MFF EKOFILM 2017: Na vzduch!
Brno, 5.–7. 10. 2017
Environmentální dopady lidského chování a také změny klimatu jsou v každodenním
životě čím dál hmatatelnější. Nedostatek vody, delší období sucha, kolabující doprava,
špatná kvalita ovzduší – to vše jsou témata, která musí veřejná správa a s nimi i obyvatelé českých měst a obcí řešit. A právě poslednímu jmenovanému – tedy ovzduší – je letos věnován již třiačtyřicátý ročník Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, který
se uskuteční 5.–7. října v Brně.
Po čtyřech desítkách existence se festival EKOFILM přesunul do Brna, kde našel vynikající podmínky pro svůj další rozvoj. V moravské metropoli působí celostátně významné environmentální
organizace – a to jak neziskové, tak i vědecké – vznikly zde nejvýznamnější české carsharingové
společnosti, svůj prostor zde dostaly hned tři bikesharingové systémy a samo město má speciálně
sestavenou komisi „smartcity“ složenou z brněnských odborníků. To je jen několik příkladů, které
potvrzují, že Brno je právě „to“ město, kde může být EKOFILM doma.
Loňský úspěšný ročník festivalu se točil kolem tématu nedostatku vody a jeho hlavní hvězdou
byl Dan Bárta, který festival nejen otevíral koncertem se svou kapelou Illustratosphere, ale byl
i členem festivalové poroty. Letošní rok bude v něčem jiný a zároveň stejný. Hlavním filmovým
místem bude letos kino Scala, kde bude promítána větší část soutěžních filmů. Ty vzejdou z více
než dvou a půl tisíc přihlášených snímků, ze kterých vybere dramaturgický tým dvacet pět, které
budou soutěžit ve třech kategoriích – Krásy přírody, České, slovenské a středoevropské filmy
a Krátké filmy. Z nich potom vzejdou i držitelé Hlavní ceny ministra životního prostředí a Ceny
prezidenta festivalu Ladislava Mika. Do festivalové poroty se letos organizátorům povedlo přilákat skutečně významná jména. Prozatím největší potvrzenou osobností festivalu je švédský
fotograf Staffan Widstrand, mimo jiné člen poroty World Press Photo a také člověk, o kterém
časopis Outdoor Photography Magazine před časem napsal, že patří mezi nejvlivnější fotografy
divoké přírody na světě. Ten bude nejen členem festivalové poroty, ale představí také svou výstavu fotografií divoké přírody.
Tradičně atraktivní bude i doprovodný program festivalu. Středobodem všeho bude areál
EKOEXPO, který na tři festivalové dny vyroste na náměstí Svobody. Jeho součástí bude přehlídka nejnovějších trendů a novinek v oblasti elektromobility a šetrné mobility a v takzvaném
EKODÓMU dostanou prostor také zajímavé osobnosti festivalu. V Otevřené zahradě Nadace
Partnerství bude připraven dopolední program pro školy, odpoledne pak bude patřit hlavně
besedám. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity nabídne mimo jiné dvě špičkové
osobnosti environmentalistiky – tou první bude bioložka a socioložka Hana Librová, tou druhou profesor univerzity v Michiganu Andrew Hoffman, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických sociologů zabývajících se dopady klimatických změn na společnost.
S oběma proběhnou moderované diskuze. V rámci programu proběhne i vyhlášení ankety
Strom roku České republiky a vůbec poprvé se také bude udělovat novinářská cena za environmentální publicistiku Ekopublika.

Téma 2017: Ovzduší
Zlepšování ovzduší v ČR je naším trvalým úkolem
Kvalita ovzduší stále patří k největším problémům našeho životního prostředí, zejména
ve městech a aglomeracích a v zimním období pak i v menších obcích, kde se topí pevnými palivy.
Přestože Ministerstvo životního prostředí i kraje věnují zlepšování kvality ovzduší velké úsilí,
finanční prostředky, nové strategie a koncepce, nepodařilo se dosud snížit koncentrace u některých škodlivých látek v ovzduší alespoň na úroveň evropských limitů. Stav kvality ovzduší
zhoršuje především stále narůstající doprava, ovlivňují ji průmyslové zdroje, emise z lokálních
topenišť, ale také dálkový přenos znečištění z jiných států. V České republice jsme se dlouhá léta
zaměřovali především na velké zdroje, které dnes reguluje poměrně přísná evropská i česká
legislativa. Pozornost se tak nyní z velkých zdrojů přesunula na vytápění domácností, kdy téměř
400 tisíc kotlů na tuhá paliva nevyhovuje ekologickým limitům a také na dopravu, která je problematická ve všech větších městech, zejména tam, kde nejsou postavené klíčové obchvaty.
Ze statistik Státního zdravotního ústavu víme, že expozice suspendovanými částicemi PM10
se v ČR podílí zhruba na 5000 předčasných úmrtích ročně.
Všechna systémová řešení pro snižování znečišťování dnes obsahuje zákon o ochraně ovzduší. Jeho novela z roku 2017 nově umožnila kontroly kotlů přímo v domácnostech.
Strategicky ochranu ovzduší u nás zastřešuje Národní program snižování emisí ČR a Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší v ČR, které obsahují opatření na
národní úrovni a dále pak programy zlepšování kvality ovzduší, v nichž jsou stanovena zcela
konkrétní opatření na národní i regionální úrovni, která mají zlepšit kvalitu ovzduší do roku
2020. Ministerstvo životního prostředí k jejich naplňování zřídilo v regionech pracovní skupiny a vyčlenilo také 100 mil. Kč na projektové manažery, jejichž cílem bude co nejvíce urychlit
realizaci opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší.
Prostřednictvím evropských strukturálních fondů MŽP podporuje výměnu neekologického
vytápění za šetrnější zdroje přímo v domácnostech. Ve všech dosud vyhlášených výzvách byly
peníze rozebrány v několika prvních hodinách. Celkem je pro tyto účely v Operačním programu Životní prostředí připraveno 9 miliard korun do roku 2020, které by měly pokrýt 100 tisíc
domácností.
„MŽP dnes mimo kotlíkových dotací, snižování emisí u průmyslu, zeleně do měst i průmyslových
provozů, financuje i zavádění nízkoemisních zón a s tím související tvorba plánů udržitelné městské
mobility a vznik regulačních plánů, což je nástroj obcí pro regulaci dopravy při vyhlášení smogové
situace,“ vyjmenovává ministr Brabec.
„Velmi důležitou roli při utváření našeho vztahu k životnímu prostředí hraje i osvěta, která musí
nabízet nejen informace, ale především způsoby řešení, a tomu napomáhá i tento festival Ekofilm,
protože nabízí leckdy hodně zajímavý a neotřelý pohled na vybraná témata. Proto jsem moc zvědavý, s čím přijde letošní ročník a jaká semínka do lidského povědomí vloží.“

EKOFILM probíhá opět v Brně a právě brněnská radnice se jako jedna z prvních pustila aktivně do boje se špatným ovzduším, který vyústil schválením akčního plánu pro zlepšení kvality
ovzduší. Najdeme v něm dvacet opatření a čtyři hlavní úkoly.
„Akční plán není vize nebo studie. Jde o soubor konkrétních úkolů, které mají na starosti konkrétní
úředníci magistrátu. Jeho hlavním cílem je motivovat k šetrnější mobilitě, lépe uklízet silnice, dostat více
zeleně do ulic a lépe informovat občany. Město velikosti Brna, které má ambici se umisťovat na čele žebříčků světových metropolí, si nemůže dovolit překračovat limity škodlivin v ovzduší a nemít plán, jak to
změnit,“ vysvětluje náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander.
Právě první jmenovaný úkol považuje Brno za jeden z nejdůležitějších, protože doprava patří
k největším znečišťovatelům místního vzduchu. A právě šetrná doprava bude jedním z klíčových témat letošního EKOFILMu.
„Zejména v doprovodném programu se zaměřujeme na aktuální trendy v městské mobilitě. Na přehlídce EKOEXPO na náměstí Svobody se tak představí elektromobily, elektrokola, systémy sdílených
aut i kol a další chytrá řešení, která mohou českým městům pomoci,“ vysvětluje Michal Veselý
z Nadace Partnerství s tím, že právě taková opatření by Brnu a jeho obyvatelům pomohla.

#ekofilm
je kompletně záležitostí počítače
s dotykovým displejem a tato auta
je možné ovládat už i pomocí mobilu. Jedno takové vozítko si budou
moci osahat i návštěvníci letošního
EKOFILMu. A nejlepší na tom je, že
nebude trvat dlouho a tyto moderní
novinky budou dosažitelné skoro
pro všechny. Cenově se stanou dostupnějšími, nebudou takzvaně jen
pro ty, kdo na to mají. Svým dílem
pak přispějí i další nezbytné kroky
a změny v oblasti dopravy, která
nám nyní ovzduší zatěžuje škodlivými emisemi a obtěžuje nás hlukem.
Konkrétně mám na mysli například
vybudování nízkoemisních zón, které odvedou automobily z center
měst, bezemisní nebo nízkoemisní veřejnou hromadnou dopravu,
carsharing, bikesharing atd. Pokud
se masivní rozvoj elektromobility či
vozidel na jiné alternativní pohony
sejde se všemi dalšími opatřeními
Ministerstva životního prostředí
cílenými na snížení negativních vlivů na ovzduší nejen z dopravy, ale
i z průmyslu a z domácích topenišť,
bude naše ovzduší o tisíce tun prachových částic a dalších škodlivých
látek čistší a naše děti i my viditelně
zdravější. Takže pak budeme moci
jít na vzduch i v centru města a naše
plíce to rozdýchají.

jdi na vzduch!
Oheň, země, voda, vzduch, 4 elementy, bez nichž si nelze představit život. Motto našeho letos už
43. ročníku MFF EKOFILM – JDI NA
VZDUCH – je pro nás pro všechny výzvou, abychom si chránili to
nejcennější, co máme – a ovzduší
sem bezesporu patří. Žijeme navíc
v době překotně se vyvíjejících moderních technologií, kdy nic není
nemožné, a to nám při ochraně
ovzduší může dost pomoci. S připomínkou 4 elementů mi totiž na
mysli vyvstala scéna ze snímku Pátý
element, kde se ve vzduchu vznášejí
počítačem řízená auta – bez emisí a bez hluku. To už dnes skoro
přestává být sci-fi a stává se to pomalu, ale jistě, realitou. Stačí, když
se podíváme na nejnovější modely elektromobilů, jejichž ovládání

Mgr. Richard Brabec
Ministr životního prostředí
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Soutěžní filmy
Celkem 2537 soutěžních filmů přihlásili jejich tvůrci do letošní soutěžní části Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, který se uskuteční od 5. do 7. října v Brně. Oproti
loňskému roku se jedná o více než dvojnásobek. Z nich vybrala porota nakonec pětadvacet, které se budou ucházet o ocenění ve třech kategoriích.
Nečekané i ohrožené krásy přírody, svět středoevropskýma očima a překvapivá a rozpustilé
miniatury. Na to všechno se můžete těšit na EKOFILM 2017. Z více něž 2500 filmů z celého
světa pro vás drmaturgický tým vybral 25 filmů ve třech soutěžních kategoriích.
Soutěžní sekce Krásy přírody vám ukáže, kde všude může příroda skrývat krásu a jak maličký
kousek často stojíme od jejího zmizení. Seznámíte se s Životem na skládce, zjistíte, jak těžké je bojovat s Uhelným mořem, které zaplaví všechno kolem uhelné elektrárny, nebo že čistou přírodní
krásu můžeme najít i uvnitř lidí uprostřed ekologické katastrofy, jak vypráví film Dívka a tajfuny.
V soutěžní sekci Středovropských filmů se o střední Evropě dozvíme zdánlivě málo. Snímky
se totiž spíš dívají svým středoevropským pohledem za hranici našeho domácího prostoru. Ať
už je to jsou změny celé naší Země ve filmu Pohyby, záchranu vymírajícího hmyzu na Dunaji
ve film Operace Jepice, nebo osamělá cesta etipské vlčice po střeše Afriky ve filmu Megeti.

film

Sekce krátkých filmů už tradičně přináší co nejpestřejší paletu různých přístupů a pohledů
na enviromentální témata. Od animovaných utopických představ o znečištěných městech
budoucnosti ve snímku Metropolis, přes meditativní nálady ze polárním kruhem ve filmu Pod
nulou, přes portréty dávno zapomenutých civilizací jménem Latmos a velmi aktuální Pasáčky
na předměstí Paříže, až po Sexuální praktiky stromů. Ano, až tak daleko může představivost
tvůrců krátkých filmů zajít.
#jdinavzduch

DAVID SÍS
Režisér, na jehož kontě jsou filmy, řada televizních pořadů, reklamních spotů a videoklipů pro české i zahraniční interprety. Jeho
filmy Malčik a Hat-rick byly oceněny na
zahraničních filmových festivalech.

Kategorie soutěžních filmů
KRÁSY PŘÍRODY
Soutěžní filmy v sekci Krásy přírody neukazují jenom nádherná panorámata a rozmanitá přírodní zátiší, ale upozorňují
také na to, o co můžeme přijít a jak rychle můžou všechny krásy světa zmizet – některé už k tomu nemají daleko.

JAN SVATOŠ

ČESKÉ, SLOVENSKÉ
A STŘEDOEVROPSKÉ FILMY

mentarista, který natočil víc
0 dokumentárních filmů. Mezi
pěšnější patří trojnásobně ocefilmy „Africa obscura“ a „diY“. Dlouhodobě spolupracuje
kou televizí a Českým rozhla-

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.

BLAŽENA HUŠKOVÁ
Věnuje se ochraně přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské hory,
přes 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství. Je autorkou, realizátorkou
a konzultantkou řady projektů na pomezí
ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a rozvoje zejména venkovských oblastí.
12

KRÁTKÉ FILMY
Animace, dokumenty, hrané filmy. Sekce krátkých filmů přináší jako každý rok velmi pestrou paletu pohledů na environmentální témata. Někdy jsou vážné, jindy až rozjívené,
vždy ale s jasným poselstvím.
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KRÁSY PŘÍRODY
REZONANCE

ŽIVOT NA SKLÁDCE

Francie

Itálie

režie: Christoph Schwaiger

režie: Chiara Bellini

2016

55 min

2016

české, anglické

Korea

Mexiko
režie: Natalia Armienta Oikawa

44 min

2015

57 min

italsky

ROZSYPANÁ SŮL

režie: Jean-Julien Pous
2017

DÍVKA A TAJFUNY

60 min

anglicky
české, anglické

španělsky
české, anglické
korejsky, francouzsky

Bolívie vlastní solnou pláň – srdce Pačamamy – nazývanou Salar
de Uyuni, která je v současnosti
největší světovou zásobárnou
lithia. Její zachování je klíčové pro
zabraňování nárůstu globálního
oteplování. Na prahu energetické
změny bude celá planeta sdílet její
budoucnost a osud.

české, anglické
Potápěčky z korejského ostrova
Jeju a pastýřky koz z francouzských Pyrenejí. Dva naprosto
odlišné světy. Jsou staré, jejich
řemeslo mizí. Avšak stále žijí a nějakým způsobem jsou propojené.

V roce 2013 zasáhl Filipíny ničivý
tajfun Haiyan, při kterém zemřelo
šest tisíc lidí a další miliony přišly
o domov. Odborníci se domnívají, že globální oteplování může
způsobit nárůst těchto katastrof,
čemuž jsou někteří Filipínci odhodláni čelit – jako šestnáctiletá Marinel, která se snaží zvýšit
povědomí o klimatických rizicích
u mladé generace.
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Římská Malagrotta, zkorumpované město odpadu a snadno vydělaných peněz, je nechvalně proslulá svým dlouhodobým havarijním
stavem. Ošemetný problém se
dotýká politiků, soukromých firem
i prostých občanů, kteří ve jménu
silného vztahu ke své půdě a práva na zdraví a důstojnost berou
správu do vlastních rukou.

17

#ekofilm

#jdinavzduch

UHELNÉ MOŘE

PALČIVÉ TÉMA

MOŘE ŽIVOTA

Itálie

Itálie

Kanada

režie: Gian Luca Rossi

režie: Luca Bonaccorsi

režie: Julia Barnes

2015

2017

80 min

49 min

2016

90 min

italsky
české, anglické
Margherita se narodila a vyrůstala
v severoitalské Aostě, ale její rodina pochází z jihu. V osmém měsíci
těhotenství, s hlubokou krizí identity, se rozhodne vrátit na místa
spjatá s dětstvím. Po příjezdu
zjistí, že se tu má budovat uhelná elektrárna. Jak zasáhne místní
životní prostředí a jaká přinese
zdravotní rizika?

anglicky
anglicky

české

české
Několik případů, kde se výroba
bioenergie (energie vyráběné
z organických zdrojů, jako je dřevo
nebo plodiny) zvrtne a závažným
způsobem poškodí přírodu.
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Mladá filmová tvůrkyně se vydává
na cestu kolem světa, aby zachránila ekosystémy, na nichž závisí
naše přežití. Ukazuje se, že naše
činnost postupně směřuje k vyhubení života v oceánech.
19
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ČESKÉ, SLOVENSKÉ
A STŘEDOEVROPSKÉ FILMY
MALÍ SUPERHRDINOVÉ
PŘÍRODY

POHYBY
Česká republika

NESMRTELNÝ LES

Polsko

Slovensko

režie: Krzysztof Sarapata,
Tomasz Kotaś

režie: Erik Baláž

2017

2017

52 min

52 min

Německo

režie: Martina Spurná
2015

BĚH ŽIVOTA

režie: Björn Platz

42 min

2016

52 min

česky

slovensky
anglicky

anglické

anglické

české
Skupina geologů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
se vydává na cestu do Hornsundu, nejjižnějšího zálivu ostrova
Západní Špicberk. Po šest let zde
vědci pravidelně monitorují zemské pohyby a mapují neprobádaný terén ukrytý hluboko pod
ledem. Uprostřed drsné přírody
nabízí film intimní vhled do nitra
české polární expedice.

polsky
Je hmyz škůdce? Zamyslete se
znovu. Tento vizuálně ohromující
vědecký dokument ukazuje, jak
drobní hmyzí géniové mohou pomoci vyřešit některé z největších
problémů vědy a techniky – od
stavění lehčích a odolnějších staveb až po růst transplantátu a zničení bakterie, která je rezistentní
vůči řadě léků.
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#ekofilm
MEGETI
– ZTRACENÁ VLČICE

Originální přírodopisný dokument, který je zvláštním druhem
cestování časem. Ukazuje magická zákoutí řeky Skawa, která již
neexistují anebo zanedlouho zmizí, na pozadí nově postaveného
vodního tělesa v Świnna Poręba.

Během několika posledních tisíciletí se evropská krajina změnila
více než si dokážeme představit.
Vysušili jsme mokřady, zregulovali řeky, vykáceli nebo přeměnili
lesy, vyhubili velká zvířata. A přece
existuje jedno místo, které se takřka nemění. Ze skalnaté půdy pod
Kriváněm vyrůstá Nesmrtelný les,
jehož vládci jsou staleté borovice
limby.
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OPERACE JEPICE
Maďarsko

Německo

režie: Gergely Balazs,
Balazs Lerner

režie: Yann Sochaczewski
2017

české a anglické

50 min

2016

anglicky

anglicky

české

české

Film je dojemným příběhem ztracené samice vlčka etiopského,
ohroženého druhu obývajícího
velkolepou krajinu, která se nachází 4 000 m n. m. a má do obyčejnosti daleko. Slunce a dešťová
mračna bojují o nadvládu, a když
noc přinese mráz, není tu nic, co
by připomínalo Afriku, jak ji běžně
známe.

50 min

Nositel Ig Nobelovy ceny za rok
2016 György Kriska a jeho kolegové se za pomoci nejnovějších poznatků teoretické biofyziky a trošky všeumětelství rozhodli udělat
všechno pro to, aby zajistili reprodukci statisíců dunajských jepic,
pro něž skýtá velkou překážku
říční most u Budapešti, kam hmyz
zbytečně klade vajíčka.
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Díky kotlíkové
dotaci můžu
v naší obci i já
lépe dýchat.

Od 16. října se mohou Jihomoravané ucházet o dotaci ve výši až
127 500 Kč na nový, ekologičtější a úspornější zdroj tepla pro svou
domácnost v rámci krajské výzvy podpořené z programu Ministerstva
životního prostředí. Jak správně podat žádost o kotlíkovou dotaci? Jaké
dokumenty je k tomu potřeba doložit? A na co lze dotaci konkrétně čerpat? Ptejte se pracovníků Jihomoravského kraje na informačním stánku ve festivalovém EKODÓMU dne 5. 10. 2017 mezi 13 a 18 hodinou!
23
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KRÁTKÉ FILMY
BODRIKOVA CESTA ZPĚT
USA

Turecko

režie: Robert Glowacky

režie: Yavuz Pullukcu

2016

2017

METROPOLIS

Německo

Nizozemí

režie: Florian Fischer,
Johannes Krell

režie: Jeroen Mameli

2016

LATMOS

12 min

STUDENÉ ÚDOLÍ

2016

7 min

14 min

19 min

anglicky, česky, slovensky
české, anglické

turecky
české, anglické
bez dialogu
Před 8000 lety obývali Latmos
lidé, kteří žili ekologicky a – jako
jediné společenství na světě – vytvářeli nástěnné malby bez násilných scén. Nezachycovali lovení
ani válčení, pouze jarní slavnosti
či náboženské obřady. V současnosti někteří z jejich prapravnuků
prodávají své domy kvůli těžební
činnosti, proti které občanské polky zahájily protestní kampaně.

Dokument vypráví příběh slovenského čuvače, tradičního hlídače
ovcí ze slovenských hor. S návratem predátorů do Tater musí
pastýři najít způsob, jak ochránit
svá stáda. Může být bílý pes slovenského folklóru odpovědí na
problém predace?

Příběh člověka, jenž nerušeně žije
v bytě se svým psem a rostlinami. Za zdmi bytu je však situace
opačná – svět je zamořený korupcí a znečištěním. Dosud žijící části
přírody jsou uchovávány pod skleněnými poklopy a udržovány pouze proto, aby zadržovaly kyslík. Žít
mimo tento svět již není možné.

bez dialogu
Film se zabývá naším protikladným vztahem k přírodě – jako
k skladišti zdrojů a jako k tajemnému prostoru možností.

24
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KONEC SNĚHU

ZDFZOOM: TĚŽKÝ
VZDUCH V NĚMECKU

PASTEVEC Z PŘEDMĚSTÍ
PAŘÍŽE

Německo

Francie

režie: Torsten Mehltretter

režie: Benoit Cassegrain,
Hélène Legay

USA
režie: Morgan Heim
2016

20 min

2016

29 min

2016

ŘÍJEN 2050
Česká republika
režie: Alžběta Göbelová
2015

2 min

10 min

německy
české, anglické
anglicky
české
Dr. Jane Zelikova je tropická ekoložka vydávající se na cestu do
hor, aby objevila příběhy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti
sněhu. Zažije dobrodružství, naváže nová přátelství a bude se snažit najít mapu pro život ve světě,
který trvá i tam, kde přestal padat
sníh.

Znečištění ovzduší je největším
environmentálním
zdravotním
rizikem na světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) připisuje
za rok 2015 venkovnímu znečištění ovzduší přes 3 miliony úmrtí;
v samotném Německu jde o více
než 35 000 případů. Kdo je za znečištění ovzduší v Německu zodpovědný? ZDFzoom klade otázku:
Proč nemůžeme tento problém
vyřešit?
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francouzsky

bez dialogu

české, anglické
Není běžné, abychom zahlédli
kozy jen několik minut od Paříže.
Jeden pastýř však nechává pást
své ovce na jejím předměstí. Léta
tráví čas tím, že připravuje mnoho
aktivit pro sebe i lidi z blízkého
okolí.

Krátký fiktivní dokument, který
zachycuje život zvířat v alternativní budoucnosti. Tito malí tvorové
z lesa jsou donuceni přežívat na
ulicích, kde si musí přivydělávat
nekalou pouliční činnosti a svůj
stesk po domově zapíjet alkoholem. Jsou schopni takto žít?
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POD BODEM MRAZU

ŠEDÝ PROSTOR

Kostarika

Austrálie

režie: Itai Hagage,
Jonathan Gomez

režie: Benjamin Gerbanas

2016

2016

5 min

10 min

SEXUÁLNÍ PRAKTIKY
STROMŮ

PO VULKÁNU
Francie

USA

režie: Josh Tuthill

režie: Josh Tuthill
2016

2016

8 min

18 min

anglicky
české
Městský včelař Jack Stone vzdělává
veřejnost ohledně světové krize,
která se týká včel, a ohledně jejich
klíčové role, kterou hrají v opylování zdrojů našeho jídla. Jack musí
svým jednáním čelit výzvám, které
souvisejí s bojem proti globálním
zemědělským problémům. Sledujeme příběh o oddanosti životní
vášni i o vzestupech a pádech.

anglicky
české, anglické
Meteorolog sděluje své zkušenosti z Arktidy a to, jak je jeho život fyzicky a duchovně spjat s přírodou.
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francouzsky
české, anglické

anglicky
české

Vědec se vydává na cestu, aby
v království rostlin odhalil způsoby
reprodukce.

Zemětřesení, z nebe se snáší
popel a zuří požár, který hasiči
nedokážou uhasit. Vesničané se
rozhodnou uprchnout do lesa.
Zatímco je obklopuje divoká zvěř,
začíná nový život.
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NESOUTĚŽNÍ FILMY E.ON ENERGY TRUCK
JE S NÁMI KONEC?

KRAJINOU DOMOVA II
– EVROPSKÁ ARIZONA

USA

Česká republika

režie: Fisher Stevens
2016

režie: Petr Krejčí

93 min

2016

93 min

česky

česky

bez titulků

anglické
National Geographic přináší strhující dokument v režii Fishera
Stevense. Ústřední postavou
snímku je herec a posel míru při
OSN Leonardo DiCaprio, který odkrývá alarmující svědectví o současných problémech spojených
s klimatickými změnami a hledá
řešení, jak předejít fatálním dopadům na náš budoucí život. V pořadu jsou rozhovory s předními
osobnostmi, jakými jsou Barack
Obama nebo Elon Musk a další.

První český „wildlife“ seriál! Druhá
řada úspěšného televizního seriálu Krajinou domova II (koprodukce: Orchis film, Česká televize,
Ministerstvo životního prostředí)
seznamuje diváky nejen s českou
a moravskou krajinou, ale také
s jejími původními obyvateli - volně žijícími živočichy. V epizodě
Evropská Arizona se tvůrci věnují
jedné z nejpozoruhodnějších krajin kontinentu: Labským pískovcům a Českému Švýcarsku na severu Čech.
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Navštivte náš E.ON Energy Truck plný zábavy a zážitků!
Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých aktivit, které prověří vaše
schopnosti a znalosti. Odměnou pro ty nejlepší budou pestré dárky
a hlavně spousta zážitků. Přijďte se za námi podívat na na Moravské
náměstí a ukažte, co ve vás je. Těšíme se na vás.
31

ONE,
derárý má
kumu
expeaných

ý praůsobí
akaem se
roušdatelů

osobnosti EKOFILMU
#ekofilm

#ekofilm
jen neprospívá, ale přímo škodí.
Je proto logické, že po palčivých
problémech spojených s vodou,
kterým se EKOFILM věnoval v loňském ročníku, padla nyní volba na
vzduch.
Byť je vzduch tématem hlavním,
jako tradičně není tématem jediným. Na festivalu uvidíte i filmy
o přírodě a přírodním dědictví
a filmy s dalšími environmentálními tématy. Potkáte se s tvůrci, se
zajímavými lidmi, skvělou hudbou
a vůbec festivalovou atmosférou.
V letošní porotě festivalu máme
skvělé osobnosti a odborníky, kteří dokázali svým pohledem ne environmentální problémy a na tvorbu – uměleckou či dokumentární
– uspět na globální úrovni i u nás
doma. Nebudou chybět besedy,
workshopy a předávání cen – nejen těch festivalových. Potkáte se
s laureáty Ceny Josefa Vavrouška
či s novináři oceněnými za jejich
práci pro životní prostředí. A festival se objeví také na náměstích
a ulicích Brna.

EKOFILM, nejstarší mezinárodní
festival s environmentální tematikou přinejmenším ve středu
Evropy a také festival unikátně
„vlastněný“ a podporovaný národním ministerstvem životního prostředí, se letos zaměří na vzduch.
V dobách po skončení komunistické éry téma, které zajímalo či
trápilo skoro každého – protože
znečištění ovzduší u nás patřilo
mezi nejhorší v Evropě, bylo vidět
i cítit. Na sklonku minulého století
se nám vzduch podařilo ve vlastně
neuvěřitelné krátké době od toho
nejhoršího vyčistit. Myslím, že na
to může být Česká republika hrdá
– jenže to bohužel není onen kýžený happy-end. Z ovzduší zmizely
látky, které škodily evidentně, ale
zůstaly v něm – ba mnohdy přibyly a nabyly na významu – látky
další. Ať už v souvislosti s dopravou, emisemi z drobných topenišť
a domácností či z jiných důvodů,
i dnes máme řady dní, kdy ve
městech – a nejen tam – dýcháme
vzduch, který našemu zdraví ne-

Přijďte na EKOFILM, těšíme se na
Vás. Podpořte festival, najděte
nové přátele, poznejte nové filmy a pomozte šířit vzkaz o tom,
jak taky můžete svému životnímu
prostředí pomoci!
Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
prezident festivalu

#jdinavzduch
OSOBNOSTI:

POROTA
RUDOLF ŠVAŘÍČEK
43. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ
FESTIVAL EKOFILM
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Jednatel cestovní kanceláře LIVINGSTONE,
hlava i duše festivalu GO KAMERA, moderátor, pořadatel výstav a cestovatel, který má
za sebou mimořádné výkony v průzkumu
extrémních oblastí i řadu úspěšných expedic. Věnuje se hlavně oblastem izolovaných
etnik.

STAFFAN WIDSTRAND
Pátek
6. 10. 2017, 19.00 hodin
Významný švédský fotograf, který získal řadu
Atrium FSS Masarykovy
prestižních ocenění. Pyšní se tituly National
Geographic Explorer a Nikon Ambassauniverzity
dor.
Jeho fotografie a 17 publikovaných knih,
všechny o přírodě, turismu, domorodých náJoštova
218/10,
Brnomnohá mezirodech,
a cestování,
mu získaly
národní ocenění.

Večerem bude provázet moderátor Vladimír
Kořen a Ladislav Miko. MIKULÁŠ HUBA
Projekce vítězných
filmů bude
probíhat
v sobotu
Ochránce
životního
prostředí, vědecký
pracovník
a vysokoškolský
pedagog. Působí
7. 10. 2017 od 13.00
v Otevřené
zahradě.

Slavnostní

v Geografickém ústavu Slovenské akademie věd. Spolu s Erazimem Kohákem se
stal prvním laureátem Ceny Josefa Vavrouška. Jeden z nejvýznamnějších zakladatelů
vyhlášení
je pouze
pro zvané. hnutí.
slovenského
environmentálního

#jdinavzduch #ekofilm

8

Americký badatel a vysokoškolský pedagog,
který se zaměřuje na environmentální problematiku a udržitelné podnikání. Napsal
řadu odborných knih, které byly několikrát
oceněny. Na festivalu bude slavnostně představen český překlad jeho díla „How Culture
Shapes the Climate Change Debate“.

DAVID SÍS
Režisér, na jehož kontě jsou filmy, řada televizních pořadů, reklamních spotů a videoklipů pro české i zahraniční interprety. Jeho
filmy Malčik a Hat-rick byly oceněny na
zahraničních filmových festivalech.

KAREL STIBRAL
JAN SVATOŠ
Dokumentarista, který natočil víc
než 10 dokumentárních filmů. Mezi
nejúspěšnější patří trojnásobně oceněné filmy „Africa obscura“ a „divoČINY“. Dlouhodobě spolupracuje
s Českou televizí a Českým rozhlasem.

BLAŽENA HUŠKOVÁ

MARTIN ČECH
Kameraman a dokumentarista, který se podílel na několika celovečerních filmech. Jako
kameraman získal v roce 1999 cenu Český lev
za film Kuře melancholik. Jako dokumentarista na sebe upozornil dílem Kristova léta,
dámy…
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Kam
dílel
kam
za fi
rista
dám

10 9

ANDREW HOFFMAN

Estetik, historik přírodních věd a vysokoškolský pedagog, který se zabývá
vzájemnými vztahy kultury a přírody,
především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, a také vývojem
environmentálního myšlení vzhledem
k dějinám kultury a přírodních věd. Působí na Katedře environmentálních
studií FSS MU.

Ame
kter
blem
řadu
ocen
stav
Sha

Věnuje se ochraně přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské hory,
přes 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství. Je autorkou, realizátorkou
a konzultantkou řady projektů na pomezí
ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a rozvoje zejména venkovských oblastí.
12
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festivalový program
čtvrtek 5.10. 2017

Krásy přírody

Partnerský doprovodný program

Program pro školy

Moravské nám. 127/3

náměstí Svobody

Joštova 10

Údolní 33

park Moravské
náměstí

Vzdušné hrátky
v Otevřené zahradě
a Promítání filmů AOPK

Ekotroni

9:00
10:00

11:00
11:30
12:00
12:30

14:00
Palčivé téma
S Lipkou do ekovýchovy

15:30

Wild
wonders

Operace Jepice

17:00
17:30
18:00

Teslou kolem světa
Život na skládce

19:00

21:00

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

19:30
20:30

Je s námi konec?

21:30

22:00

22:00

Krásy přírody

Partnerský doprovodný program

Program pro školy

FSS

Otevřená zahrada

E.ON energy truck

Joštova 10

Údolní 33

park Moravské náměstí

Vzdušné hrátky v Otevřené
zahradě, Promítání filmů AOPK

Ekotroni

8:30

VIDA show:
Vytěž princip!

11:00
11:30
12:00
12:30
Malí superhrdinové
přírody

14:00

Ovzduší
ve světě

Nesmrtelný les
Pohyby

16:30
17:00
Uhelné moře

Výhody a nevýhody
e-mobility: budoucnost
e-mobility v Brně
Autonapůl – co je to
carsharing

10:00
10:30
Prezentace partnerů z oblasti šetrné mobility

10:00
10:30

18:00

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Vztah Čechů k přírodě
a životnímu prostředí
v průzkumech veřejného mínění

15:00

16:30
Klim. změna
a manipulace – křest
knihy Adrewa
J. Hoffmana

17:30
18:00
18:30
19:00

19:30

19:30

21:00
21:30
22:00

Vyhlášení
vítězů
43. ročníku
MFF EKOFILM

Dětský soutěžní
E.ON program
Běh života

17:00

19:00

20:30

Dívka a tajfuny

15:30
16:00

18:30

20:00

Krátké filmy

EKOEXPO

9:00

17:30

Evropské filmy

náměstí Svobody

9:30

16:00

Besedy

Kino Scala

9:30

15:30

EKOEXPO

Moravské nám. 127/3
9:00

15:00

Megeti – Ztracená
vlčice

23:00

8:30

14:30

ZDFzoom: Těžký vzduch
v Německu; Pod bodem
mrazu; Metropolis; Šedý
prostor

23:30

pátek 6.10. 2017

13:30

Archa světel
a stínů aneb
Zrození filmové
Afriky

22:30

Moře života

23:30

13:00

Rozsypaná sůl

21:00

21:30

23:00

Věrní a rozumní.
Reflexe o ekologické
zpozdilosti.

Dětský soutěžní
E.ON program

19:00
20:00

22:30

Diskuse s laureáty Ceny
Josefa Vavrouška a
vítězem Ekopublika

18:30

20:00
20:30

12:30

18:00

Rezonance

19:30

12:00

17:30

PechaKucha EKOEXPO:
Šetrná mobilita

18:30

11:30

Biojarmark

16:30

11:00

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

22:30

22:30

23:00

23:00

23:30

23:30

Latmos; Studené údolí; Říjen 2050;
Po vulkánu

Noc vědců

16:00

Kotlíkové dotace

Bodrikova cesta zpět; Pastevec
z předměstí Paříže; Sexuální praktiky stromů; Konec sněhu

10:30

Strom roku

VIDA show:
Vytěž princip!

10:30

Prezentace partnerů z oblasti šetrné mobility

9:30

10:00

Pět oken do ekovýchovy

E.ON energy truck

9:30

15:00

Krátké filmy

Otevřená zahrada

8:30

14:30

Evropské filmy

FSS

9:00

13:30

Besedy

EKOEXPO

8:30

13:00

EKOEXPO

Kino Scala

#ekofilm

#jdinavzduch
#jdinavzduch

sobota 7.10. 2017

Partnerský doprovodný program

EKOEXPO

Besedy

Výhody a nevýhodyOtevřená
e-mobility
zahrada v Brně

EKOEXPO

náměstí Svobody

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

Podpoří město Brno rozvoj elektromobility?
A jak se k němu staví stát? Jaké jsou dosavadní zkušenosti provozovatelů elektrických aut?
S představiteli města Brna a Ministerstva životního prostředí, vývojáři VUT, E.ON a provozovateli elektro-carsharingu.
Krajinou
domova II
Doporučeno pro širokou
veřejnost

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

– Evropská Arizona

Autonapůl – co je to carsharing

Ekotrh

6. 10. 2017, 17.00–17.30 promítání
vítězných
EKODÓM, náměstí Svobody
filmů
Patří budoucnost sdílené ekonomice? A bude
běžné sdílet i automobily? O tom všem se můžete dozvědět v povídání zástupců Autonapůl
– první české carsharingové společnosti.
Doporučeno pro širokou veřejnost

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

Poznámky
Jdi
na vzduch!

Biojarmark

9:00

6. 10. 2017, 16.00–17.00 Údolní 33
EKODÓM, náměstí Svobody

Prezentace partnerů
z oblasti šetrné mobility

8:30

Cryptomania:

Ekotrh v EkodÓmu
7. 10. 2017, 12.30–15.30
EKODÓM, náměstí Svobody
Představení neziskových organizací nejen
z ekosektoru. Přijďte si nakoupit jejich výrobky, podepsat petice, pobavit se o jejich činnosti
nebo o nabídkách práce a dobrovolnictví.
Doporučeno pro širokou veřejnost

Užijte si EKOFILM jinak! Jděte na vzduch a vyrazte na dobrodružnou
cestu s naší šifrovací hrou. Profesor Vzdušný je nezvěstný a vy se musíte vydat v jeho stopách, abyste ho našli! Čekají na vás šifry, hádanky
a navštívíte nejdůležitější festivalová místa.
Hra je zdarma a provede vás několika místy, která jsou s festivalem
propojena. Zabere vám asi dvě hodinky a čeká na vás šest zastavení.
Startovní místem je Otevřená zahrada Nadace Partnerství, kde získáte
herní brožurku. Zahrada má otevřeno ve všední den od 8 hodin, v sobotu od 10 hodin.
Ke hře budete potřebovat dobře nabitý telefon s mobilním připojením
k internetu, hodit se může i tužka a papír.
Do hry se zaregistrujte sami na adrese:

trails.cryptomania.cz/ekofilm
Celá hra je řízena pomocí on-line herního systému na těchto stránkách.
V herním systému najdete všechny důležité pokyny a také do něj budete zadávat všechna hesla, která během hry získáte.

23:30
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY
PechaKucha EKOEXPO: Šetrná
mobilita
5. 10. 2017 18.00–19.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Nejzajímavější trendy v šetrné mobilitě
v jedné hodině!
Doporučeno pro širokou veřejnost

Diskuse s laureáty Ceny Josefa
Vavrouška a Ekopubliky
5. 10. 2017, 15.30–17.00
Otevřená zahrada Nadace Partnerství
Kdo jsou lidé, kteří hýbou environmentální scénou u nás? Ekolog a aktivista Jaromír Bláha, podnikatel Libor Musil – oba
aktuální držitelé Ceny Josefa Vavrouška
– a s nimi také čerstvý laureát zbrusu
nové ceny za environmentální publicistiku Ekopublika. Právě oni budou hosty pořadu prezidenta festivalu Ladislava Mika.
Doporučeno pro širokou veřejnost

Elektromobilita na hraně zítřka
4. 10. 2017, 11.00–13.00 / Atrium FSS
Má elektromobilita šanci a v jakém horizontu se stane běžnou součástí našich
dopravních návyků?
Doporučeno pro širokou veřejnost

Věrní a rozumní. Reflexe o ekologické zpozdilosti.
5. 10. 2017, 17.00–19.00 / Aula, FSS

To nejlepší ze svých zážitkových vzdělávacích programů představí stálice environmentální pedagogiky – centrum Lipka.
Naučí vás, jak důležitý je vyvážený vztah
člověka k životnímu prostředí, jak se
k němu chovat odpovědně a s respektem.

Předmětem diskuse bude kniha Hany
Librové a jejích žáků Vojtěcha Pelikána,
Lukáše Kaly a Lucie Galčanové „Věrní
a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti“. Můžeme se společně ptát: kdo zůstává těžce zkoušené přírodě věrný? Kdo
se považuje za rozumného? Kdo rozumný ve skutečnosti je? A kdo je zpozdilý?
Ekopragmatik, který spoléhá na řešení
v technických opatřeních? Nebo aktivista – účastník blokády na Šumavě? Nebo
básník, ukládající environmentální žal do
veršů?

Doporučeno pro širokou veřejnost

Doporučeno pro širokou veřejnost

S Lipkou do ekovýchovy
5. 10. 2017, 15.00–16.00
EKODÓM, náměstí Svobody
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Teslou kolem světa
5. 10. 2017, 17.00–18.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Osmdesát dní s Teslou kolem světa! Takové dobrodružství má za sebou jeden
z nejvýraznějších českých propagátorů
elektromobility Jiří Vlk. A právě o něm
bude vyprávět na EKOFILMU.
Doporučeno pro širokou veřejnost

Archa světel a stínů aneb Zrození filmové Afriky
5. 10. 2017, 19.30–21.30 / Aula FSS

Vztah Čechů k přírodě a životnímu
prostředí v průzkumech veřejného
mínění
6. 10. 2017 15.00–16.30 / Aula, FSS
Debata s autory (Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová) připravované knihy,
kteří za vás prostudovali průzkumy veřejného
mínění realizované v Česku na nejrůznější „zelená“ témata, abyste vy nemuseli. Budeme se
bavit o tom, jací Češi v této oblasti jsou, v čem
se vymykají většině obyvatel Evropské unie,
a také o tom, co lze a nelze z průzkumů veřejného mínění vyčíst.
Doporučeno pro odborníky

Archa světel a stínů aneb Zrození filmové Afriky. Prezentace filmu s fotkami
a videoukázkami. Publikum se mj. dozví
informace o pátrání v nejvýznamnějším
filmovém archivu světa, Knihovně Kongresu v USA či o natáčení s protipytláckou patrolou.

Klimatická změna a manipulace
– křest knihy Andrewa J. Hoffmana

Doporučeno pro širokou veřejnost

6. 10. 2017, 17.00–18.30 / Aula, FSS

Panelová diskuze s režiséry soutěžních
filmů 43. ročníku EKOFILMu o filmařství
a stavu ovzduší v jejich zemích.

Křest významné knihy sociologa Andrewa
J. Hoffmana, ve které se snaží dokázat, že naše
přemýšlení o klimatické změně není podmíněné ani sociodemograficky ani mírou přírodovědných znalostí, ale spíše politickým zaměřením a strukturou osobnosti. Proto je nutné
komunikovat klimatickou změnu s ohledem
na světonázor a základní názorové ukotvení
příjemce.

Doporučeno pro širokou veřejnost

Doporučeno pro odborníky a aktivisty

Ovzduší ve světě
6. 10. 2017, 13.00–15.00
EKODÓM, náměstí Svobody
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Výhody a nevýhody e-mobility v Brně
6. 10. 2017, 16.00–17.00
EKODÓM, náměstí Svobody
Podpoří město Brno rozvoj elektromobility?
A jak se k němu staví stát? Jaké jsou dosavadní zkušenosti provozovatelů elektrických aut?
S představiteli města Brna a Ministerstva životního prostředí, vývojáři VUT, E.ON a provozovateli elektro-carsharingu.

Cryptomania:

Jdi na vzduch!

Doporučeno pro širokou veřejnost

Autonapůl – co je to carsharing
6. 10. 2017, 17.00–17.30
EKODÓM, náměstí Svobody
Patří budoucnost sdílené ekonomice? A bude
běžné sdílet i automobily? O tom všem se můžete dozvědět v povídání zástupců Autonapůl
– první české carsharingové společnosti.
Doporučeno pro širokou veřejnost

Ekotrh v EkodÓmu
7. 10. 2017, 12.30–15.30
EKODÓM, náměstí Svobody
Představení neziskových organizací nejen
z ekosektoru. Přijďte si nakoupit jejich výrobky, podepsat petice, pobavit se o jejich činnosti
nebo o nabídkách práce a dobrovolnictví.
Doporučeno pro širokou veřejnost
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Užijte si EKOFILM jinak! Jděte na vzduch a vyrazte na dobrodružnou
cestu s naší šifrovací hrou. Profesor Vzdušný je nezvěstný a vy se musíte vydat v jeho stopách, abyste ho našli! Čekají na vás šifry, hádanky
a navštívíte nejdůležitější festivalová místa.
Hra je zdarma a provede vás několika místy, která jsou s festivalem
propojena. Zabere vám asi dvě hodinky a čeká na vás šest zastavení.
Startovní místem je Otevřená zahrada Nadace Partnerství, kde získáte
herní brožurku. Zahrada má otevřeno ve všední den od 8 hodin, v sobotu od 10 hodin.
Ke hře budete potřebovat dobře nabitý telefon s mobilním připojením
k internetu, hodit se může i tužka a papír.
Do hry se zaregistrujte sami na adrese:

trails.cryptomania.cz/ekofilm
Celá hra je řízena pomocí on-line herního systému na těchto stránkách.
V herním systému najdete všechny důležité pokyny a také do něj budete zadávat všechna hesla, která během hry získáte.
51

#ekofilm

#jdinavzduch

VÝSTAVY
EKOFILM Wildlife
5.–7. 10. 2017 EKOEXPO

Wild wonders
5.–7. 10. 2017 EKOEXPO
Fotografie divoké přírody světoznámého fotografa Staffana
Widstranda, které se objevily
v řadě předních světových periodik. Za své fotografie a knihy byl
několikrát oceněn. Staffan je i členem poroty World Press Photo.

Příroda-Wildlife je fotografická
soutěž pořádaná časopisem Příroda, které se již devátý rok zúčastňují stovky vynikajících fotografů
přírody z České republiky i ze
Slovenska. Snímky představené
na výstavě EKOFILM Wildlife jsou
výběrem toho nejlepšího, co se
podařilo vyfotit účastníkům právě
probíhajícího 9. ročníku soutěže.

Archa světel a stínů
20.–7. 10. 2017 FSS
Unikátní fotografie Martina Johnsona pořízené v Africe před téměř 100 lety. Kolekci historických
snímků doprovázejí i fotografie
režiséra Jana Svatoše, který se
příběhu Johnsonových věnuje od
roku 2009. Snímky Johnsových
ovlivnily budoucí ochranu přírody
a daly vzniknout nejpopulárnějšímu současnému televiznímu žánru – přírodopisnému filmu.
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ZOO!
19.9.–7. 10. 2017
Otevřená zahrada Nadace
partnerství
Autorská výstava velkoformátových fotografií Michaely Dvořákové. Podívejte se na život zvířat
v evropských zoologických zahradách pěkně zblízka a v detailu!
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EKOEXPO

Zabýváme se výrobou městských kol v retro
stylu, moderních městských kol a elektrokol.
www.citybikes.cz, www.kolosbikes.com

URBAN
CYCLERS

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.

EKOEXPO PŘEDSTAVUJE:
Bike Kitchen Brno
Promazat řetěz, vyměnit duši nebo sestavit
kolo? Toto a mnohem více v otevřené komunitní cyklodílně na Přízově 2, každé úterý
16.00–21.00 a čtvrtek 17.00–19.00.
www.facebook.com/BikeKitchenBrno

NÁMĚSTÍ SVOBODY

První český carsharing Autonapůl nabízí jednoduchou, výhodnou a ohleduplnou službu
mobility.
www.autonapul.org
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Nejchytřejší a nejzábavnější cyklistická aplikace na světě!
urbancyclers.com

URBAN
CYCLERS

Nabíjecí stanice na dotek. Inovativní aplikace
EVMAPA je sjednocená mapa všech nabíjecích
stanic.
www.evselect.cz

URBAN
CYCLERS

Zažijte elektromobilitu na vlastní kůži s energetickou společností E.ON a prohlédněte si
luxusní elektromobil TESLA!
www.eon.cz
Elektrokola a sety na přestavbu pro všechny.
www.e-pohon.cz
Rekola jsou systémem sdílených kol, který
vznikl v roce 2013 a nyní funguje již v 6 městech. K cestování potřebujete jen mobilní
telefon a vlastní nohy jako pohon. Služba
funguje přes aplikaci mobilní, webovou či za
pomoci SMS.
www.rekola.cz
AZUB BIKE plní lidem sny o pohodlné a praktické cyklistice. Je světově uznávaným výrobcem ležatých kol a má obchodní partnery ve
22 zemích světa.
www.azub.cz
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akce pro média
snídaně s režiséry a tvůrci
Kdy: 6. 10. 2017, 8.00–10.00
Kde: EKODÓM, náměstí Svobody
Osobní setkání s porotou, tvůrci, partnery, možnost pro rozhovory.
Akreditace pro novináře do 2. 10 2017 na press@ekofilm.cz

kontakt pro média
Martin Gillár
+420 775 958 907
press@ekofilm.cz

