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WWW.FACEBOOK.COM/EKOFILM
WWW.INSTAGRAM.COM/EKOFILM

Pořadatelem EKOFILMU je Ministerstvo životního prostředí.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila 
Šimka, primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, rektora 
Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a  rektorky 
Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

#ekofilm #poslednikapka

www.ekofilm.cz

voda v krajině

44. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO 
ENVIRONMENTÁLNÍHO FESTIVALU

11.–13. 10. 2018
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INFORMACE  
PRO ÚČASTNÍKY EKOFILMU

JAK NA PROGRAM?  
ZADARMO, ALE S REGISTRACÍ. 

KUDY KAM,  
KDE A CO

EKOFILM VÁM PŘINÁŠÍ:

Veškerý program EKOFILMu je zdarma, návštěvníci se však musí regis-
trovat na našem webu www.ekofilm.cz. Nechceme vám komplikovat 
život, jen potřebujeme vědět, kolik diváků kam přijde. Jde jen o 30 vteřin 
vašeho času: v pravém horním rohu stránek čeká tlačítko „Přihlásit se”, 
po jehož rozkliknutí zvolíte možnost „Registrovat se” a vyplníte tři struč-
né údaje. Voilà, cesta k desítkám akcí zdarma je otevřená!

Zažíváme největší sucho za posledních 50 let. Obce jsou bez vody, voda 
je na příděl. Zemědělci hlásí menší úrodu a nedostatek krmiva pro cho-
vy. Zvyšuje se průměrná teplota a počasí se extremizuje. Buď je sucho, 
nebo nás trápí přívalové deště, které způsobí škody, ale voda rychle odte-
če pryč. Hladiny řek i potoků výrazně klesají. Krajina je suchá a vyprahlá. 
Jakou zásluhu má na tom člověk? Jaká je naše budoucnost? Co můžeme 
udělat pro to, aby se voda do krajiny vrátila? To vše zjistíte na 44. ročníku 
mezinárodního festivalu filmů s tematikou životního prostředí EKOFILM.
„Sucho se už stalo reálnou hrozbou, které se musíme postavit. Přijďte se 
na EKOFILM dozvědět, co všechno je potřeba udělat pro krajinu, jak do 
ní navrátit vodu a jak zajistit pitnou vodu pro budoucí generace. Nabídka 
filmů i besed bude široká. Benjamin Franklin kdysi řekl:  ‚Vodu neoceníme, 
dokud nám nevyschne studna.‘ A to platí o všem v životě,“  říká ministr 
životního prostředí Richard Brabec. 
Dvě desítky filmů z celého světa a setkání s jejich tvůrci v kině Scala, pře-
hlídka technologických trendů a zajímavostí v areálu EKOEXPO na náměstí 
Svobody, výstava fotografií před Místodržitelským palácem, programy pro 
školy i diskuze s předními odborníky na různá environmentální témata 
v Otevřené zahradě, besedy s významnými českými i zahraničními osob-
nostmi v prostorách Masarykovy univerzity, zážitkové programy i koncer-
ty. Takový bude letos EKOFILM. A co je nejlepší? Všechny akce v rámci 
festivalu jsou zdarma.

Nemusíte se obtěžovat sháněním informací. Vše potřebné vám řekne-
me na InfoPointu v našem EkoExpo stanu přímo na náměstí Svobody 
v centru Brna. Zde vám rádi poskytneme festivalové katalogy a reklamní 
předměty, i poradíme kudy kam.

VODA V KRAJINĚ
Téma letošního ročníku:
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Téma letošního léta bylo jedno-
značně sucho. Louky změnily bar-
vu ze zelené na pískově hnědou, 
v řekách i vodních nádržích ubylo 
vody. Třetí srpnový týden naprše-
la na Moravě pouhá 4 % normál-
ního množství srážek, v Čechách 
to byla třetina. 

Důvody, proč česká krajina vy-
sychá, jsou známé a nezpochyb-
nitelné: na jedné straně změna 
klimatu, na straně druhé necitlivé 
zacházení s  krajinou. Jasně je to 
vidět u zemědělské půdy. Poten-
ciálně by měla být schopná za-
držovat téměř osm a půl miliard 
kubíků vody. Reálně je to daleko 
méně, jen něco málo přes pět mi-
liard. 
Vedle historického dědictví stavu 
krajiny se ale musíme vyrovnat 
i se změnou klimatu. Ta přináší 
extrémní počasí, méně mírného 
deště a nevídané hodnoty teploty 
vzduchu. Letošní sucho připomí-
ná důležitost adaptace na změnu 
klimatu, jejímž ústředním téma-
tem bude péče o  krajinu. Péče, 
která povede ke zlepšení kvality 
půdy, ochraně proti erozi, hnojení 
organikou, zatravňování a zales-
ňování nevyužívané půdy, vzniku 
mokřadů a obnově remízků nebo 
stromořadí, které rozčlení stávají-
cí bloky orné půdy. Zkrátka návrat 
k dobré zemědělské praxi.  
Na řešení tak rozsáhlého problé-
mu nestačí Ministerstvo životního 
prostředí samo. Naopak zapojit 
se musí další rezorty, zejména 
zemědělství, ale i města a obce, 
vědci i samotní občané. Proto 
jsem inicioval vznik Národní koa-
lice v boji proti suchu, která hledá 

nové možnosti a urychlí součas-
né kroky, jak co nejúčinněji čelit 
extrémnímu suchu a to doslova 
na všech frontách. 
EKOFILM již po 44. nabízí nej-
lepší filmy s  environmentální 
tematikou z celého světa. Letos 
porota zvolila 25 soutěžních 
snímků z více než 2 000 přihláše-
ných. Nejvíce filmů přišlo z Indie, 
země, která se právě letos potý-
ká zřejmě s nejhorším suchem 
ve svých moderních dějinách. 
Právě v  indických populárních 
filmech má déšť svoji specific-
kou roli. Žádný bollywoodský hit 
se neobejde bez taneční scény 

v  přívalech deště. V největší fil-
mové továrně na sny předsta-
vuje déšť nejvyšší romantiku, 
ale také oslavu života a přírody. 
Doufám, že se nám podaří co 
nejdříve ozdravit naši krajinu 
natolik, že nám déšť bude stá-
le připadat jako běžná součást 
života, kterou nebude potřeba 
oslavovat ve filmech. 
Ale protože osvěty o vodě není 
nikdy dost, rád vás zvu na letošní 
EKOFILM na téma voda v krajině.     

Mgr. Richard Brabec 
ministr životního prostředí

TANEC 
V DEŠTI
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Voda v krajině, či spíše její akut-
ní nedostatek neboli sucho, byla 
letos hlavním tématem letních 
zpráv. Vedly se bouřlivé diskuze 
o tom, kdo za to může, jak moc je 
to důsledek meziroční fluktuace či 
naopak projev klimatické změny 
a také jakým způsobem na situaci 
reagovat. Není proto ani moc divu, 
že Ministerstvo životního prostředí 
jako vyhlašovatel EKOFILMu vybra-
lo tento problém i jako hlavní téma 
letošního ročníku mezinárodního 
filmového festivalu. Festivalu, který 
se honosí titulem „nejstarší stále 

existující environmentální filmový 
festival“ s dodatkem „ve střední 
Evropě“, „v Evropě“, či dokonce „na 
světě“.
I letos dramaturgie festivalu vybí-
rala z více než dvou tisíc přihlášek 
opravdu z celého světa a vybrala 
ve třech kategoriích 25 filmů, které 
o letošní ceny budou soutěžit. Byť 
je voda v krajině tématem hlavním, 
není rozhodně jediným a příznivci 
se mohou těšit i na environmentál-
ní filmy s jinými tématy i na snímky 
krátkometrážní.
Již tradičně se během festivalu ko-
nají velmi zajímavá setkání i disku-
ze – v úvodu třeba zrovna o vodě 
v české krajině, za ohlášené účasti 
ministra životního prostředí i zá-
stupců rezortu zemědělství, vědy či 
farmářů, kteří museli a musí suchu 
čelit. Potkáme se opět s  laureáty 
Ceny Josefa Vavrouška či Ekopub-
liky, v jedné z doprovodných akcí 
se dozvíme, který strom se letos 
stal v ČR Stromem roku.  Budeme 
diskutovat i o stavu ekologické vý-
chovy a vzdělávání v ČR a chybět 
pochopitelně nebude ani kultura, 
jako je již tradiční úvodní koncert 
na brněnském Moravském náměs-
tí či páteční slavnostní vyhlašovací 
večer, kde porota vyhlásí výsledky 
soutěžního klání filmů. 

Přijďte do kina, na koncerty i na 
diskuze, navštivte festivalový stan 
na náměstí – věřím, že i letos za-
žijeme dobrou festivalovou at-
mosféru a potkáme se nejen se 
zájemci z  brněnských středních 
a vysokých škol, ale také s účastní-

ky z celé republiky i ze zahraničí. Ve 
dnech 10.–13. října letošního roku 
bude zkrátka Brno žít EKOFILMem, 
tak to pojďme prožít společně!

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. 
prezident festivalu
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PARTNEŘI

44 th International environmental film festival
11.–13. 10. 2018, Brno

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. a rektorky Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

#ekofilm
#poslednikapka

www.ekofilm.cz

MYDY RABYCAD
10. 10. 2018 od 18.30 h.
 MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ, vstup zdarma

MFF EKOFILM: VODA V KRAJINĚ|GRAND OPENING

Pátek 12. 10. 2018, 19.00 hodin 
Atrium FSS Masarykovy  
univerzity
Joštova 218/10, Brno 

Večerem budou provázet moderátoři 
Vladimír Kořen a Ladislav Miko.
Projekce vítězných filmů budou probíhat  
v sobotu 13. 10. 2018 v univerzitním kině Scala.

Slavnostní vyhlášení je pouze pro zvané.

44. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL EKOFILM 
SLAVNOSTNÍ vyhlášení vítězů
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POROTA
OSOBNOSTI:

SETH SIEGEL

YAEL PERLOV

OLGA ŠPÁTOVÁ

Spisovatel, aktivista a podnikatel. Jeho kniha Let The-
re be Water: Israelʼs Solution for a Water-Starved 
World se stala bestsellerem a byla vydána v řadě 
světových jazyků. V češtině vyšla pod názvem Budiž 
voda: izraelská inspirace pro svět ohrožený nedo-
statkem vody. O problémech spjatých s vodou hovo-
řil při více než 250 příležitostech v 60 městech. 

Izraelská filmová producentka, střihačka, lau-
reátka Ceny izraelské filmové akademie za 
střih snímku Late Marriage režiséra Dovera 
Kosashviliho a Ceny filmového umění Minister-
stva školství a kultury za rok 2009. Zakladatelka 
nadace Perlov Fund, která každoročně pořádá 
soutěž krátkých dokumentů a udílí ceny mla-
dým filmovým studentům z celého Izraele. 

Česká režisérka a kameramanka pocházející 
z filmařské rodiny. Za svou filmovou tvorbu 
získala řadu významných ocenění. Mezi její 
nejznámější díla patří Půjdu, kam chci, Dobře 
placená procházka, Fenomén Gott, Oko nad 
Prahou, Největší přání či Rodiče napořád. Jako 
kameramanka pracovala na třinácti filmech 
režisérky Olgy Sommerové.

MARTIN ČECH

MACIEJ DUCZYŃSKI

BLAŽENA HUŠKOVÁ

Český kameraman a dokumentarista, člen Fil-
mové a televizní akademie i Asociace českých 
kameramanů, pedagog a absolvent pražské 
FAMU. Jako kameraman získal v roce 1999 
cenu Český lev za film Kuře melancholik. Po-
dílel se na několika celovečerních filmech i na 
řadě televizních pořadů. Jako dokumentarista 
na sebe upozornil dokumentem Kristova léta, 
dámy..., který v roce 2004 získal první cenu na 
filmovém festivalu FINÁLE PLZEŇ.

Maciej patří mezi nejznámější polské fotografy kra-
jiny. Nadšení pro fotografování se v něm probudilo 
během jeho studentských let, kdy cestoval po Evro-
pě. Zachycuje drama světla ve světě přírody, miluje 
jasné barvy východů a západů slunce, textury, prou-
dící vodu a vodopády. Jeho největší vášní je však 
krása divokých a nepřístupných hor. Jeho fotografie 
byly vystaveny na mnoha národních a mezinárod-
ních výstavách a získaly bezpočet ocenění. Přispí-
vá do řady internetových fotografických skupin. Je 
členem poroty v největší mezinárodní fotografické 
soutěži Trierenberg Super Circuit.

Je autorkou, realizátorkou a konzultantkou řady 
projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, 
vzdělávání a rozvoje zejména venkovských ob-
lastí. Působila jako členka správní rady Nadace 
Partnerství, pracovala jako ekoložka na Správě 
CHKO Jizerských hor, spoluzakládala Nadaci pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor.



#ekofilm #poslednikapka

14 15

...ani kapku nazmar!

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? 
Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? 
Tak právě pro vás je určený nový dotační program Dešťovka.

Výše dotace
až 50 % způsobilých 

výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových 

stránkách programu

www.dotacedestovka.cz               800 260 500               info@sfzp.cz

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Příjem žádostí stále probíhá! KRÁSY PŘÍRODY

KRÁTKÉ FILMY

STŘEDOEVROPSKÉ FILMY

Soutěžní filmy v sekci Krásy přírody neukazují jenom nádher-
ná panorámata a rozmanitá přírodní zátiší, ale upozorňují 
také na to, o co můžeme přijít a jak rychle můžou všechny krá-
sy světa zmizet – některé už k tomu nemají daleko.

O střední Evropě středoevropským pohledem. Filmy v této 
soutěžní sekci se neomezují jenom na nám blízké prostředí, 
ale vyrážejí do celého světa, aby s ním konfrontovaly pohled 
naší kultury. 

Animace, dokumenty, hrané filmy. Sekce krátkých filmů při-
náší jako každý rok velmi pestrou paletu pohledů na envi-
ronmentální témata. Někdy jsou vážné, jindy až rozjívené, 
vždy ale s jasným poselstvím.

Kategorie  
soutěžních filmů
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Petr Horák vystudoval katedru Produkce na 
pražské FAMU. V současné době se věnuje dok-
torskému studiu na FAMU a vyučuje v ateliéru 
Audiovizuální tvorby na UTB ve Zlíně. Je zaklada-
telem úspěšného projektu iShorts, který se snaží 
propagovat a šířit krátké filmy. V České republice 
produkoval tři celovečerní filmy, dva seriály a ně-
kolik reklamních spotů. Mimo ČR studoval a sbíral 
pracovní zkušenosti v Los Angeles a  v  Londýně. 
Mimo festivalu EKOFILM spolupracoval s festivaly 
International Film Festival Trenčianske Teplice, Je-
den svět nebo FutureGate.

Veronika Jančová je absolventkou Ústavu filmu 
a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Badatelsky se soustře-
ďuje především na oblast českého nonfikčního 
filmu a dějiny českého kinoamatérského hnutí. 
V minulosti spolupracovala s Národním filmovým 
archivem, Doc Alliance Academy, Českou televizí, 
produkční společností Gnomon Production a fil-
movými festivaly, především s Mezinárodním fes-
tivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. 

FILMOVÁ DRAMATURGIE
OSOBNOSTI:

PETR HORÁK

VERONIKA JANČOVÁ

Tereza Píchová studuje magisterský obor Teorie 
a dějiny dramatických studií na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci. Mimo školu pracuje na řadě fil-
mových festivalů, např. Academia Film Olomouc 
(AFO) a Přehlídka animovaného filmu (PAF).  Dále 
se věnuje spolupráci s Českou televizí či PR a pro-
pagaci v nezávislé organizaci iShorts.

Jiří Žák již odmala chránil přírodu před nájezdy 
rozhořčených dětí, které si vylévaly ve školce zlost 
na plošticích. Zcela vážně ovšem bere i ochranu 
oceánů, což dokázal při práci v dramaturgickém 
týmu Academia Film Olomouc (AFO). Rád myslí 
filmem, a tak má koordinátorskou pozici na olo-
mouckém festivalu Jeden svět a uvádí festivalové 
lahůdky na Letní filmové škole.

Martin Vyhnal  vystudoval environmentalistiku 
a filmovou vědu na MU v Brně. Nyní má za sebou 
několik let doktorského studia, během nějž se vě-
noval environmentálním aspektům urbanismu. 
V minulosti se dramaturgicky i organizačně podí-
lel na festivalu EkoBiograf, pomáhal s festivalem 
Cinema Mundi a organizoval i malý filmový klub 
na Fakultě sociálních studií MU. Několik let spolu-
pracoval na různých úrovních s MFDF Ji.hlava. Pro 
EKOFILM intenzivně pracoval už v roce 2016.

TEREZA PÍCHOVÁ

JIŘÍ ŽÁK

MARTIN VYHNAL
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KRÁTKÉ FILMY
ALKOUN MALÝ  
V PRŮBĚHU LET

MAGICKÉ HLUBINY  
– RYBNÍKY A PŘEHRADY

Francie Česká republika

režie: Aurélien Prudor režie: Pavel Jirásek

2018 201814 min 26 min

Arktida se dramaticky otepluje. 
Jaké to má důsledky pro polární 
druhy? Výzkumníci, kteří pracují 
ve fascinující lokalitě východního 
Grónska, pomocí miniaturních 
sledovacích zařízení monitorují 
drobné mořské ptáky mezi zamr-
zlým mořem a ledovci, kde jsou 
živočichové vystaveni vzrůstajícím 
teplotám a znečištění.

Vizuálně fascinující podvodní svět 
přehrad a rybníků patří k tomu 
nejkrásnějšímu, co v naší přírodě 
můžeme pozorovat. Umělé vod-
ní nádrže slouží na jedné straně 
k  zadržování vody a utvářejí od 
nepaměti charakter české a mo-
ravské krajiny, na straně druhé 
představují ekologickou zátěž.

anglicky, FRANCOUZSKY

česky

české

anglické

KŮROVEC NA ŠUMAVĚ VLNĚNÍ

Česká republika Česká republika

režie: Dimitri Martin Genaudeau režie: Vojtěch Domlátil

2018 201711 min 3 min

U pramene řeky, jejíž poklidný 
proud zamilovaně vchází do mat-
ky měst, do města nad Vltavou; 
na okraji bavorských lesů, pod 
rozpraskanou kůrou hrdých šu-
mavských smrků dřímá zvířátko, 
které je inspirací věky trvajícího 
strachu.

Pozorovatel, který vyčistí svou 
mysl a omezí své prostředky 
jen na práci s časem a pohybem 
v  prostoru, může nejen zakusit 
jisté pixilační vytržení, ale také jej, 
pokud se skutečně napojí na onu 
vlnu, jeho cesta může zcela pohl-
tit.

FRANCOUZSKY

bez dialogučeské, anglické
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TŘEŠŇOVÝ STROM KAŽDÁ KAPKA SE POČÍTÁ…

Česká republika Indie

režie: Eva Dvořáková režie: Dhimant Vyas

2017 20166 min 1 min

Animovaný film Třešňový strom 
ukazuje tvorbu nástěnného obra-
zu z papíru, který se následně sám 
dotváří a žije svým vlastním živo-
tem. Zabývá se vzájemným vzta-
hem mezi charaktery na obraze, 
který ovšem stále zůstává křehký 
a ovlivnitelný reálným světem.

Žijeme ve městech a zapomíná-
me na důležitost vody, protože je 
snadno dostupná. Nechápeme, 
že naše kroky mají vliv na okolní 
svět! Tento film se snaží tuto situ-
aci změnit.

bez dialogu

bez dialogu

ŽÁR SMRTI HAPPY FARMERS

Velká Británie Česká republika

režie: Ellie Larkin režie: Barbora Kinkalová

2018 20181 min 34 min

Experimentální stop motion o po- 
píračích klimatických změn 
a  o  nás, pokud bychom je po-
slouchali. Zasazený do vzdálené 
budoucnosti, kde vše, co po nás 
zůstalo, jsou fosilie, a ti, kteří pře-
žili, stále opakují stejnou starou 
písničku o klimatické změně.

Laičtí farmáři, obyvatelé budd-
histického kláštera Plum Village 
v  jižní Francii, svou péčí a zauje-
tím proměnili neúrodnou jílovitou 
půdu ve vzkvétající zeleninovou 
ekofarmu. Ale jakou životaschop-
nost má vzdorování velkoproduk-
cím, globalizačním tlakům a pova-
ze antropocénu?

anglicky
anglicky, FRANCOUZSKY

české
anglické, české
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KRAB NEVIDITELNÁ PŘIKRÝVKA

Španělsko USA

režie: Sara Esteban Riera  
a Martí Montañola Vilet

režie: Pasha Reshikov

2017
2017

3 min
7 min

Malý krab žije sám na tichomoř-
ském ostrově obklopeném odpa-
dem, který mu přinesly vlny.

Snímek Neviditelná přikrývka je 
natočený podle skutečných udá-
lostí a publikací z 50. let minulého 
století, kdy první vědci specializují-
cí se na klimatickou změnu vyslo-
vili své obavy v nejvýznamnějších 
amerických časopisech a novi-
nách. Jejich předpovědi se ukázaly 
jako poměrně přesné, přesto jim 
déle než půlstoletí nebylo dopřá-
no sluchu…

bez dialogu

anglicky

české

STRÁŽCE AGHANASHINI

USA Indie

režie: Courtney Quirin režie: Ashwini Kumar Bhat

2018 201773 min 41 min

Strážce se vyrovnává s důsledky 
upadající péče o životní prostře-
dí – s úbytkem správců Deštného 
pralesa velkého medvěda, kteří 
trvale žijí na člunech kdesi hlubo-
ko v divočině a monitorují výskyt 
lososa, páteře místního ekosysté-
mu, hospodářství i kultury.

V době, kdy se rozvoj stal všemi 
uctívanou mantrou, si Indie stále 
udržuje řeku, která zůstala téměř 
nedotčena. Aghanashini je svě-
dectvím toho, jak řeka dokáže po-
dél svého toku samovolně zajiš-
ťovat obživu lidem i dalším živým 
tvorům.

anglicky anglicky

české české

KRÁSY PŘÍRODY
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MEDVĚDI Z KAMČATKY. 
ŽIVOT ZAČÍNÁ DĚKUJEME ZA DÉŠŤ

Rusko Ghana

režie: Vladislav Grishin  
a Irina Zhuravleva

režie: Julia Dahr

2018

2017

53 min

87 min

Sedm měsíců natáčení mláďat 
medvědů hnědých dalo vzniknout 
filmu, který umožňuje ponořit 
se do krásy divoké přírody a do-
jít k  hranici, kterou člověk nesmí 
překročit. 

Před pěti lety Kisilu, farmář z Keni, 
vzal do ruky kameru, aby zachy-
til život své rodiny, své vesnice 
a  škody způsobené klimatickými 
změnami. Když jej prudká bou-
ře svede dohromady s norským 
filmařem, vidíme jeho přeměnu 
z  otce na vůdce komunity a akti-
visty na světové scéně.

anglicky

Kikamba

české

české, anglické

LES PROTI PROUDU

Velká Británie Rusko

režie: Agata Rucin režie: Dmitrii Tarkhanov

2018 201743 min 77 min

Film mapuje konflikt ohledně těž-
by dřeva v Bělověžském pralese, 
její důsledky a vyhlídky na řešení. 
Dokumentuje statečné činy akti-
vistů z celého Polska i zahraničí, 
které dokázaly ovlivnit druhé ve 
snaze tento panenský prales za-
chránit.

Ačkoli od otevření Kujbyševské 
přehrady uplynulo již 60 let, An-
varu Abiymu se dodnes zdají sny 
o tom, jak jeho domovská vesnice 
mizí pod vodou. Galina Žmurová 
mezitím na jiném místě odmítá 
opustit svou domovskou vesni-
ci, kterou má pohřbít Bogušaská 
přehrada.

anglicky, polsky
rusky

české, anglické
české, anglické
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KRAJINA V TÍSNI NEVIDITELNÁ VLÁKNA

Česká republika Bulharsko

režie: Petr Jančárek režie: Antoni Krastev  
a Borislav Karamelski2017

2017

52 min

63 min

Dokumentární film vyrobila spo-
lečnost Člověk v tísni v souvislosti 
s masivní pomocí, kterou opa-
kovaně poskytuje při povodních 
v  ČR. Dokument poukazuje na 
nezdravý stav české krajiny v sou-
vislosti s probíhající klimatickou 
změnou, zabývá se problemati-
kou vodního režimu a hospoda-
ření s vodou v Čechách, akcentuje 
podceňované nebezpečí sucha.

Tento dokument si na průřezu 
rozhovorů s několika nejvýznam-
nějšími duchovními vůdci, autory 
a filozofy naší doby klade za cíl 
ukázat, jak jsou všechny lidské by-
tosti propojené, jak jsou si všech-
na významná náboženství podob-
ná, i to, jak jsme spjati s planetou 
Zemí.

česky

anglicky

anglické

české

CREEKWALKER ŽIVÁ ŘEKA

Německo Slovensko

režie: Rosie Koch a Roland Gockel režie: Erik Baláž

2017 201750 min 52 min

Stan Hutchings prochází zátokami 
podél pobřeží kanadské Britské 
Kolumbie již 40 let. Nikdo nezná 
Deštný prales velkého medvěda 
lépe než on. Jeho vášní a posláním 
jsou lososi, ryby v samém středu 
pobřežního ekosystému.

Stovky průzračných pramenů se 
v tatranské krajině slévají a vytvá-
řejí jednu z posledních divokých 
řek ve střední Evropě. Belá je svo-
bodná a štědrá, ale když se k jar-
nímu tání přidají prudké lijáky, 
umí být také chladná a nebezpeč-
ná a  bere s sebou vše, co jí stojí 
v cestě.

anglicky

slovensky

české

anglické

STŘEDOEVROPSKÉ 
FILMY
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BÍLÍ VLCI:  
PŘÍZRAKY ARKTIDY ČAS VČEL

Německo Itálie

režie: Oliver Goetzl režie: Rossella Anitori  
a Darel Di Gregorio2018

2017
56 min

68 min

Dramatický a dojemný příběh 
věrnosti, pospolitosti a oddanosti 
jedné rodiny arktických vlků, kte-
rá žije na nejsevernějším okraji 
Kanady, kde nemilosrdné arktic-
ké větry, prohánějící se tundrou, 
srážejí teploty na 40 stupňů pod 
nulou.

Dva přátelé žijí v udržitelném 
společenství na venkově a věnují 
se alternativnímu včelařství bez 
použití chemie. Řada problémů, 
na něž v průběhu svého snažení 
narazí, prověří jejich experiment 
i přátelství a donutí je odzkoušet 
to, co se naučili od včel dělnic.

anglicky
italsky

české
anglické, české

SVĚT PODLE TERMITŮ ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ

Česká republika Česká republika

režie: Jan Hošek režie: Jan Svatoš

2017 201852 min 90 min

Termiti – pro někoho exotický 
hmyz, pro jiné škůdci, kteří pácha-
jí ohromné ekologické škody. Film 
se snaží ukázat je v jiném světle: 
jako sílu, která významně ovliv-
ňuje ekosystém celé naší planety, 
a  také jako předmět intenzivního 
vědeckého výzkumu, který odha-
luje jejich fascinující život a mimo-
řádnou adaptační schopnost.

Američtí filmaři Martin a Osa 
Johnsonovi nasazovali vlastní ži-
vot, aby poskytli světu svědectví 
o mizející divočině. Jejich příběh 
je autentickým otiskem doby, kdy 
samotné filmování v Africe bylo 
nebezpečnější než šelmy a malá-
rie a kdy fotografovat znamenalo 
riskovat.

anglicky, česky
česky

české, anglické
anglické
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PRASOMILOVÉ

Česká republika

režie: Oskar Reif

2017 53 min

Takové malé prasátko, které může 
bydlet v bytě a nechat se venčit 
jako pejsek, vypadá docela roz-
tomile. Co ale s ním, když vyros-
te a  mazlíček najednou váží přes 
metrák? Nový fenomén domácího 
chovatelství v dokumentu režiséra 
Oskara Reifa.

česky

anglické

ZA KAMENNÝ VRCH ODPOČET NA ŘECE XINGU V

Česká republika Brazílie

režie: Filip Křivánek režie: Martin Keßler

2018 201626 min 95 min

Dokument mapuje nejen dění 
před rokem 1989 na dnes již ev-
ropsky významné lokalitě Kamen-
ný vrch a zkoumá vztah člověka 
k přírodě, vedoucí k aktivní ochra-
ně. Film formálně navazuje na 
centrálně vyráběné dokumentár-
ní pořady mezi léty 1970 a  1989, 
typické pro vnější eliminaci umě-
lecké a autorské složky. Během 
natáčení zemřel laureát Ceny Jo-
sefa Vavrouška Antonín Buček. 

Dokument zachycuje předposled-
ní část výstavby této superpřehra-
dy, zaplavování krajiny. Odhaluje, 
jak se vše přihodilo a co se dělo 
v zákulisí. Podává zprávu o obrov-
ském korupčním skandálu těžař-
ské firmy Petrobras, jehož nitky 
vedou k největším brazilským sta-
vebním firmám. Stejným firmám, 
které postavily přehradu Belo 
Monte, stejně jako stadiony pro 
olympijské hry.

foto: Adrian Rheinländerčesky

portugalsky

české

NESOUTĚŽNÍ FILMY

ČISTOTA
A ENERGIE
PRO VÁS

www.sako.cz



#ekofilm #poslednikapka

32 33

EARTH: DEN NA  
ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Velká Británie / Čína

režie: Peter Webber,  
Richard Dale, Lixin Fan

2017 75 min

Snímek z produkce BBC Earth  
Films představuje divákům všech 
věkových kategorií nezapomenu-
telné zvířecí hrdiny. Během jediné-
ho dne putujeme spolu se sluncem 
od nejvyšších hor k nejvzdáleněj-
ším ostrovům, z hlubin exotické 
džungle až do labyrintů velkoměst. 
V každém koutě Země nacházíme 
fascinující obyvatele, k jejichž dob-
rodružstvím se díky revoluční tech-
nologii dostáváme blíže, než jsme 
si kdy dokázali představit.

česky

anglické

VODA VE STREAMU 100 LET I. BŘEZOVSKÉHO 
VODOVODUPLANETA ČESKO

Česká republika / Rakousko Česká republikaČeská republika

režie: studenti Univerzity  
Tomáše Bati a Univerzity apliko-

vaného umění ve Vídni

režie: Jaroslav Vobornýrežie: Marián Polák

2016–2018

20132017

15 min

12 min81 min

Deset vítězných krátkých snímků, 
které připravili studenti Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně, se znovu 
připomene v rámci letošního pro-
gramu. Projekt Voda ve streamu 
odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí představí 
téma šetření vodou z nejrůzněj-
ších úhlů pohledu. Zahraniční po-
hled doplní podobné snímky z díl-
ny studentů vídeňské univerzity.

V roce 2013 uplynulo 100 let od za-
hájení provozu jedné z nejstarších 
a nejvýznamnějších vodárenských 
staveb na území České republiky 
– I. březovského vodovodu. Tech-
nická dokonalost, jednoduchost 
a čistota této stavby jen dokazuje, 
s jakými cíli, myšlenkami a záměry 
bylo k budování tohoto díla při-
stupováno.

Naše příroda je pestrá jako málo-
kde na světě. Krásu a dobrodruž-
ství máme na dosah ruky – stačí se 
jen dobře dívat! První celovečerní 
film o české přírodě ukazuje díky 
nejmodernějším technologiím fas- 
cinující dobrodružství zvířat 
a  rostlin žijících kolem nás zcela 
zblízka. Některé z nich možná ani 
neznáte – divočina přitom začíná 
hned za vašimi dveřmi!

česky, německy
česky

česky

anglické
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A CO VODA V NIKARAGUI? TAJEMSTVÍ HLUBIN  
MORAVSKÉHO KRASU

Česká republika Česká republika

režie: Ivo Pavlík, Jaroslav Jetelina režie: Ivo Pavlík, Jaroslav Jetelina

2018 201820 min 20 min

Spatříme životodárnou vodu 
v  Nikaragui ve Střední Americe, 
která je významným prvkem pro 
různorodost rostlinných a živočiš-
ných druhů. Přináší však nejenom 
mnoho užitku všemu živému, ale 
také hrozby v podobě různých pů-
vodců onemocnění a nebezpeč-
ných látek.

Pojďme společně objevovat ta-
jemství hlubin jeskyní Moravské-
ho krasu. Voda se na okraji kra-
sového území náhle ztrácí v jeho 
podzemí. Tam s sebou unáší růz-
né živé organizmy.

česky

česky

anglické

anglické

ŽIVÝ KAKTUS  
ZA TŘI RAZÍTKA
Chcete obohatit svoji botanickou sbírku? Nasbírejte na festivalových 
projekcích tři razítka, vyplňte naši anketu na druhé straně a přijďte 
do EKODÓMu na náměstí Svobody – jako dárek od nás dostanete 
sympatickou pichlavou kytičku!

#EKOFILM

#EKOFILM

#EKOFILM
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ANKETA
Jsem       muž        žena 
Je mi . . . . . . . . let
Přijel jsem z . . . . . . . . . . . . . . . .  (město nebo kraj)

Nejvoňavější jsou: 
    pelargonie       orchideje         macešky      kaktusy 
 
Jak se vám líbí program na našich festivalových místech?  
(oznámkujte jako ve škole)
kino Scala . . . . .  
náměstí Svobody . . . . .  
Otevřená zahrada . . . . .  
Fakulta sociálních studií . . . . .

poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Jaký program se vám líbil nejvíce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
O EKOFILMu jsem se dozvěděl: 
     osobně od přátel           z Facebooku          z médií  
     z plakátů či letáků          jinak: . . . . . . . . . . . . . . . . . (napište, prosím)
 
Co bych zlepšil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Chcete mít čerstvé informace z festivalového dění? Dejte nám svůj 
e-mail a nemine vás jediná podstatná novinka.
Vaše e-mailová adresa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Společnost Key promotion s.r.o.,  sídlem Kazaňská 1, 102 00 Praha, zpracovává 
vaše kontaktní údaje pro účely zasílání novinek a reklamních sdělení, týkajících se 
MFF EKOFILM. Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu udělené-
ho vyplněním políčka e-mail. Více informací o zpracování včetně vašich práv, nalez-
nete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je trvale dostupný na 
adrese www.ekofilm.cz/gdpr.

Poznámky
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ZA TŘI RAZÍTKA Z EKOFILMU 
JEDNA VOLNÁ VSTUPENKA  
DO VIDA! SCIENCE CENTRA

Stačí získat tři razítka z letošních festivalových projekcí či pořadů a vstup 
zdarma do VIDA! science centra je tvůj. Zábavní vědecký park pro celou 
rodinu u areálu výstaviště nabízí přes 170 interaktivních exponátů, se 
kterými si můžete hrát a objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní 
stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, 
Člověk a Mikrosvět. Dětské science centrum pro děti od 2 do 6 let je 
samostatným celkem. V Divadle vědy probíhají pravidelná představení 
plná zábavných pokusů. Doprovodný program zahrnuje vědecké expe-
rimenty a speciální pořady nejen pro školy. Zájemci si tu mohou třeba 
odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmra-
zit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub 
záhadě Bermudského trojúhelníku.

S touto stránkou a třemi razítky EKOFILMu se prokaž do 26. října na po-
kladně VIDA! science centra a získáš volnou vstupenku!

#EKOFILM #EKOFILM #EKOFILM

EKOFILM pro školy

Je voda mocným živlem, nebo zranitelnou součástí krajiny? Vezměte 
svou třídu a  přijďte na festivalový program pro školy, který vašim žá-
kům odhalí zákonitosti vody v krajině. V Otevřené zahradě na vás čeká 
vzdělávací program Vodní hrátky, který pod vedením lektorů z Lipky 
děti naučí, jak důležitá je voda v koloběhu života. S využitím modelového 
vodního toku budou odhalovat příčiny povodní i nedostatku vody v kra-
jině. Součástí programu je samozřejmě i promítání filmu – tentokrát vás 
zavedeme do Tajemného světa mokřadů. 

Školy si přijdou na své i ve festivalovém EKODÓMu na náměstí Svobody. 
VIDA! science centrum tu představí vzdělávací show Aqua et Ignis. 
Voda a oheň – to jsou dva nesmiřitelné živly. Co všechno dokážou spo-
lečně? To uvidíte ve čtvrtek a pátek dopoledne v show plné ohňů a svě-
telných efektů.

Na všechny programy pro školy je třeba se registrovat na  
www.ekofilm.cz/pro-skoly-2018. 
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OTEVŘENÁ ZAHRADA  
NADACE PARTNERSTVÍ  

 Údolní 33

FAKULTA SOCIÁLNÍCH  
STUDIÍ  

Joštova 10

KINO SCALA 
Moravské nám. 127/3

PARK MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

EKOEXPO  
nám. Svobody







BOTANICKÁ ZAHRADA  
A ARBORETUM MENDELOVY 
UNIVERZITY

Zemědělská 1, 613 00 Brno
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně patří 
mezi obdivované zahradnické ráje. V areálu, který se rozkládá na 
ploše téměř 11 hektarů, se nachází více než 7 tisíc kmenů rostlin, 
z nichž nejvíce tvoří rozmanité orchideje a trvalky, a 4 tisíce dřevin.
Přestože je areál situovaný na místě s průměrnou roční teplotou 
kolem 8 °C, obsahuje tato zahrada rostliny a dřeviny exotické Asie, 
temperamentní Latinské Ameriky či dokonce Afriky a Austrálie. 
Díky vysoké rozmanitosti je tak areál rozdělen do pěti tematických 
oblastí.
V rámci EKOFILMu můžete areál navštívit zdarma ve čtvrtek 
11. 10. a v pátek 12. 10. od 12 do 18 hodin! V pátek na vás navíc 
čeká i komentovaná prohlídka, která provede zájemce všemi 
pěti tematickými částmi zahrady (z důvodu omezeného počtu  
návštěvníků je nutná předchozí registrace na festivalovém webu).
http://arboretum.mendelu.cz/cz
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4pokoje 
brněnský skoro-nonstop, kde si 
můžete dát koktejl v 9 ráno, nebo 
sázené vejce v 10 večer
Vachova 45/6, Brno
www.miluju4pokoje.cz 

Café Mezzanine  
– Espresso Italiano Locale  
Tradiční kavárna s perfektně naladěným 
italským espressem. Naladíme i vás!
Údolní 15, Brno
www.cafe-mezzanine.cz

Sleva  10 %  na vše

Sleva  

20 % 
 na kávu

Café Morgal 
galerijní kavárna
Místodržitelský palác,  
Moravské nám. 1, Brno
www.morgal.cz 

Cafe Podnebi 
Kavárna, která existuje! Už 10 let.
Údolní 222/5, Brno
www.podnebi.cz

Café Atlas 
kavárna s výběrovou kávou, snídaněmi, 
dezerty, bezlepkovou a vegetariánskou 
/ veganskou nabídkou
Žerotínovo náměstí 6, Brno
www.cafeatlas.cz

Sleva  50 %  na kávu

Sleva  

10 % 
 na vše

Sleva  

15 % 
 na kávu 

a brownies
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Voda v krajině
10. 10. 2018 16.30–18.00
FSS, učebna U31
Jak se změnila krajina a její schopnost za-
držovat vodu? Co je potřeba udělat pro 
to, aby se voda do krajiny opět vrátila? 
Co nás čeká v následujících letech? Jak 
se naši zemědělci starají o půdu? To vše 
budou otázky, které bude pokládat pre-
zident festivalu EKOFILM Ladislav Miko 
svým hostům.
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Maciej Duczyński: Voda v krajině
11. 10. 2018 16.00–17.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Voda je jako žena: nečitelná, krásná, ne-
pochopitelná, nesvázaná, někdy nevyz-
pytatelná a nebezpečná – jako hloubky  
oceánu. Svou podstatou je velmi složi-
tá –  je všude a může být součástí všeho. 
Voda je živel, který polského fotografa 
Macieje Duczyńského velmi láká. Je pro 
něj těžké jí odolat, když drží v rukou foto-
aparát – chce její krásu zvěčnit, ukázat její 
moc, sílu i proměnlivost. K besedě patří 
stejnojmenná výstava, která je k vidění 
od 4. do 14. října před Místodržitelským 
palácem na Moravském náměstí. 
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Pecha-kucha: VODA v krajině
11. 10. 2018 18.00–19.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Efektivní formát prezentace představí 
nejzajímavější environmentální tech-
nologické počiny, které pomáhají šetřit 
nejcennější tekutinu na světě – vodu. 
Dvacet vybraných obrázků s dvacetivte-
řinovým komentářem – to je úkol pro 
zástupce firem vystavujících na letoš-
ním EKOEXPO.
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Vztah české veřejnosti k pří-
rodě a životnímu prostředí: 
představení nové knihy
12. 10. 2018 13.00–14.30
FSS, aula
Setkání s autory nové knihy, která sklá-
dá obrázek českého vztahu k přírodě 
a životnímu prostředí z více než 80 prů-
zkumů veřejného mínění a původní-
ho rozsáhlého výzkumu. Probereme, 
co je typické pro vztah Čechů a Češek 
k ochraně přírody a životního prostředí, 
v čem se vymykají ostatním obyvatelům 
Evropské unie a jaké je rozložení názo-
rů na environmentální otázky v české 
společnosti.
Doporučeno pro odborníky.
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Olga Špátová o své tvorbě  
a o setkáních
12. 10. 2018 15.00–16.30
EKODÓM, náměstí Svobody
Režisérka a kameramanka Olga Špátová 
pustí ukázky ze svých dokumentárních 
filmů a bude vyprávět o své tvorbě a ob-
divuhodných lidech, které potkala na své 
profesní cestě. Vzácní lidé z filmů Olgy 
Špátové jsou velkou inspirací pro celou 
společnost.
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Diskuze s Laureáty Ceny Josefa 
Vavrouška a vítězi Ekopubliky
12. 10. 2018 15.00–16.30
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
Kdo jsou lidé, kteří hýbou environmen-
tální scénou u nás? Zoolog, publicista 
a výtvarník, guru ochranářů šelem Ludvík 
Kunc a ředitel Správy Národního parku 
Krkonoše Robin Böhnisch – oba aktuální 
držitelé Ceny Josefa Vavrouška – a s nimi 
také dva čerství laureáti druhého ročníku 
ceny za environmentální publicistiku Eko-
publika. Právě oni budou hosty preziden-
ta festivalu Ladislava Mika.
Doporučeno pro odbornou nebo laic-
kou veřejnost se zájmem o aktuální 
environmentální témata. Léčivé a jedlé rostliny v Brně

Projdeme se po Brně a prozkoumáme, co 
všechno se v tak pozdní dobu a v centru vel-
kého města nabízí z volně rostoucích druhů 
rostlin pro léčivé účinky i k jídlu. Po vycház-
ce bude následovat ochutnávka léčivých čajů 
a  jídel z jedlých rostlin v Otevřené zahradě. 
Sobotní dopoledne bude zacíleno na děti a je-
jich tvořivost – vytvoří si svého jedlého vodní-
ka nebo divoženku.
Program trvá 2–2,5 hodiny, sraz je vždy před 
Fakultou sociálních studií MU, Joštova 10, ve 
čtvrtek a pátek v 15.00 a v sobotu v 10.30 ho-
din.
Úvodní procházka je možná i bez registra-
ce, na workshop je třeba se registrovat na  
ekofilm.cz
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Voda: beseda s Yael Perlov
12. 10. 2018 17.00–18.00
EKODÓM, náměstí Svobody
VODA je izraelsko-palestinský filmový projekt, 
jehož iniciátorkou a uměleckou ředitelkou je 
Yael Perlov. Yael uvede dva ze snímků, které 
byly natočeny v rámci tohoto projektu, a po-
hovoří o  různých stránkách celé produkce: 
společném výzkumu, který podnikla v Izraeli 
a  Palestině, o tom, co během něj spolu 
s ostatními objevila, o spolupráci mezi pales-
tinskými a izraelskými studenty, o zvláštní roli 
Facebooku v tomto procesu a o odezvě, jaké 
se projektu v Izraeli a Palestině dostalo.
Doporučeno pro širokou veřejnost.
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VÝSTAVY
Voda pro všechny
3.–13. 10. 2018 Atrium FSS a vestibul ESF

Výstava je součástí projektu Fakulty 
multimediálních komunikací Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho cílem je 
mimo jiné upozornit širokou veřejnost, 
že dostupné pitné vody na Zemi ubý-
vá a tento problém se netýká pouze 
rozvojových oblastí, ale také České re-
publiky. Výstava kreativní formou pod-
něcuje lidi k  přemýšlení o tom, jak je 
voda důležitá a jak s  ní lze hospodařit.  
www.vodaprovsechny.cz

Příroda – Wildlife
11.–13. 10. 2018 EKOEXPO

Příroda – Wildlife je fotografická sou-
těž pořádaná časopisem Příroda  
(epublishing.cz/priroda  a  stoplusjed-
nicka.cz/priroda), které se i letos účast-
ní stovky vynikajících fotografů přírody 
z České republiky a Slovenska. Snímky 
představené na výstavě EKOFILM Wildlife 
jsou výběrem toho nejlepšího, co se po-
dařilo vyfotit účastníkům právě probíha-
jícího 10. ročníku soutěže. 

VODA A SUCHO
26. 9. – 30. 10. 2018  
Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Výstavu Voda a sucho připravil spolek 
Artissimo, který se nechal inspirovat 
festivalovým tématem. Můžete se tě-
šit na nádherné objekty z keramiky 
a  skla v prostorách podzimní zahra-
dy.

Řeky ve městech
1.–14. 10. 2018 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

V rámci projektu s názvem „Zvyšování povědomí a propagace vý-
znamu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků 
v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povo-
dí“ autoři fotografií pořízených v letech 2015–16 prošli říční pro-
story ve 30 městech v celé ČR a analyzovali jejich rekreační efekt. 
Kromě odborného materiálu získali i řadu silných dojmů, jejichž 
část prezentuje tato výstava.
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Měníme svět? Konference EVVO
10. 10. 2018 9.00–16.00
kino Scala
Národní konference, na které se setkávají pod jednou střechou zá-
jemci o environmentální výchovu z řad odborné i laické veřejnosti, 
zaměstnanci úřadů, donátoři, učitelé, pracovníci ekocenter a ekopo-
raden i zájemci z blízkých oborů.
www.konference-evvo.cz
Nutnost předchozí registrace.

Vyhlášení ankety Strom roku 
2018
11. 10. 2018 19.00–21.00
Hvězdárna a planetárium Brno
Strom roku je anketa, která už 17 let obje-
vuje a oceňuje nejoblíbenější stromy s pří-
během. Letos ve speciální edici Stromy 
svobody, kde titul získá jeden ze stromů vy-
sazených na oslavu vzniku Československa, 
chce anketa připomenout hodnoty a  ideá-
ly, na kterých byla vybudována naše země: 
svobodu, demokracii a zdravé vlastenectví. 
Nutnost předchozí registrace.

Ekosystémové služby řek v městském prostředí
11. 10. 2018 17.30–18.30
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ing. Jiří 
Schneider, Ph.D. přiblíží moderní způsob, jak vyjádřit význam eko-
systémových služeb řek ve městech, a podpoří osvětu a povědomí 
tohoto fenoménu u široké veřejnosti.
Doporučeno pro širokou veřejnost.

Týden s Fakultou životního prostředí UJEP
29. 10. – 4. 11. 2018
veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
Akce zaměřená na seznamování široké veřejnosti s environmentální-
mi tématy formou přednášek, veřejných diskuzí a filmových projekcí. 
V rámci této akce proběhne i promítání filmů (31. 10.) ze starších 
ročníků EKOFILMu a uvedení snímku, který získá Hlavní cenu na EKO-
FILMu 2018.
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EKOEXPO

Areál EKOEXPO je vstupní branou do festivalu EKOFILM. Je místem 
inovací, ekotechnologií i chytrých nápadů. Najdete jej přímo v srdci 
Brna – na náměstí Svobody. Co tu na vás čeká? Představujeme vám 
nejzajímavější firmy z regionu, které patří ke špičce svého odvětví. 
Součástí je i EKODÓM – futuristický stan, který nabídne programy pro 
školy, výstavy, besedy i netradiční pořady. Je místem zábavy i vzdělání.

LIKO-S je lídrem v oblasti zelené architektury. Doslova živé jsou jejich 
zelené střechy, zelené fasády nebo kořenové čistírny odpadních vod. 
Jejich chloubou je vývojové centrum, průkopník zelené architektury 
LIKO-NOE. 
www.liko-s.cz, www.zivestavby.cz

EKOEXPO PŘEDSTAVUJE:

HYDROGEL je ekologický půdní sorbent, který zadržuje vodu a živiny 
u kořenů rostlin, snižuje potřebu zalévání až o 70 %, v půdě působí 
minimálně 5 let.  
www.hydrogel.cz

SEDUM TOP SOLUTION jsou specialisté na pěstování rostlin pro zelené 
střechy. Jejich unikátním produktem je předpěstovaná rozchodníková 
rohož SedumTopMat S/5. 
www.sedumtop.cz

RETEX je česká firma, která vyrábí netkané textilie. Díky spojení moder-
ních technologií a více než 65 let zkušeností patří k předním firmám 
v oboru. 
www.retex.cz

NICOLL je tradičním dodavatelem řešení pro hospodaření s dešťovou 
vodou – odvodnění, vsakování, retenci a využívání.

GREEN DAVID je dynamická firma zabývající se zahradní architekturou, 
designem a kompletními sadovnickými úpravami zeleně.

www.nicoll.cz

www.greendavid.eu
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

NADACE PARTNERSTVÍ
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

Je jednou z nejvýznamnějších 
vzdělávacích a vědeckých insti-
tucí v České republice a uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a klinikami. Je také 
významným sociálním a kultur-
ním aktérem v jihomoravském 
regionu. 
Jednu ze základních priorit na 
Masarykově univerzitě tvoří věda 
a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se univerzi-
ta v posledních letech umísťuje na 
předních místech, investuje mi-
mořádné prostředky do rozvoje 
výzkumných a výukových kapacit 
v novém univerzitním campusu, 
rozvíjí aktivity v oblasti transferu 
znalostí a podpory vědy a inovací. 
Masarykova univerzita poskytuje 
vysokoškolské vzdělání v širokém 
spektru tradičních i moderních 
univerzitních disciplín a je jednou 
z nejrychleji rostoucích vzděláva-
cích institucí v Evropě. V posled-
ních letech se na Masarykovu uni-
verzitu hlásí nejvíce studentů ze 

všech českých univerzit, a přitom 
si zachovává vysokou míru výbě-
rovosti při jejich přijímání. 
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Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 
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Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
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Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masaryko-
vy univerzity se věnuje zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem 
a  jeho prostředím. Zajímá nás, jak příroda a krajina působí na život 
společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otiskují. 
S největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na přírodu, 
krajinu a životní prostředí dnes, na začátku 21. století: jaké jsou dopady 
lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného stavu a co 
můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti environmen-
tálně udržitelnější. Katedra environmentálních studií FSS MU nabízí 
studium environmentálních témat na Bc., Mgr. Ph.D. stupni. Mezi nej-
významnější témata naší katedry patří: ekologická ekonomie, přístup 
ke krajině, zkoumání bariér proenvironmentálního chování, les a náš 
přístup k němu.

KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTY 
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

Jednu ze základních priorit na 
Masarykově univerzitě tvoří věda 
a výzkum. V soutěžích o podporu 
výzkumných projektů se univerzi-
ta v posledních letech umísťuje na 
předních místech, investuje mi-
mořádné prostředky do rozvoje 
výzkumných a  výukových kapacit 
v  novém univerzitním campusu, 
rozvíjí aktivity v  oblasti transferu 
znalostí a podpory vědy a inovací. 

Masarykova univerzita poskytuje 
vysokoškolské vzdělání v širokém 
spektru tradičních i moderních 
univerzitních disciplín a je jednou 
z nejrychleji rostoucích vzděláva-
cích institucí v Evropě. V posled-
ních letech se na Masarykovu uni-
verzitu hlásí nejvíce studentů ze 
všech českých univerzit, a přitom 
si zachovává vysokou míru výbě-
rovosti při jejich přijímání. 
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Mezi nejvýznamnější témata naší katedry patří: ekologická ekonomie, 
přístup ke krajině, zkoumání bariér proenvironmentálního chování, les 
a náš přístup k němu.



#ekofilm #poslednikapka

62 63

#ekofilm #jdinavzduch

54 55

#ekofilm

64

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Pod-
poruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň 
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu 
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila 
vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální 
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

NADACE PARTNERSTVÍ

H
la

su
jte

 p
ro

 n
ej

le
pš

í fi
lm

 v
 k

at
eg

or
ii

#ekofilm

10

Fakulta sociálních studií je dynamicky se rozvíjející součást Masarykovy 
univerzity a uznávaná moderní vzdělávací a vědecká instituce v oblasti 
sociálních věd. Ve výuce i výzkumu sleduje a aplikuje nejnovější trendy 
a poznatky, patří mezi vysoce žádané společensky orientované fakulty 
v rámci České republiky a střední Evropy. Od roku 2005 sídlí v komplet-
ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně 
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity 
i města.

Je jednou z  nejvýznamnějších 
vzdělávacích a  vědeckých insti-
tucí v  České republice a  uznáva-
nou středoevropskou univerzitou 
s  demokratickými tradicemi, pro-
sazovanými již od jejího založení 
v  roce 1919. Již několik let je nej-
žádanější vysokou školou v České 
republice. V  současnosti sestává 
z devíti fakult s více než 200 kate-
drami, ústavy a  klinikami. Je také 
významným sociálním a  kultur-
ním aktérem v  jihomoravském 
regionu. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ  
MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVA UNIVERZITANadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Posky-
tuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podpo-
ruje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve 
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu pří-
rody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, 
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzděláva-
cí centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání 
žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

pořadatel

hlavní partner

Finanční podpora a záštity
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mediální partneři

partneři

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr.  Bohumila Šimka, primátora 
statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše 
Beka, Ph.D. a rektorky Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Akci podporuje
městská část
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44. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO filmového 
ENVIRONMENTÁLNÍHO FESTIVALU

11.–13. 10. 2018

pořadatel

organizátoři


