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Téma:

VODA A SUCHO

#ekofilm
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Vimeo kanál EKOFILM

#nebuďkachna

Pořadatelem EKOFILMU je 
Ministerstvo životního prostředí.
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INFO PRO ÚČASTNÍKY 
EKOFILMU

JAK NA FILMY?  
Zadarmo, ale s registrací.

KDE HLAVU SLOŽIT  
a neprodělat kalhoty?

KUDY KAM,  
kde a co?

EKOFILM VÁM PŘINÁŠÍ:

Všechny projekce Ekofilmu jsou 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 filmů zdarma je otevřená!

K festivalu patří batůžkáři. Ti naši se mohou ubytovat v tělocvičně ZŠ 
na adrese Antonínská 3 za pouhých 50 Kč na noc. Anebo ještě lépe 
–  využijte naší unikátní možnosti přespat přímo na gauči u místních 
a zažijte Brno autenticky! Obojí je třeba zarezervovat předem – pište na 
mail ucastnici@ekofilm.cz, nebo se stavte na festivalovém InfoPointu 
v EkoExpo stanu na náměstí Svobody.

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

V loňském roce zasáhlo Českou republiku extrémní sucho, z jehož ná-
sledků se země ještě nestihla vzpamatovat. Sucho postihuje nejen oby-
vatele, ale je hrozbou i pro ekonomiku, zejména pro sektor zemědělství. 
Česká republika už v roce 2014 začala díky iniciativě ministra životního 
prostředí Richarda Brabce přijímat první opatření, která pomohou udr-
žet vodu v krajině, zajistí zásoby pitné vody pro suchá období a připraví 
Českou republiku na případné krizové situace vzniklé nedostatkem vody.

„Klimatická změna s sebou přináší 2 extrémní hydrologické jevy – povod-
ně a sucho. Zásadním problémem je, že problematiku sucha na rozdíl od 
povodní v ČR nikdo v minulosti neřešil. Jsme tlačeni časem. Navíc patří 
Česká republika mezi evropské státy, které mají velmi omezené množ-
ství disponibilních zdrojů vody na jednoho obyvatele. Na sucho se tak 
musíme připravit ve všech směrech a to může také hodně stát,“ říká mi-
nistr životního prostředí Richard Brabec.

VODA-SUCHO
Téma letošního ročníku
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Bývaly doby, kdy se v kině sedělo 
na suchu, žádné kelímky, žádná 
brčka a kvanta perlivých přeslaze-
ných nápojů, dívali jsme se pěkně 
bez. Dneska si to i u jen devadesá-
timinutových filmů jen stěží před-
stavíme, o tříhodinových snímcích 
či filmových maratonech ani ne-
mluvě. O tom, jaké je to být na su-
chu, ale o to více ví česká krajina, 
zvláště některá místa v ní.  
Docela jsme na ni v tomto zapo-
mněli. A přitom ostře sledované 
povodně a sucho jsou jen dvě stra-
ny jedné mince, ražené klimatic-

kou změnou. Jenže o suchu nebylo 
příliš sexy mluvit, následky nejsou 
na první pohled tolik viditelné jako 
katastrofická povodňová vlna, 
která vyžene člověka z  jeho obyd-
lí, takže se mohlo bez povšimnutí 
společnosti tiše šířit. Po nástupu 
nové vlády v roce 2014 jsme začali 
intenzivně připravovat konkrétní 
analytické materiály a v nich pra-
covat se zásadním problémem 
české krajiny, kterým je zadržení 
vody. Učebnicová poučka, že Čes-
ká republika slouží jako střecha 
vod pro Evropu, platí. Všechna 

JE TO V SUCHU
Úvodní slovo ministra voda odtud odtéká, žádná nepřité-

ká, jsme odkázáni pouze na srážky. 
Hlavním úkolem je pro nás proto 
vodu v krajině udržet, a to hlavně 
v lesní a zemědělské půdě, která je 
za posledních 50 let značně poško-
zená erozí. Ztratila téměř polovinu 
své schopnosti nasát vodu, což 
představuje miliardy kubíků vody. 
Je to o mnoho víc, než voda, kterou 
dnes zadrží Vltavská kaskáda, což 
dokazuje, že přehrady nejsou pro 
naši krajinu klíčovým řešením.  Na 
Ministerstvu životního prostředí se 
nyní snažíme zažehnat žízeň české 
krajiny po vodě a nastavit naklá-
dání s vodou tak, abychom se k ní 
začali chovat jako k cenné surovi-
ně. A také se lépe přizpůsobovat 
klimatické změně a zároveň zmír-
ňovat její dopady na naše životní 
prostředí. Plánujeme proto a  již 
realizujeme mnohá opatření na 
zemědělské půdě a v lesích, vsako-
vání vody do půdy, projekty umělé 
infiltrace, přírodě blízká opatření 
jako zakládání remízků, mokřa-
dů a rybníků. Obrovský potenciál 
se skrývá ve znovuvyužití odpad-
ních vod v  zemědělství, průmyslu 
a  jinde. Domácnosti by měly mít 
možnost využívat tzv. šedou a deš-
ťovou vodu. Samostatným příbě-
hem je pitná voda, která se nám 
ztrácí v rozvodech. Probudili jsme 
se sice za minutu dvanáct a snaží-
me se tu velkou časovou ztrátu co 

nejrychleji dohnat. Je ale potřeba, 
abychom v boji se suchem zabra-
li úplně všichni, nejenom politici, 
lesníci či zemědělci, ale abychom 
my všichni lidé využívali naši vodu 
a krajinu tak, abychom jednou ne-
byli opravdu na suchu.

Richard Brabec 
ministr životního prostředí
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EKOFILM vznikl před více než čtyř-
mi dekádami jako filmová přehlíd-
ka, která před oči diváka přináše-
la problémy životního prostředí 
a jejich možná řešení. Zpočátku 
to bylo hodně o ničení, ohrožení 
zdraví, znečišťování a jeho důsled-
cích. Když se pak po změně režimu 
začaly věci obracet k lepšímu, zdá-
lo se, že se pozornost obrátí spíše 
ke globálním problémům či k mi-
zejícím krásám naší přírody a kra-
jiny. EKOFILM dostával stále víc 
mezinárodní charakter a dotýkal 
se problémů nejen střední Evropy. 
Myslím, že pro nikoho nebude pře-
kvapením, že po extrémech počasí 
s opakovanými záplavami a povod-
němi na straně jedné a extrémní-

mi suchy na straně druhé, se stala 
hlavním tématem letošního roč-
níku problematika vody a sucha. 
Z obrovského množství 1168 sním-
ků byly vybrány do festivalové sou-
těže filmy nahlížející tento problém 
z více úhlů a věřím, že budou zá-
kladem mnoha zajímavých diskusí 
a zdrojem inspirace pro hledání 
řešení. 
Věřím, že Vás program letošního 
festivalu osloví a potěší. Naší ambi-
cí je zůstat věrni tradici EKOFILMu 
a dále ji rozvíjet. V Brně je festival 
podruhé a jsme přesvědčeni, že ve 
městě, které vždy mělo k proble-
matice životního prostředí co říct 
– ať už díky své poloze v malebné 
krajině jižní Moravy, podpoře ma-
gistrátu i dalších organizací či díky 
svému odbornému, studentské-
mu a občanskému zázemí – bude 
festival dále nabývat na význa-
mu a  oslovovat společnost nejen 
u nás.
Těším se na setkávání a krásné 
zážitky během festivalu. Vítejte na 
EKOFILMu v Brně!

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

Úvodní slovo prezidenta festivalu

Sobota 15. 10. 2016, 18:00 hod 
Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo náměstí 6, Brno 

Večerem bude provázet moderátor Vladimír 
Kořen.
Po předání cen bude následovat projekce vítězné-
ho filmu.  

Těší se na vás 

Ladislav Miko
prezident MFF EKOFILM
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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 UNIVERZITA

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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Slavnostní zahájení:

Dan Bárta
& Illustratosphere

NESOUTĚŽNÍ FILMY

NEBE A LED

DEEPWATER HORIZON: 
MOŘE V PLAMENECH

OCEÁNY

Dokumentární – Francie

Drama – USA

Dokumentární – Francie,  
Švýcarsko, Španělsko, USA,  
Spojené arabské emiráty

Oscarový režisér Luc Jacquet (Pu-
tování tučňáků) ve svém novém 
celovečerním dokumentu popisuje 
sérii dobrodružných cest francouz-
ského polárníka a vědce Clauda 
Loriuse na Antarktidu, které vedly 
až k objevení a popsání jevu, dnes 
dobře známého jako „globální 
oteplování“. 

Příběh popisuje události na plo-
voucí vrtné plošině Deepwater 
Horizon, která se v dubnu 2010 
potopila následkem exploze a způ-
sobila největší ropné zamoření 
v americké historii.

Dokument, který nám umožní na-
hlédnout do nitra oceánu. Domo-
va nejúžasnějších výtvorů přírody, 
jejich každodenního boje o přežití, 
ale i vzájemnou závislost na ostat-
ních obyvatelích podmořského 
světa. Zároveň je nám také připo-
menuta lidská lhostejnost, která 
dělá z oceánu pomalu, ale jistě 
smetiště.
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ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA

VODA VE STREAMU

Akční/Dobrodružný – Austrálie/USA

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že 
jediný způsob, jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na 
skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž 
čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje 
Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený 
vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční 
válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

Voda je považována za jednu z nejcennějších materií, kterou na Zemi 
máme. Umíme si ji však vážit a hýčkat? Kolik z nás si uvědomuje její ne-
postradatelnost a jedinečnost? Jak vnímá její důležitost současná mladá 
generace? Soutěž Ministerstva životního prostředí má ambici přitáhnout 
k tématu vody právě mladou generaci prostřednictvím krátkých strea-
mových videí.

HERITAGE
Kolekce soutěžních filmů, které představují nejkrásnější 
místa světa, starodávné tradice, kulturní dědictví a témata 
o zvířatech a jejich ohrožení.

Sekce obsahuje snímky, které nabízejí umělecký pohled 
na nejdůležitější ekologické problémy dneška – globální 
oteplování, geneticky upravené potraviny, odpad, ozónová 
díra, eroze …

Krátké dokumentární, animované nebo hrané filmy s ma-
ximální stopáží 30 minut, které se zaměřují jak na kategorii 
environmentální, tak přírodní a kulturní dědictví.

Krátké filmy se promítají ve 3 blocích:

1. blok

2. blok

3. blok

Eimersee, Focus of Infitnity, Inhuman, Le, Potager, Le Ra-
deau De La Cambuse, The stoppage dam, The Water Giant

Juan y la nube, The Call from the Sea, Gardeners of the 
Forest, Historias Contaminadas, Insolation, Twentysixteen, 
Waterbackpack PAUL

Crianza Anónima, Outlangish - Skateboarding Against Po-
verty, The Fox of Shichigorosawa, Skeleton Sea - The Tides 
om Tomorrow, The Salt Man, THE PUNISHMENT

ENVIRO

KRÁTKÉ FILMY
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POROTA ENVIRO
OSOBNOSTI:

CHIHIRO GUEZEBROEK

JAN ZÁMEČNÍK

Nizozemská hudebnice, básnířka 
a  dokumentaristka, orientující se 
na lidská práva a ochranu životní-
ho prostředí.

Teolog, překladatel zabývající se 
vztahem náboženství a umění, dí-
lem Josefa Šafaříka a environmen-
tální teologií a etikou.

APOLENA RYCHLÍKOVÁ

DAVID MURPHY

TOMÁŠ DANĚK

Angažovaná dokumentaristka a  zá-
roveň aktivistka zaměřující se 
na témata politické paměti a so- 
ciální rozdíly.

David Murphy je ředitelem Green-
peace Česká republika. Narodil se 
ve Spojených státech, ale již mno-
ho let žije v České republice.

Tomáš Daněk vyučuje na Univerzi-
tě Palackého v Olomouci, věnuje se 
environmentální filozofii a historii.
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POROTA HERITAGE
OSOBNOSTI:

GREGG LOSINSKI

DAN BÁRTA

Gregg Losinski téměř pětadvacet 
let působí jako pedagog v oblasti 
péče o ochranu přírody v agentuře 
Department of Fish and Game ve 
státě Idaho.

Známý český zpěvák působící 
v  mnoha hudebních projektech, 
například Alice, J.A.R. nebo jazzo-
vém Illustratosphere. Kromě toho 
se věnuje focení vážek, které jsou 
jeho velikou vášní.

JURAJ LUKÁČ

ERIK BALÁŽ

TOMÁŠ KOČKO

Přední slovenský ochranář, zakla-
datel Lesoochranárskeho zosku-
penia VLK, jenž od roku 1990 bo-
juje za ochranu slovenské divočiny.

Známý slovenský ochranář a doku-
mentarista, autor snímků Vlčí hory 
a Strážce divočiny, ve kterých za-
chycuje kouzlo středoevropských 
lesních ekosystémů. 

Moravský písničkář a divadelní re-
žisér. Scénáristicky se podílel na 
úspěšných cyklech dokumentár-
ních filmů České televize Divočina 
bez hranic a Návraty k divočině, 
které se věnovaly národním par-
kům střední Evropy.
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OSOBNOSTI:

PETR HORÁK – Je zakladatelem úspěšného pro-
jektu iShorts, který se snaží propagovat a šířit 
krátké filmy. V České republice produkoval tři ce-
lovečerní filmy, jeden seriál a několik reklamních 
spotů. Mimo ČR studoval a sbíral pracovní zkuše-
nosti v Los Angeles a v Londýně. Rád cestuje a fotí 
na polaroid.

JAKUB KOŠŤÁL – Svoji kariéru začal v České tele-
vizi jako asistent režie na programu ČT Sport, kde 
působí dodnes. Mimo jiné se věnuje produkci vi-
deoklipů, znělek a krátkých i celovečerních filmů. 
Je spoluorganizátorem pravidelné přehlídky krát-
kých filmů iShorts.

JANA BÉBAROVÁ – V současnosti působí jako 
studentka doktorského programu Teorie a dějiny 
literatury, divadla a filmu na Katedře divadelních 
a filmových studií UP a zároveň jako vedoucí ate- 
liéru Audiovizuální tvorba na UTB ve Zlíně. Za-
měřuje se mj. na oblast Star Studies, dějiny 
amerického filmu, současné trendy ve světové 
kinematografii a sféru filmových festivalů. Je šéf-
redaktorkou online filmového časopisu 25fps 
a působí jako dramaturgyně Noir Film Festivalu.

FILMOVÁ DRAMATURGIE 
FESTIVALU

PETR KOUBEK  – Je v pátém ročníku scenáristiky 
na FAMU, kde spolupracoval na několika student-
ských krátkých filmech. Kromě projektů ve škole 
se podílel se podílel na televizních seriálech pro 
Českou televizi, Novu a televizi Barrandov a několi-
ka reklamách. Jeho středometrážní scénář Libver-
dy byl oceněn cenou RWE, což vedlo k jeho zfilmo-
vání. Jeho komunikativnost a drzost z něj udělala 
také redaktora filmového magazínu České televize 
Film 2015 a vedoucího programu iShorts. 

MARTIN VYHNAL – Je obdivovatel přírodního ne-
smírna, chodec a ctitel vizuální i jazykové kultury. 
Během studií environmentalistiky a filmové vědy 
na MU v Brně byl členem studentského Okrašlo-
vacího spolku a podílel se na různých enviro ak-
tivitách, včetně organizace festivalu EkoBiograf. 
Pracuje v ekovzdělávací neziskovce Rezekvítek 
a připravuje disertaci na urbanistické téma. Je váš-
nivý fotograf a své snímky publikoval již v celé řadě 
materiálů. Vytrvale též rozvíjí umění chůze – ať už 
jde o horské túry či procházky po městě. Zajímá 
se i o ornitologii, literaturu, architekturu či grafický 
design. 

BLAŽENA STRÁNSKÁ – Vystudovala filmovou 
vědu a management v kultuře a pracovala na ne-
málo filmových festivalech v produkčních nebo 
dramaturgických týmech. Momentálně ale nechá-
vá tuto „kariéru“ spíše stranou a aktivně se věnuje 
sociálním a ekologickým tématům.
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1000 FEET UNDER A FISH FULL OF DOLLARS

BEHIND THE COVE

Dokumentární – USA Dokumentární – Nový Zéland

Dokumentární – Japonsko

Film „1000 stop pod zemí“ se za-
bývá problematikou sebevražd 
zemědělců a neúrody v Indii, a to 
zejména v období sucha. Film vrhá 
světlo na zoufalé podmínky země-
dělců a rodin obětí sebevražd.

Žraloci jsou vyhledávaným zbožím 
na rybím trhu ve vesnici Tanjung 
Luar na indonéském ostrově Lom-
bok, kde navzdory celosvětovým 
trendům, kdy se upouští od od-
řezávání ploutví živým žralokům, 
tento obchod funguje dál. 

Když byla autorka svého prvního 
dokumentu Keiko Yagi ještě dítě, 
měla ráda smažené velrybí řízky. 
Skutečnost, že tento pokrm již 
není běžně k dostání a to, že mé-
dia o věčné otázce ohledně lovu 
velryb vždy referují negativně, při-
mělo Yagi, aby toto téma prozkou-
mala hlouběji.

ENVIRO

JHOLMOLIA  
– THE SACRED WATER

THE MAN WHO DWARFED 
THE MOUNTAINS

LA TORTUGA  
PRIMORDIAL

Dokumentární – Bangladéš

Dokumentární – Indie

Dokumentární – Mexiko

V pobřežní oblasti v jihozápadním 
Bangladéši existuje vesnice, v jejíž 
blízkosti se nachází třpytivé jezero 
Jholmolia, které vnáší jiskru do ži-
vota jejích obyvatel. Protože celá 
tato oblast je v blízkosti moře, je 
zde pitná voda vzácností. 

Chandi Prasad Bhatt může být 
právem považován za prvního 
a pravděpodobně také nejvýznam-
nějšího novodobého indického 
ekologa. Bhatt byl jedním z  prů-
kopníků hnutí Chipko, jehož čle-
nové se na počátku 70. let snažili 
nenásilnou formou zabránit odles-
ňování v Garhválském Himálaji. 

Na konci své roční pouti přes 
oceán ke břehům Mexika nachá-
zejí želvy strašlivou smrt v sítích 
místních rybářů. Čím je však kru-
tost vůči želvám a jejich pláč proti 
slzám rybářů, pro něž je rybolov 
jediným způsobem, jak nakrmit 
své děti? 

FUKUSHIMA UND DIE  
MOPSFLEDERMAUS

Dokumentární – Německo

Po katastrofických událostech ve 
Fukušimě se přechod na obnovitel-
né zdroje energie stává v Němec-
ku nedílnou součástí politického 
programu. Díky tomu se po celém 
Německu buduje více větrných 
elektráren než kdykoli předtím, 
což zanechává v dříve nedotčené 
krajině stále patrnější stopu.
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THE SCAVENGER THE TOXIC CIRCLE 
/ DE GIFCIRKEL

Dokumentární – Brazílie
Dokumentární – Itálie

„Scavenger“ je neviditelný lidským 
očím a jako prostředek obživy 
sbírá recyklovatelné materiály. 
Toto povolání je alternativou k ne-
zaměstnanosti, která postihuje 
mnoho Brazilců přicházejících z ji-
ných států do São Paula za vidinou 
lepšího života.

Kampánie je oblast poblíž Neapo-
le, která se proslavila jako největší 
ilegální skládka chemického odpa-
du v Evropě. Právě zde Camorra 
vysypává průmyslový odpad 
z celé Evropy i z oblastí mimo ni.

L‘ESPRIT DE LA FORÊT

Dokumentární – Belgie

Za méně než sto let byla na světě 
zničena polovina tropických prale-
sů. Všude tam, kde dochází k niče-
ní přírodního prostředí, jsou oby-
vatelé těchto pralesů ohroženi.

HERITAGE

AN ACQUIRED TASTE

HABITAT  
– OSOBNÍ POZNÁMKY

ŽALIEJI MUŠKIETININKAI

Dokumentární – USA

Dokumentární – Itálie

Dokumentární

Proč si ulovit vlastní potravu? 
Nová uvědomělá generace dospí-
vajících odmítá velkochovy a vrací 
se k lovu jako způsobu obživy. Pa-
tří mezi lovce z nového hnutí tzv. 
„Locavore Hunters“, které se zro-
dilo ve městech Spojených států. 

Příběh o skupině mladých lidí 
v  Litvě, kteří koncem osmdesá-
tých let minulého století založili 
přední ekologickou a národopis-
nou organizaci s názvem „Atgaja“. 
Organizace, kterou tvořila poně-
kud nesourodá skupina převážně 
mladých lidí, pořádala radikální 
a kreativní protesty proti sovětské 
hegemonii, a vytvořila tak rozho-
dující základnu pro sílící hnutí za 
nezávislost. Film je strhujícím pří-
během o zakladateli a nesporném 
vůdci této organizace, kterým byl 
Saulius Gricius, bojovník a ideali-
sta, jehož charakter a schopnosti 
daleko přesahovaly běžný prů-
měr.

Film složený z OSOBNÍCH POZNÁ-
MEK o životě ve městě L’Aquila po 
zemětřesení. 
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LAST EXIT  
ALEXANDERPLATZ

LA LUNGA STRADA 
GIALLA

MAR DE SINESDok. – Dánsko/Německo

Dokumentární – Itálie

Dokumentární – Portugalsko
Snímek se zabývá sporným poku-
sem o přeměnu východoněmecké-
ho náměstí Alexanderplatz na ob-
chodní čtvrť ve stylu Manhattanu. 

Federico a Mirko – dva mladíci 
z Palerma, kteří se rozhodnou vy-
cestovat na svých mulách z oblasti 
Portella delle Ginestre s cílem do-
putovat až do Kvirinálského palá-
ce, rezidence italského preziden-

Sines je průmyslovým komplexem 
a vstupní branou z Atlantiku do 
Evropy. Silueta obrovských lodí na 
obzoru je všeobecně známým ob-
razem. Mezi těmito giganty však 
přežívá generace, která se stále 
zabývá tradičním rybolovem, a je-
jíž nezdolnost a tradiční způsoby 
při této činnosti tvrdošíjně odolá-
vají plynutí času.

Ve filmu Emelie Mahdavian After 
the Curtain bojují čtyři tanečnice 
s  měnícími se kulturními norma-
mi a čelí rostoucí nelibosti u pře-
vážně muslimské společnosti 
v  zemi bývalého Sovětského sva-
zu – Tádžikistánu. Tyto ženy staví 
svou lásku k umění proti ekono-
mickým strastem, osamělosti a vý-
čitkám společnosti. Tento intimní 
portrét rovněž oslavuje bohatou 
taneční a hudební kulturu této 
středoasijské země, která je na zá-
padě téměř neznámá.

AFTER THE CURTAIN

Dokumentární – USA

ta, kam chtějí doručit své poselství 
o ekologii a sociální spravedlnosti. EVERGLADES  

– VODNÍ DIVOČINA

POTOPA

Dokumentární – Německo

Dokumentární – Srbsko

Obchod se zakázanými druhy v In-
donésii je složitým problémem 
s  mnoha finančně zainteresova-
nými subjekty. Jednoduché řešení 
tohoto problému neexistuje, ale 
rybolov žraloků a rejnoků man-
ta musí okamžitě ustat, pokud 
máme uchovat životní prostředí 
pro budoucí generace. 

V roce 1971 Jugoslávie ve jménu 
komunistického pokroku potopila 
jedno městečko na břehu Duna-
je. O padesát let později, vlivem 
přírodních povodní, se městečko 
opět vynořilo nad hladinu.

SMALL PEOPLE.  
BIG TREES

Dokumentární – Rusko

Jihoafrická republika. Tady, pod 
příkrovem deštných pralesů, žije 
kmen nejmenších lidí na Zemi – 
Pygmejové kmene Baka. Jejich 
tradiční způsob života se však pod 
tlakem kultury „velkého světa“ po-
zvolna mění.
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KRÁTKÉ FILMY

EIMERSEE

INHUMAN

INSOLATION

FOCUS ON INFINITY

GARDENERS  
OF THE FOREST 

Vznik „vědrového jezera” v Eckern- 
förde je natolik legendární, že ho 
bylo nutno převyprávět ve filmu. 
Michael Packschies, úředník měst-
ského odboru ochrany životního 
prostředí, vytvořil jezero, které se 
stalo přirozeným prostředím hod-
ným ochrany s obrovskou rozma-
nitostí fauny i flóry.

Půvabná nádherná planeta se 
otáčí v chladném prázdnu, dokud 
neonemocní parazity, kterým se 
říká lidé.

Když je svět v temnotě po celý rok, 
je jediný slunečný den významnou 
událostí. Tento den nastane již zí-
tra. Tisíce lidí se shromažďují na 
pláži, aby tento den prožily spolu…

Focus on Infinity (Zaměřeno na 
věčnost) je krátký experimentál-
ní film natočený v Norsku, který 
je určitou iniciační cestou. Toto 
hypnotizující, šamanistické dílo 
zkoumá člověka tváří v tvář pře-
měně hmoty v přírodě.
Film byl vyroben ve studiu Fres-
noy, National des Arts Contempo-
rains, v roce 2015.

Po celé generace byl Laos proslulý 
jako země milionu slonů. V roce 
2016 však ve volné přírodě zbývá 
pouhých 400 slonů.

OUTLANGISH  
– SKATEBOARDING  
AGAINST POVERTY

JUAN Y LA NUBE

THE CALL FROM THE SEA

SKELETON SEA – THE  
TIDES OF TOMORROW

LE POTAGER

Jihoafrický sociální projekt, který 
nabízí dětem ze znevýhodněných 
oblastí v Kapském městě alterna-
tivu k životu na ulicích prostřed-
nictvím skateboardingu, je poně-
kud výstřední. Skateboarding jim 
dává možnost se dozvědět více 
o sobě i svém okolí. Spojuje mla-
dé lidí a udržuje v nich pozitivního 
ducha.

Juan je dítě bez kamarádů. La 
Nube je mrak, který nemá mezi 
ostatními mraky žádné přátele. Ti 
dva se najdou a stanou se přáteli. 
Juan však vyroste a ztratí se v šedi-
vém světě dospělosti.

The Call from the Sea (Volání 
z  moře) se zabývá budoucnos-
tí našich oceánů a tím, co po 
sobě zanecháváme. Je to osobní 
a  poetický příběh o životě Bajau 
a o tom, jak naše jednání ovlivňu-
je jejich svět vzdálený desetitisíce 
mil.

João a Xandi jsou dva surfaři a čer-
ství padesátníci, kteří spolu pracují 
již 25 let. Čistí pláže od odpadků 
a  vytvářejí z nich úchvatná umě-
lecká díla. Ale život umělce a idea-
listy není v Portugalsku ekonomic-
ky výdělečný, a proto není snadný. 
Jejich rodinný život je ovlivněn 
rozhodnutími, která musejí činit 
i jejich přáním zvýšit povědomí 
o postupujícím znečištění oceánů.

Muž típne cigaretu na zahrádce 
za domem, aniž by si uvědomoval 
následky svého činu. Cigaretový 
nedopalek, jako semínko, neoče-
kávaně vyrostlo.
Ohromen tímto jevem, rozhodne 
se každý den sázet různé zbytky 
a předměty. Jeho představivost ho 
zavede ještě dál…
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THE FOX OF  
SHICHIGOROSAWA

LE RADEAU DE 
LA CAMBUSE

THE PUNISHMENT

THE SALT MAN

THE STOPPAGE DAM

Lišky Hakodate Higashiyamy žily 
v  mokřadu Shichigoro po celé 
generace, lidé však začali znečiš-
ťovat jeho vody zdravotním odpa-
dem … Tento příběh vypráví o liš-
kách v ainštině pomocí tradičního 
Ainuského vyprávění.

Max postavil v Berlíně vor ze dře-
va a z oken z opuštěných budov. 
Vor „Zola“ pluje o svátcích po řece 
Spree jako plovoucí jídelna. Max 
pracuje na tomto projektu v sou-
ladu se svým ekologickým pře-
svědčením a snaží se řeku čistit.

Osamělá dívka Lisa byla potrestá-
na svou matkou a byla nucena se 
uchýlit do svého pokoje, kde zalé-
vá svou jedinou přítelkyni, rostli-
nu, svými slzami.

Dr. Sa‘id ‘Aram, geniální umělec, 
který zůstal bez prostředků, je 
nucen pracovat v solném dole se 
svou šestiletou dcerou ... Příběh 
začíná v okamžiku, kdy přebírá 
ocenění za tvůrčí přínos z různých 
festivalů. 
S pomocí symbolického jazyka 
se tento umělecký film pokouší 
představit divákům nové myšlen-
ky a nutí je k zamyšlení. 

Sny dneška jsou pevně otisknu-
ty ve slibech včerejška. Čím více 
slibů, tím rozmanitější a troufa-
lejší sny. Vybudování přehrad na 
řekách v provincii Mazandaran 
je jedním z nesplněných starých 
snů lidí z plání na severu Íránu. 

THE WATER GIANT

HISTORIAS  
CONTAMINADAS

TWENTYSIXTEEN

CRIANZA ANÓNIMA

WATERBACKPACK PAUL

V pustině ve své cestě za vodou 
zahájil hmyz útok na obrovského 
vodního giganta.
„The Water Giant” (Vodní gigant) 
proměňuje pomocí animace vodu 
v úžasné bytosti, dívá se na kon-
flikt a nesváry mezi vodním gi-
gantem a hmyzem z pohledu třetí 
osoby a pokouší se zkoumat otáz-
ku drancování přírodních zdrojů.

Tento soubor pěti krátkých poví-
dek ironicky popisuje destruktiv-
ní chování člověka jako největší 
ohrožení lidského druhu. Nebo je 
to jeho hloupost?

Po zničení civilizace zůstal muž 
sám na Zemi. Z dostupných ma-

Victor (45) již dvacet let žije dale-
ko od města v centru Wild Fau-
na Rehabilitation. Victor se stará 
o různá zvířata, která mají být vy-
puštěna do volné přírody v přírod-
ních rezervacích. Když se v centru 
objeví lišák druhu zorro culpeo, 
Victor ho musí dlouho vychová-
vat, než ho může znovu pustit do 
volné přírody.

Svět je ráj s občasnými katastro-
fami. 
Tsunami, zemětřesení – fatálně 
znečištěná voda po přírodních ka-
tastrofách představuje pro život 
lidí obrovské nebezpečí. Řešení 
hledají lidé od Cotonou po Kassel, 
podobně jako profesor a jeho stu-
denti, kteří vynalezli malý důmysl-
ný vak k čištění vody bez použití 
chemikálií a elektřiny.

teriálů si k bydlení postavil „dům”. 
A protože byl sám, vedl puntičkář-
sky naplánovaný život: vzbudil se, 
nasytil se skromným jídlem, na-
psal dopisy a odnesl je do zvláštní 
poštovní schránky, hledal rádiové 
signály...

Prosperující zemědělství je barvi-
tým snem dávných slibů v tomto 
regionu.
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KONCERTY

12. 10., 19:00, NÁMĚSTÍ SVOBODY 

Dan Bárta
& Illustratosphere

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

TRANZAN

DJANGO JET

13. 10. 19.00 – náměstí Svobody

14. 10. 19:00 – náměstí Svobody

Tranzan je české hudební sdružení s environmentálním přesahem. Zku-
šení hudebníci, kteří mají za sebou působení v kapelách Javory, Fru Fru 
nebo Model Bazaar, se rozhodli svojí tvorbou podpořit zajímavé lidské 
projekty, jako jsou láska k přírodě, tolerance, kompostování, matriar-
chát, vlastenectví nebo třeba cyklojízda. 

Django Jet je  brněnská kapela hrající taneční swing a francouzský gypsy 
jazz 30. a 40. let. V repertoáru najdete české, francouzské i americké 
swingové vypalovačky, proložené temperamentními instrumentálkami 
po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France. 
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OTEVŘENÁ ZAHRADA  
NADACE PARTNERSTVÍ  

 Údolní 33

FAKULTA SOCIÁLNÍCH  
STUDIÍ  

Joštova 10

SÁL BŘETISLAVA BAKALY  
Žerotínovo náměstí 6

EKOEXPO  
nám. Svobody
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#EKOFILM DOPORUČUJE 
FESTIVALOVÁ MÍSTA S VÝHODOU PRO 
MAJITELE FESTIVALOVÉHO PASU 
Tady vás uvítají s otevřenou náručí a milou pozorností formou slevy 
po dobu filmového festivalu ve dnech 13.–15. 10. 2016  

OKO VAČICE
Běhounská 22

Bánh-mì bagety, saláty, street 
food nejen pro oko
Sleva 10 % na vše  
– stačí ukázat pas  

KAVÁRNA ELEVEN 
Dominikánská 11 

Sleva 20 % na kávu  

HUDEBNÍ KLUB MUSICLAB 
Opletalova 1

Sleva 10 % na vše  
(kromě tabákových výrobků)   

VESELÁ VAČICE
Běhounská 22

Skvělá piva, šťavnaté burgery 
a bohatá nabídka denních menu 

v neformálním a nekuřáckém 
prostředí v centru Brna

Sleva 10 % na jedno jídlo 
(mimo polední menu 11–15 

hodin)  
– stačí ukázat pas  

RESTAURACE VEGALITÉ
Slovákova 10, Brno  

TŘI OCÁSCI 
Gorkého 82/37, Brno 

ŽIVO U PALEČKA 
Koliště 643/23 

Sleva 10 %  

BISTRO FORKYS
Jezuitská 6/1  

Sleva 10 % v restauraci  
za razítko  

CAFE PODNEBI
Údolní 5, Brno 

Kavárna v centru Brna  
k pohledání. 

Sleva 10 Kč na kávu  
za razítko  

I NA TĚCHTO MÍSTECH SE NA VÁS TĚŠÍ: 

NAŠE VĚCI 
JIRÁSKOVA 16 

Co se našich věcí týče, často se 
nám potulují na hranici kýče.

Sleva 10 Kč na jakoukoliv kávu 
(Pozor, neplatí v sobotu 15. 10.)

#
EKOFIL M

sl eva 10 %

#
EKOFIL M
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DÁREK ZA 3 RAZÍTKA
Užijte si Ekofilm, sbírejte razítka a vyzvedněte si 
odměnu v EkoDomu na nám. Svobody.



Čtvrtek 13. 10. 2016
Sál B. Bakaly VELKÝ SÁL Sál B. Bakaly MALÝ SÁL Otevřená zahrada – sál FSS Stan náměstí Svobody

Žerotínovo nám. 6 Údolní 33 Joštova 10 náměstí Svobody
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10:30

11:00

11:30
HERITAGE  

After the Curtain12:00

12:30

13:00

13:30
ENVIRO 

Fukushima  
and the Bats

Workshop soutěže 
Pro vodu14:00 Technické muzeum Brno – Suchou 

nohou pod vodou14:30

15:00 Hvězdárna  
a planetárium Brno: Astro 

15:30 Beseda prezidenta festiva-
lu s laureáty Ceny Josefa 
Vavrouška: O životním 

prostředí globálně i lokálně
16:00

HERITAGE 
Habitat-personal  

notes

Workshopy vystavovatelů na 
EkoExpo16:30

17:00

17:30

18:00

Oceány

Dan Bárta & Aleš Dolný: Úskalí 
tropického vážkaření18:30

 
 KRÁTKÉ FILMY

19:00
Tranzan

19:30

20:00 Když krajem kráčí sucho 
– beseda s odborníky 
a praktiky na aktuální 

téma – aula

20:30
HERITAGE 

Everglades – vodní 
divočina

21:00
ENVIRO 

The Man Who Dwarfed 
the Mountains

21:30

22:00

22:30 Vzpomínko-
vá beseda 
na Zdeňka 
Neubauera 

atrium

23:00

23:30

00:00

Soutěž: HERITAGE Soutěž: ENVIRO KRÁTKÉ FILMY Besedy Zážitkové programy Koncerty EkoExpoČtvrtek 13. 10. 2016
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Soutěž: HERITAGE Soutěž: ENVIRO KRÁTKÉ FILMY Besedy Zážitkové programy Koncerty EkoExpo

BLOK KRÁTKÝCH  
FILMŮ 1



pátek 14. 10. 2016
Sál B. Bakaly VELKÝ SÁL Sál B. Bakaly MALÝ SÁL Otevřená zahrada – sál FSS Stan náměstí Svobody

Žerotínovo nám. 6 Údolní 33 Joštova 10 náměstí Svobody

9:30

Kamarádi s vodou  
 

Program pro školy

10:00
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O
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10:30

11:00 Jak si udělat půdní 
sondu a co vše z ní 
zjistíme – atrium

11:30

12:00

12:30

HERITAGE 
Sea of Sines

ENVIRO 
Behind The Cove

13:00

13:30

14:00

 
 KRÁTKÉ FILMY

Technologicko-vzdělávací show Úžasného 
divadla fyziky: ÚDiF nad vodou14:30

15:00

HERITAGE 
Small People. Big Trees

Technologicko-vzdělávací show VIDA!  
Science Centrum: Aqua et Ignis15:30

16:00 Technologická pecha-kucha vystavovatelů 
EKOEXPO16:30

17:00 ENVIRO 
The Scavenger 

učebna P31

Život v Amazonii: povídání s původními 
obyvateli brazilské Amazonie / Představení 

výstavy Amazonie v ohrožení17:30
ENVIRO 

The Spirit of the forest
HERITAGE 

Last Exit Alexanderplatz18:00

18:30

sekce 
 KRÁTKÉ FILMY

učebna P31

19:00
Django Jet

19:30 Ochrana a manage-
ment divokých zvířat 
ve Spojených státech 

a Evropě – aula

20:00

Deepwater Horizon: 
Moře v plamenech

20:30

ENVIRO 
The Toxic Circle

HERITAGE 
Green Musketeers

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Šílený Max:  
Zběsilá cesta

23:30

00:00

00:30
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sobota 15. 10. 2016
Sál B. Bakaly  

VELKÝ SÁL Otevřená zahrada – sál Otevřená zahrada FSS Stan náměstí Svobody

Žerotínovo nám. 6 Údolní 33 Joštova 10 náměstí Svobody

9:30
ENVIRO 

1000 Feet Under
Jak vyzrát na fotku  

z dovolené – jednoduše!  
Fotoworkshop  

s Davidem Hainallem

HERITAGE 
An Acquired Taste 

učebna P31

10:00

EK
O
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10:30

ENVIRO 
A Fish Full of Dollars

11:00 Technologicko-vzdělávací show VIDA!  
Science Centrum: Aqua et Ignis11:30

12:00

HERITAGE 
The Long Yellow Road

ENVIRO 
Jholmolia – The Sacred Water 

učebna P31
12:30

13:00
Technologicko-vzdělávací show Úžasného 

divadla fyziky: Jednou provždy nehoří! 13:30

14:00
Jedlé plevele Brna – exkurze,  

ochutnávka, praktické recepty 
atrium

Zážitková pecha-kucha
14:30 S Janem Dungelem o Ama-

zonii: Jak se 25 let maluje 
prales a jak se mění15:00

15:30
ENVIRO 

The Primordial Turtle16:00 HERITAGE 
The Flood 

učebna P31
16:30

17:00

17:30

18:00  
Slavnostní zakončení  

a předání cen
18:30

19:00

19:30
Projekce 20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00
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ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

TECHNOLOGICKO-VZDĚLÁVACÍ SHOW VIDA!  
SCIENCE CENTRUM: AQUA ET IGNIS

TECHNOLOGICKO-VZDĚLÁVACÍ SHOW ÚŽASNÉHO  
DIVADLA FYZIKY: ÚDiF NAD VODOU

Odpálit si vodíkovou rake-
tu, stát se hvězdou zpra-
vodajství o počasí, zmrazit 
vlastní stín, zažít zemětře-
sení, rozpoutat tornádo 
nebo přijít na kloub zá-
hadě Bermudského troj-
úhelníku, to vše můžete 
zažít v zábavním vědeckém 
parku VIDA! Součástí jsou 
i science show či dílny pro 
veřejnost.
Na EkoExpo představíme 
naši science show Aqua Et 
Ignis.

Obvykle se s publikem noříme do vod fyziky. Tentokrát ale ponoříme 
fyziku do vody. Voda má obrovskou sílu - mlýnským kolem otočí jako 
nic, skály trhá a dokonce i rakety by mohla pohánět. Jakou silou je ale asi 
nadlehčována fyzika ponořená do vody?
Na EkoExpo představíme naši science show Aqua Et Ignis.

14. 10. 2016, 15:00

14. 10. 2016, 14:00 | náměstí Svobody

15. 10. 2016, 11:00 náměstí Svobody

TECHNOLOGICKO-VZDĚLÁVACÍ SHOW HVĚZDÁRNY  
A PLANETÁRIA BRNO: ASTROFOTOGRAFIE  

PRO ZAČÁTEČNÍKY

TECHNOLOGICKO-VZDĚLÁVACÍ SHOW ÚŽASNÉHO  
DIVADLA FYZIKY: JEDNOU PROVŽDY NEHOŘÍ!

TECHNICKO-VZDĚLÁVACÍ SHOW TECHNICKÉHO MUZEA 
BRNO: SUCHOU NOHOU POD VODOU

Díky digitální technologii prožívá astronomická fotografie svá nejlepší 
léta. Kromě toho, že kvalita snímků jde mílovými kroky kupředu, práce 
s technikou je výrazně jednodušší, takže pořídit hezký obrázek s astro-
nomickou tematikou dnes může prakticky kdokoli. Jak na to a co k tomu 
vlastně potřebujeme? To vše nám prozradí astrofotograf Pavel Karas, 
který vás naučí základy astrofotografie.

Myslíte, že třeba voda vždy hasí? A může voda hořet? V tomto vystoupení 
bude vody i ohně dostatek. Budeme se dívat, co všechno hoří a proč, 
jestli jde vše hasit vodou a jestli oheň může hořet i v teplotách neuvěři-
telně nízkých. Představení si získá nejen diváky, ale zpravidla i přítomný 
požární dozor.

Technické muzeum v Brně zpracovává hmotné sbírky i vědeckou doku-
mentaci vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a historické i současné 
výroby. Zjednodušeně se dá říci, že se zaobírá technikou od hodinových 
součástek po letadla. Návštěvníkům nabízí 18 expozic, výstavy a také 
šest mimo brněnských památek od slovenských hranic až po Vysočinu. 
Technické muzeum v Brně, přispěje k tématu letošního Ekofilmu trošku 
netradičně a názorně vám ukáže, jak se projít Suchou nohou pod vodou.

13. 10. 2016, 15:00 | náměstí Svobody

15. 10. 2016, 13:00 | náměstí Svobody

13. 10. 2016, 14:00 | náměstí Svobody



#ekofilm

48 49

WORKSHOPY VYSTAVOVATELŮ

TECHNOLOGICKÁ PECHA-KUCHA

PŘEDSTAVENÍ VÝSTAVY AMAZONIE V OHROŽENÍ

Chcete poznat nejzajímavější technologické firmy regionu, jejichž pro-
dukty pomáhají šetřit životní prostředí? Přijďte na workshopové pásmo 
vystavovatelů z EkoExpo! Zjistíte třeba, že vodu můžete šetřit i doma, 
dešťovou vodu chytat do podzemních nádrží, nebo se třeba dozvíte, jak 
jezdit autem ekologicky či jaká jsou řešení pro ekologicky šetrné stavby.

Chcete letem světem poznat nejzajímavější ekotechnologie firem z Eko-
Expo? Přijďte na netradiční prezentaci ve formátu pecha-kucha – 6 minut 
a 40 sekund na 20 obrázků a 20 vteřin na každý z nich. To je úkol pro 
zástupce ekofirem.

Výstava přibližující rozmanitost peruánské Amazonie – prales, která se 
rychle mění, stejně jako životní styl místních indiánů. Ponořte se tedy 
s námi do nitra pralesa a vychutnejte si alespoň na pár minut atmosféru 

13. 10. 2016, 16:00–17:00 | náměstí Svobody

14. 10. 2016, 16:00–17:00 | náměstí Svobody

14. 10. 2016, 17:00–18:00 | náměstí Svobody

PŮDA A JEJÍ VÝZKUM

Přednáška o půdě, její důležitosti a významu pro pole, louky, lesy, glo-
bální ekosystém i život jako takový. Vypravte se na okraj Brna s pedo-
logem dr. Milanem Sáňkou. Dozvíte se více nejen o půdě samotné, ale 
i o metodách jejího výzkumu. Výklad u půdní sondy bude doprovázen 
popisem profilu.

14. 10. 2016, 11:00 | vycházka; sraz: atrium FSS

prostředí, které je ohrožováno i naším životním stylem – poptávkou po 
ropě, minerálech a tropickém dřevu.

Peruánská Amazonie zaujímá plochu 782 880 km2 – což je zhruba plocha 
Německa, Polska a České a Slovenské republiky dohromady. Jsou zde 
nejodlehlejší místa, která lze na Zemi ještě nalézt a žije zde přes 400 000 
tisíc původních obyvatel z 60 etnických skupin. Přesto na 75 % pralesa 
jsou již rozděleny koncese na těžbu minerálů a ropy. Těžba probíhá i na 
okraji nejrozsáhlejší přírodní rezervace v Peru pojmenované podle dvou 
největších protékajících řek Pacaya–Samiria. Právě tuto oblast navštívili 
v letech 2011 a 2014 Tomáš Růžička a Michal Veselý z Nadace Partnerství 
společně s dalšími kolegy ze šesti evropských zemí s cílem informovat 
o ohrožení této části Amazonie v Evropě.

Jak vypadá dnešní stav v Amazonii se také můžete dozvědět přímo od 
těch, kteří tu žijí – Carly Dias a Maximiliana Correji Menezese, kteří bu-
dou s návštěvníky diskutovat v pátek od 17:00.
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JEDLÉ PLEVELE BRNA

S JANEM DUNGELEM O AMAZONII:  
JAK SE 25 LET MALUJE PRALES A JAK SE MĚNÍ

Vycházka po ulicích Brna s Ivanou Paukertovou, která se kromě jiného 
věnuje popularizaci jedlých rostlin. Co všechno se dá sníst v ulicích Brna?  
Vycházka bude zakončena ochutnávkou různých jedlých plevelů.

Jan Dungel pravidelně navštěvuje Amazonii od roku 1992, kde maluje 
zvířata a rostliny v jejich přirozeném prostředí. Ve své práci v terénu kla-
de důraz na autentičnost a přesnou dokumentaci.
Jak se před jeho očima Amazonie změnila za 25 let? Jak ji mění investoři, 
farmáři a změna klimatu? A jakou zanecháme Amazonii našim dětem?

Můžete se těšit na poutavé dobrodružné příhody skvělého vypravěče, 
promítání unikátních krásných fotografií Radany Dungelové a prodejní 
výstavu kreseb zvířat Colores de la Selva v Galerii Otevřená zahrada.

15. 10. 2016, 14:00 | vycházka; sraz: atrium FSS

15. 10. 2016, 14:30 | zahrada Nadace Partnerství

Koupím užitečné.

Dám věcem
druhý život.

Daruji nepotřebné. Přispěji na dobrou věc.
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY

AMAZONIE V OHROŽENÍ / SOCIOAMBIENTAL

Původní obyvatelé Amazonie rozvinuli velmi komplexní a ucelený kon-
cept života v souladu s křehkým ekosystémem deštného pralesa, v němž 
po tisíciletí žijí. Vztahy v komunitě jsou tu přímo závislé na přírodě. A prá-
vě o tom přijedou povídat Maximiliano C. Menezes neboli „Max Tuka-
no“ z organizace věnující se původním obyvatelům brazilské Amazonie 
COIAB, a Carla Dias z brazislkého Institutu Socioambiental.

Jak vypadá domorodý způsob lesnictví a zemědělství, které bylo před 
několika lety prohlášeno za brazilské kulturního dědictví? Jak vypadá je-
jich vize udržitelné budoucnosti. Jaký je největší rozdíl mezi naší a jejich 
společností? Co vše se od nich můžeme naučit a jak změnit náš způsob 
života tak, aby byl dlouhodobě udržitelný? 

Poslechněte si jejich vyprávění o životě jejich národa v brazilské provincii 
na Rio Negro.

Návštěva  je součástí projektu „Evropský rok rozvoje – budoucnost, ja-
kou chceme“,  spolufinancovaného Evropskou komisí, který realizuje Na-
dace Partnerství spolu s partnery z Climate Alliance. Diskusi doprovází 
výstava Amazonie v ohrožení.

14. 10. 2016, 17:00–18:00 | náměstí Svobody

BESEDA PREZIDENTA FESTIVALU S LAUREÁTY CENY  
JOSEFA VAVROUŠKA: O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ  
GLOBÁLNĚ I LOKÁLNĚ A ZA ÚČASTI MINISTRA  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RICHARDA BRABCE

Beseda s Bedřichem Moldanem a Danielem Pitkem, laureáty Ceny Jose-
fa Vavrouška: 

Moderuje: Ladislav Miko, prezident Ekofilmu 

Proč není dnes kvalita životního prostředí výraznějším politickým téma-
tem? Proč chybí osobnosti formátu Josefa Vavrouška na politické scéně? 
Ztrácí česká veřejnost vztah k životnímu prostředí? Je viditelná změna kli-
matu a jak se k ní staví svět? Jak se dotýká našeho každodenního života? 
Vysychá naše krajina? A co se s tím dá dělat? 

I na tyto otázky bude v rámci besedy odpovídat profesor Bedřich Moldan  
a podnikatel Daniel Pitek – letošní laureáti prestižní Ceny Josefa Vavrouš-
ka, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství. 
Bedřich Moldan získal cenu za zásadní přínos ochraně životního prostře-
dí v České republice, v Evropě a ve světě. Profesor Moldan je dosud jed-
nou z mála světově proslulých osobností environmentální politiky Čes-
ka. Česko, Slovensko, ale i celá Evropa byla pozitivně ovlivněna jeho prací 
i schopností dávat dohromady politiky, vědce, odborné týmy či mladé 
lidi. Bedřich Moldan byl prvním ministrem životního prostředí České re-
publiky (1990–91). V této roli se osobně zasloužil o položení stabilních 
legislativních i systémových základů české environmentální politiky a tím 

13. 10. 2016, 15:30–17:30 | Otevřená zahrada 



#ekofilm

54 55

i ochrany přírody a životního prostředí u nás. Na těchto základech stojí 
česká environmentální politika dodnes.

Daniel Pitek, podnikatel a zemědělec z kraje pod Milešovkou, je laureá-
tem za výjimečný počin. Toto ocenění získal za obnovu krajinného rázu 
v okolí Milešovky a obnovu historických sadů, mokřadů, remízů i finan-
cování rekonstrukce drobných sakrálních děl v krajině. Daniel Pitek na 
vlastní náklady a na rozsáhlém území několika stovek hektarů obnovu-
je krajinu kolem Milešovky, která byla v minulosti těžce zkoušená, vrací 
jí původní rozmanitost i zapomenutou strukturu. Veřejně se angažuje 
v místních i celostátních kauzách spojených s ochranou přírody. Jeho úsi-
lí jde ruku v ruce s občanskou angažovaností a je ukázkou skvělé spolu-
práce podnikatele, zemědělce a aktivního občana s odborníky na životní 
prostředí.

S oběma laureáty bude hovořit prezident Ekofilmu, Ladislav Miko, bývalý 
ministr životního prostředí ČR a současný zástupce ředitele Generálního 
ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise. 

Organizátorem besedy je Nadace Partnerství

DAN BÁRTA & ALEŠ DOLNÝ: ÚSKALÍ TROPICKÉHO VÁŽKAŘENÍ

14. 10. 2016, 18:00–19:00 | náměstí Svobody

Jedna z nejvýraznějších osobností české hu-
dební scény – Dan Bárta – se tentokrát před-
stavuje v méně známé roli milovníka vážek. 
Za sebou má totiž focení ve více než pěti stech 
lokalitách po celém světě a není se co divit, že 
je i spoluautorem dvou populárně-naučných 
publikací o vážkách.

Proč zrovna vážky? „Zkrátka mě vážky vzrušují. Ne všechny a ne všude 
a ne vždycky mě rozpálí doběla, ale nikdy je nepřehlédnu. S jistou nad-
sázkou lze říci, že je vidím větší, než ve skutečnosti jsou,“ říká Dan Bárta.

WORKSHOP PRO VODU

JAK VYZRÁT NA FOTKU Z DOVOLENÉ – JEDNODUŠE!
FOTOWORKSHOP S DAVIDEM HAINALLEM

13. 10. 2016, 13:30–15:00 | Otevřená zahrada

15. 10. 2016, 9:00–12:30 | Otevřená zahrada

Již pátým rokem hledá soutěž Pro vodu kreativní mladé lidi, kteří by svý-
mi nápady a projekty pomohli řešit problematické situace spojené s vo-
dou. Workshop představí soutěž i trendy v oblasti odpovědného hospo-
daření s vodou. Přijďte se zapojit do diskuse.

Motto: Nezáleží na tom, jaký máme fotoaparát, záleží jen na tom, jak se 
díváme na svět.

Fotíte rádi přírodu, krajinu, zvířata, ptáky, domácí mazlíčky nebo třeba 
děti? Nejste spokojeni  s výsledkem a chcete se zdokonalit? Přijďte na 
fotoworkshop do krásného prostředí Otevřené zahrady. Provede vás fo-
tograf, cestovatel a publicista David Hainall. A co se naučíte? Jak nastavit 
fotoaparát (čas, clona, ISO a vyvážení bílé) a jak udělat s dodržením zá-
kladních kompozičních pravidel a jednoduchých fíglů působivou fotku. 
Pak si v praxi vyzkoušíte techniky při focení, zahrad, rostlin a zvířat v Ote-
vřené zahradě pod hradem Špilberk.  

Kurz je zdarma a je určen maximálně pro prvních 15 osob, které jsou 
filmovými fajnšmekry a navštíví alespoň tři filmy na Ekofilmu.

Těšit se můžete na zážitky z Jižní Afriky, Latinské Ameriky, z ostrova Bor-
neo. Možná se také dozvíte, jak vypadá vážka, která nese právě Danovo 
jméno, a také v čem spočívá metoda skenů vážek, jejímž spoluautorem 
Dan je.
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KDYŽ KRAJEM KRÁČÍ SUCHO

SIDONIUS: ZLOMKY

13. 10. 2016, 20:00 | FSS, aula

13. 10. 2016, 22:30 | FSS, atrium

Beseda s třemi odborníky, sucho viděno z několika perspektiv a opatře-
ní proti němu. Jaký je vztah sucha s klimatickou změnou, jak ovlivní ze-
mědělství, co zmůžou zemědělci a co „spotřebitelé“? Jaká je nejúčinnější 
strategie boje proti suchu? Účast v diskusi přislíbili biolog a chemik Jan 
Pokorný, Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství krajiny 
VUT, a půdní mikrobiolog Jaroslav Záhora.
O tom, jak aktuálně bojuje se suchem stát přijde pohovořit ministr život-
ního prostředí Richard Brabec.

Komorní beseda, která připomene život a dílo jednoho z nejvýznamněj-
ších a nejoriginálnějších českých biologů a myslitelů, nedávno zesnulého 
profesora Zdeňka Neubauera. Beseda je organizována ve spolupráci 
s Ekologickými dny Olomouc, na kterých býval prof. Neubauer dlouho-
letým a váženým hostem, a bude zároveň vernisáží stejnojmenné vý-
stavy. Hosty budou lidé blízcí prof. Neubauerovi: biolog Anton Markoš, 
zakladatel a organizátor Ekologických dnů Olomouc Michal Bartoš a en-
vironmentalista Tomáš Daněk.

OCHRANA A MANAGEMENT DIVOKÝCH  
ZVÍŘAT VE SPOJENÝCH STÁTECH A EVROPĚ

14. 10. 2016, 19:30 | FSS, aula

Severoamerický model řízení populace 
volně žijících zvířat využívají agentury pro 
hospodaření s přírodními zdroji ve Spo-
jených státech již téměř sto let. Americký 
způsob ochrany přírodních zdrojů a řízení 
populace volně žijících zvířat byl záměrně 
vytvořen jinak než model, který stále exi-
stuje v Evropě. V Severní Americe patří 
všechna volně žijící zvířata vládě a jejich 
populaci řídí jednotlivé státy a federální 
vláda tak, aby byla zajištěna ochrana vol-
ně žijících zvířat a aby tuto zvěř mohli lovit 
všichni občané, jestliže dojde k přemno-
žení některých druhů. Lovit má možnost 

každý, nejen bohatí vlastníci půdy nebo členové elitních loveckých sdru-
žení, jako je tomu v případě evropského modelu. Ve státech na západě 
Spojených států, kde většinu půdy vlastní a spravují různé státní a fede-
rální agentury, se tento model osvědčil nejen z hlediska péče o tradič-
ní druhy zvěře, ale také z hlediska obnovování stavů a ochrany mnoha 
ohrožených druhů a jejich stanovišť. V Americe závisí řízení populace 
volně žijících zvířat na tom, kde se tato zvířata v určitou dobu nacházejí, 
a ohledně tohoto tématu se vedou velmi složité diskuse, zejména jde-li 
o velké šelmy.
V posledních dvaceti letech spolupracuje federální vláda Spojených států 
a místní i centrální orgány státní správy s domorodými kmeny a sou-
kromými organizacemi na tom, aby vzrostla populace velkých šelem, 
například vlka obecného (Canis lupus) a medvěda grizzly (Ursus arctos 
horribilis). Úspěšné obnovování stavů těchto druhů, jejich ochrana a ří-
zení jejich populace jsou možné jen díky vstřícnému přístupu k řešení 
problémů týkajících se přírody a společnosti. Vzhledem k různým typům 
vlastnictví u státních a federálních pozemků byl celý proces velmi složitý 
a často dokonce zpochybňovaný.
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VÝSTAVY

VÝSTAVA  
WILDLIFE PHOTO

VÝSTAVA AMAZONIE V OHROŽENÍ

COLORES DE LA SELVA 

náměstí Svobody

náměstí Svobody

Otevřená zahrada 

Příroda-Wildlife je fotografická 
soutěž pořádaná časopisem Příro-
da, které se již osmý rok zúčastňují 
stovky vynikajících fotografů příro-
dy z České republiky i ze Slovenska.

Výstava přibližující rozmanitost peruánské Amazonie – prales, která se 
rychle mění, stejně jako životní styl místních indiánů.

Jan Dungel se ve své malířské tvor-
bě i ilustracích zaměřuje zejména 
na témata přírody a odbornou 
ilustraci.

VÝSTAVA FINALISTŮ  
ANKETY STROM ROKU

MIKROSVĚT OČIMA  
ELEKTRONŮ

SIDONIUS: ZLOMKY

Otevřená zahrada náměstí Svobody

FSS, atrium

Výstava představí finalisty letošní-
ho ročníku celostátní ankety Strom 
roku očima fotografky Lenky Mit-
rengy. 

Výstava vznikla výběrem snímků 
z celého světa pořízených elektro-
novými mikroskopy, díky kterým 
můžeme pozorovat dokonce i jed-
notlivé atomy.

Výstava fotek u příležitosti nedávného úmrtí mimořádného českého bio-
loga a myslitele Zdeňka Neubauera.
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EKOEXPO

Areál EKOEXPO je vstupní branou do festivalu EKOFILM. Je místem ino-
vací, ekotechnologií i chytrých nápadů. Najdete jej přímo v srdci Brna 
– na náměstí Svobody. Co tu na vás čeká? Představujeme vám osm 
ekofirem z regionu, které jsou špičkou ve svém odvětví, a jeho součástí 
je i EKODÓM – futuristický stan, který nabízí koncerty, technologické 
show, výstavy i besedy. Je místem zábavy i vzdělání. 
Po celou dobu festivalu se o občerstvení postará brněnská restaurace 
zdravého životního stylu Rebio.

NÁMĚSTÍ SVOBODY

EMUJ je carsharingová společnost, která půjčuje moderní a ekologic-
ky čisté elektromobily. Auta jsou svižná, levná na půjčení a trendem 
moderních technologií. www.emuj.cz

LIKO-S je rodinná firma ze Slavkova u Brna, vyrábí a montuje přestavi-
telné příčky, vestavky do hal a staví objekty pro podnikání. Vyvíjí řešení 
pro ekologicky šetrné stavby a interaktivní zařízení do kanceláří.  
www.liko-s.cz

Nicoll – samonosné podzemní plastové nádrže na dešťovou vodu 
společnosti Nicoll jsou ideálním řešením pro celoroční využívání deš-
ťové vody na zahradě i v domácnosti. www.nicoll.cz

Aquasar drtí tvrdou vodu. Problematikou tvrdosti vody se zabývá 
mnoho let a je dovozcem fyzikální úpravny vody ANTICALC®.  
www.aquasar.cz

Environment Commerce – vítejte v budoucnosti vodohospodář-
ských technologií a vertikálních farem. ENVIRONMENT COMMERCE 
CZ je již více než 25 let dodavatelem čistíren odpadních vod v ČR i na 
světových trzích. www.environmentcommerce.eu
SAKAL vyrábí unikátní sprchový výměník NELA určený pro zpětné zís-
kávání energie z odtékající vody ve sprše. Jeho certifikovaná účinnost 
je 40 %. www.sakal-ovt.cz

Tierra Verde – vždycky existuje alternativa. Cílem Tierra Verde je 
(znovu)objevovat, vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky denní potřeby 
s co nejmenším negativním dopadem na zdraví a životní prostředí.  
www.tierraverde.cz

Unisavers spořiče vody dělají z úspory vody běžnou věc, která nena-
ruší životní standard. www.sporic-vody.cz

Záštitu na EKOEXPO převzalo Jihomoravské inovační centrum.

EKOEXPO PŘEDSTAVUJE:
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Středa (v předvečer EKOFILMu):
Dan Bárta & Illustratosphere: Slavnostní zahájení festivalu 
koncert (venkovní stage)

Čtvrtek:
10:00 Vernisáž výstavy časopisu Příroda: Ekofilm-Wildlife | výstava
14:00 Technologické muzeum Brno: Suchou nohou pod vodou
15:00 Hvězdárna a planetárium Brno: Astrofotografie pro začáteč- 
 níky | zážitkový program
16:00 Workshopy vystavovatelů na EkoExpo | zážitkový program
18:00 Gynacantha bartai: s Danem Bártou o vážkách | beseda
19:00 Tranzan | koncert

Pátek
14:00 ÚDiF nad vodou | zážitkový program
15:00 VIDA! science centrum: Aqua Et Ignis | zážitkový program
16:00 Technologická pecha-kucha | zážitkový program
17:00 Život v Amazonii: povídání s původními obyvateli brazilské  
 Amazonie | beseda
17:00 Představení výstavy Amazonie v ohrožení | výstava
19:00 Django Jet | koncert

Sobota
11:00 VIDA! science centrum: Aqua et Ignis | zážitkový program
13:00 ÚDiF: Jednou provždy nehoří! | zážitkový program
14:00 Zážitková pecha-kucha | zážitkový program

Po celou dobu konání festivalu
Mikrosvět očima elektronů | výstava
Amazonie v ohrožení | výstava
Výstava fotografií soutěže Příroda: Ekofilm-Wildlife | výstava

PROGRAM EKODÓMU:

PROGRAM V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ:

Vzdělávací a poradenská Otevřená zahrada pod brněn-
ským Špilberkem je unikátním projektem Nadace Partner-
ství. Areál stojí na místech bývalých měšťanských zahrad 
a skládá se ze dvou částí – poradenského centra v pasivní 
budově, která byla v roce 2013 oceněna v soutěži Stavba 
roku, a z venkovní „výukové zahrady“. Otevřená zahrada je 
oázou zeleně a klidu v centru města a v rámci EKOFILMu 
nabídne pořady pro školy, besedy, promítání i workshopy.

Čtvrtek
13:30 Workshop soutěže Pro vodu | zážitkový program
15:30 Beseda prezidenta festivalu s laureáty Ceny Josefa Vavrouš- 
 ka: O životním prostředí globálně i lokálně | beseda

Sobota
09:00 Jak vyzrát na fotku z dovolené – jednoduše! Fotoworkshop  
 s Davidem Hainallem | zážitkový program
14:30 S Janem Dungelem o Amazonii: 25 let pralesního malování  
 zážitkový program

Po celou dobu konání festivalu
Výstava finalistů ankety Strom roku | výstava
Colores de la Selva | výstava

OTEVŘENÁ ZAHRADA:
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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 HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ  
FILM V KAŽDÉ KATEGORII

HERITAGE
.................................

.................................

.................................

ENVIRO

KRÁTKÉ FILMY

VYPLNĚNÝ HLASOVACÍ LÍSTEK VHOĎTE 
DO HLASOVACÍHO BOXU.
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