrada Japonska
Japonsko, 2004, 52 min., angl. tit., čes. kom., režie Masumi Mizunuma
Dech beroucí rozloha jezera Biwa podporuje život lidí, žijící v souladu s přírodou. Starý rybář proplouvá na své 
dřevěné pramici mokřinou plnou rákosu. Drží se přísné zásady a nikdy neloví víc ryb než potřebuje. Lidé z jeho 
vesnice stále využívají starý systém čerpání vody přímo do každého domu. Tato metoda se jmenuje Kabata.

20.00 
Člověk a příroda = buddhismus.
Setkání s herečkou Květou Fialovou a režisérem Viliamem Poltikovičem. 
Večer uvede režisér Martin Slunečko s ukázkou ze svého filmu „Stále okouzlující a kouzelná Květa Fialová“ a 
také výběrem z tvorby Viliama Poltikoviče.



ČESKÝ KRUMLOV

ČTVRTEK 12.10. 2006

Kino J&K, Špičák 134

12. a 13. 10. 2006

8.30 – 12.30  promítání pro školy

PÁTEK 13.10. 2006

Státní hrad a zámek - Mincovna 

9.00 - 18.00  akreditace, soutěžní promítání, filmové přehlídky, promítání na přání

Hotel U města Vídně, Latrán 77

10.30 - 12.00 

Květinový hotel - Ekologicky šetrné ubytování (seminář)

Informace  a poradenství  pro hotely a  kempy jak získat  ekoznačku EU, jako známku kvality  pro ubytovací 
služby. Pořádá ENVIROS a  CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

13.30 – 15.00
Filmy - Festivaly - Ekovýchova = Spojené nádoby? (seminář)
Jak spolu souvisí filmové festivaly o životním prostředí a nevládní organizace zaměřené na environmentální 
vzdělávání,  a  práce  s filmovým dílem? Existují  účinné  prostředky,  jak  využít  filmový potenciál?  Jaké  jsou 
zkušenosti v sousedních státech?
Ing. Dagmar Rajčanová (Středisko Environmentální výchovy SAŽP v Banské Bystrici, programová ředitelka 
festivalu Envirofilm, Slovensko),  Andzrej Traczykowski (vedoucí Studia filmów przyrodniczych Włodimierza 
Puchalskiego v Lodži, organizátor festivalu přírodních filmů, Polsko), Katarína Šimončičová (předsedkyně MV 
SZOPK Bratislava, pořadatelka minifestivalu Bratislavský Ekofilm, Slovensko), Tomáš Kábrt (novinář, EkoKino 
Sokolov),  moderuje  Kateřina  Javorská  (předsedkyně  ÚSTT,  scenáristka  a  mediální  teoretička,  členka 
festivalových porot Envirofilmu a TSTTT , Slovensko)

Státní hrad a zámek - Mincovna 

16.00 – 18.30 (povídání a promítání filmů)

Grónsko mnoha tváří. Alena a Jaroslav Klempířovi budou vyprávět o svých cestách po Grónsku, přírodě,  

obyvatelích a globálním oteplování.

Státní hrad a zámek - Zámecká jízdárna

19,30 Koncert Ivana Hlase.

SOBOTA 14.10. 2006

Státní hrad a zámek – Mincovna, Kino J&K, Špičák 134, 

9.00 -17.00 akreditace, soutěžní promítání, filmové přehlídky, promítání na přání

10.30

Grizzly Man (zvláštní uvedení), USA, 60 min., režie Werner Herzog
Snímek zpracovává příběh experta na medvědy, Timothyho Treadwella, který se pravidelně vydával na Aljašku, 
aby studoval medvědy grizzly a žil s nimi. Dokázal se tomuto nebezpečí přiblížit jako nikdo před ním. Jeho 
vášeň se mu však stala osudovou. Společně s přítelkyní Amie se v roce 2003 stali prvními známými oběťmi 
grizzlyho na člověka.
Povídání o medvědech a lidech, ředitel ZOO Praha PhDr. Petr Fejk. 

13,30 Jan Špáta - filmová vzpomínka s Olgou Sommerovou. Výběr z tvorby 35 mm filmů.



15.30 Mír s tuleni 
Setkání s tvůrci připravovaného koprodukčního filmu a odborníky na chov ploutvonožců. Ukázky z natáčení.

Státní hrad a zámek - Zámecká jízdárna

19.00 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

NEDĚLE 15.10. 2006

Státní hrad a zámek - Mincovna 

9.00 – 13.00 To nejlepší z Ekofilmu 2006

Přehlídka vítězných snímků, projekce na přání

výstavy: Tuleň středomořský – historie vyhynutí, Grónsko – kouzelný svět

Všechny pořady festivalu jsou určeny pro veřejnost, vybrané i pro neslyšící (NS) /VSTUP ZDARMA/ Změna 

programu vyhrazena

www.ekofilm.cz

Kontakty:
organizace, akreditace:
AUVIEX, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4, Marta Váchová, tel.: 214445404,
e: mail: ekofilm@auviex.cz, www.auviex.cz 
vyhlašovatel, program:
Ministerstvo životního prostředí, RNDr. Jitka Radová, tel.: 267122432, 
e:mail: ekofilm@env.cz, www.env.cz
program JČU:
Daphne ČR, Libuše Desetová, Husova 45, 370 05 České Budějovice, tel. 385311019
e:mail: libuse.desetova@daphne.cz 

Ubytování a doprava

Infocentrum Český Krumlov, tel. 380704622, www.ckrumlov.cz
Infocentrum České Budějovice, tel. 386359480, www.c-budejovice.cz

Místa konání

České Budějovice
Biologická fakulta JČU, Branišovská 31, Kino Kotva, Lidická 2110 
Český Krumlov
Státní hrad a zámek, Kino J&K, Špičák 134, Hotel U města Vídně
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