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INFORMACE
PRO ÚČASTNÍKY EKOFILMU
JAK NA PROGRAM?
ZADARMO, ALE S REGISTRACÍ.

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

KUDY KAM, KDE A CO

Nemusíte se obtěžovat sháněním informací. Vše potřebné vám řekneme
na InfoPointu v našem stanu EKODÓM přímo na náměstí Svobody
v centru Brna!
Akce se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Ing. Bc. Anny
Hubáčkové, ministra pro evropské záležistosti doc. PhDr. Mikuláše
Beka, Ph.D., hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty
městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla, rektora Masarykovy univerzity prof. Martina Bareše a rektora Mendelovy univerzity
prof. Dr. Ing. Jana Mareše.

EKOFILM VÁM PŘINÁŠÍ:
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Téma letošního ročníku:

KLIMATICKÁ ZMĚNA

Máloco je tak důležité jako naše životní prostředí. Klimatická změna,
kterou posledních několik let vnímáme i v České republice, stále více
rezonuje jako téma. Díky internetu dnes do několika minut víme, co se
děje na opačné straně naší planety. A o to větší máme možnost uvědomit si, jak rychlá je klimatická změna a jak moc je toto téma závažné.
Proto jsme letos zvolili klima jako hlavní motiv našeho festivalu.
V září 2022, kdy připravujeme 48. MFF EKOFILM, se v Pákistánu, v zemi
vzdálené jen 5 000 km, odehrává největší humanitární katastrofa
21. století způsobená tamním klimatem. Povodně zasáhly přes
15 procent pákistánské populace, tedy asi více než 33 milionů lidí. Což
je trojnásobek obyvatel České republiky. Umíte si to představit? To jsou
skutečné dopady klimatické změny na planetě Zemi. Jsou však i místa,
kde naopak voda zmizela úplně, a tato změna vystěhovala miliony lidí,
kteří přišli o domov.
Ekologická a klimatická témata hýbou veřejností na celém světě. Protože změny na naší planetě jsou čím dál citelnější. Velkou otázkou pro
hosty letošního EKOFILMu bude, jak naši krajinu a města připravit
na měnící se podmínky, jak udržet vodu v krajině, jak zajistit dostatek
potravin i energie a přitom snížit dopady naší činnosti na planetu a zastavit změny, které touto činností naše civilizace spouští.
Filmy i besedy poukáží na ekologické problémy, jak otevřeně hledat
jejich možná řešení a poodhalí i naději jak dál. Změna, kterou jsme započali, nelze zastavit otočením jediného tlačítka na řídícím pultu naší
planety. Všichni máme možnost něco udělat.
Pro filmové fanoušky jsme připravili výběr pětadvaceti nejatraktivnějších ekologických dokumentů z letošní filmové soutěže.
Doprovodný program letošního ročníku věnujeme tomu, jak se s touto
klimatickou krizí vyrovnat či co dělat pro snížení dopadu klimatických
změn na naše životní prostředí. Na rodiny s dětmi čeká edukativní program a aktivní zábava v podobě workshopů.
V rámci festivalu vás čeká dále i nejen koncert kapely Zrní, ale také
premiéra jednoho z dílů úspěšného televizního pořadu České televize
Magické hlubiny II.
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MINISTRYNĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREZIDENT FESTIVALU

ANNA HUBÁČKOVÁ

LADISLAV MIKO

Festival EKOFILM znám dlouho, ale
letos poprvé se na něj chystám jako
ministryně životního prostředí. A rovnýma nohama do tak složitého tématu, jakým je změna klimatu a to, jak
se připravit na budoucnost, kterou
bude formovat právě proměna přírodních podmínek. Všem detailům
proměny naší ekonomiky, energetiky,
krajiny i našich měst a obcí se věnujeme na ministerstvu dnes a denně.
Změna klimatu je prostě fakt, se kterým se musíme co nejlépe vypořádat.
A nemůžeme se s ní vypořádat jinak,
než že nastavíme klima změny. Změny v tom, že skutečně budeme brát
klima vážně a také budeme brát
vážně naše místo ve světě. Že se staneme zemí, která se skutečně chce
vyrovnat s klimatickou krizí, a která
také ví, že to něco bude stát. Naše
země, ať už s velkým či malým písmenem, si takovou změnu, na rozdíl
od té klimatické, skutečně zaslouží.

Brno opět hostí nejstarší evropský
filmový festival s environmentální tematikou. Leitmotivem letošního ročníku je klima, což je téma globální, ale
ať už si to přiznáme nebo ne, týká se
každého z nás. Základ filmového festivalu samozřejmě i tentokrát tvoří filmy z celého světa. Ale podstatou EKOFILMu je setkávání různých lidí. Jejich
vzájemná interakce může přinést
mnoho nových podnětů jak pro festival, tak pro každého z nás. Věřím, že
Vás pestrá nabídka nejen pro fandy
dokumentárních filmů příjemně překvapí. I přes všechny bouřlivé změny,
které v současnosti prožíváme, budu
rád, když přijdete na náš festival
a stanete se jeho součástí. A zkusíte
si tipnout, kdo tentokrát získá Cenu
prezidenta festivalu a Cenu ministryně životního prostředí. Nebo si klidně
vyberte svého favorita, ale hlavně
přijďte. Budu se na Vás těšit, protože
EKOFILM v Brně zkrátka stojí za to!
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RODINNÝ DEN EKOFILMU
V EKODÓMU
15. října 2022, 10.00–16.00

Před EKODÓMem představíme užitečné technologie, uvnitř najdou zábavu mladší děti u ekoskládaček. Ty starší jistě zaujme mobilní aplikace TreeCheck App, která umožňuje lovit stromy jako pokémony, nebo
Virtuální expedice Zoo Brno, s jejíž moderní technologií pohlédnou
přímo do očí divokých zvířat v Africe. Nemusíte se ale ničeho bát, všichni afričtí kopytníci i šelmy, které uvidíte, jsou ve virtuální realitě. Na záběrech z JAR se k nim dostanete bez jakékoliv bariéry a dozvíte se i pár
zajímavostí o jejich životě.
Těšit se můžete i na Polybus od Lužánek - střediska volného času,
ve kterém si můžete vyrobit recydeníček a těšit se na práci se dřevem
při workshopu Stolařina, ta je prima.
A v neposlední řadě se i v letos můžete inspirovat a naučit, jak opravovat
kolo svépomocí. K tomu vám bude rádcem i pomocníkem Bike Kitchen.

Jak se připravit na klimatické extrémy
– horko, sucho, přívalové deště?
10.00–12.00
V EKODÓMu se díky Nadaci Partnerství setkáte se zajímavými hosty –
vědci, projektanty, investory, kteří představí projekty soutěže Adapterra
Awards, které pomáhají adaptovat na extrémy počasí naše domy, ulice,
města i krajinu. Přijďte se inspirovat i vy, pro každého máme řešení.

Jak na kvašení
12.30–13.30
Při kurzu o kvašení se dozvíte, jak mléčně kvasit stovky druhů zeleniny ve vlastní šťávě, v barevných nálevech, se solí i bez soli, v misu,
s moukou, se sójovou omáčkou, s ovocem a v ovocné šťávě, s různými
druhy koření, bleskově, střednědobě i dlouhodobě, v zeláku i ve sklenicích… A také ochutnáte již zkvašené výrobky pro vaši inspiraci i chuť.
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FESTIVALOVÉ WORKSHOPY
EKOFILM PŘIPRAVIL DO EKODÓMU SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO
VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ TVOŘENÍ VŠEHO DRUHU!

Up-cyklace v zoo
13. října 2022 13.00–17.00
Se Zoo Brno budete vyrábět různé “hračky” pro zvířata brněnské zoo
z vyřazených hasičských hadic a dalších materiálů. Můžete si zkusit
vyrobit voňavou postýlku pro tygra a tygřici Satu nebo senzorickou
kostku pro rosomáky, margaye a opičáka Heika.

(Ne)spoutaná divočina
13. října 2022 16.00–19.00
Videoworkshop pod vedením profesionálního filmaře Jana E. Svatoše, jednoho z porotců EKOFILMu. Na workshopu nahlédnete do zákulisí natáčení videí o divoké přírodě. Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet filmování zvířat v zoo. Stačit vám k tomu bude chytrý mobilní
telefon nebo fotoaparát umožňující natáčet videa. Workshop bude
probíhat v areálu brněnské zoologické zahrady v Brně-Bystrci, je určen pro úplné začátečníky, milovníky přírody a zvířat.

Pouze pro výherce v soutěži.
Stromy pro planetu
14. října 2022 14.00–18.00
Středisko ekologické výchovy Hlídka nabídne vzdělávací aktivity
spojené s ochranou přírody. Čekají na vás tvořivé a hravé dílničky, při
kterých se dozvíte více o stromech a jejich důležité roli v životě nás
lidí. SEV Hlídka funguje po celý rok v Brně v parku na Špilberku, ale
také patří pod Zoo Brno.
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Virtuální světy na EKOFILMu:
KLIMATICKÁ ZMĚNA V KRAJINĚ
I letos u EKODÓMu na náměstí Svobody navštívíte mnoho zajímavých
míst prostřednictvím virtuální reality. Brýle s 360° videofilmem vám
přiblíží krajinu v úhlu pohledu, který nebudete znát.
Klima, které je tématem tohoto ročníku, vám ukážeme tak, jak jej můžete sami na svých vycházkách po Čechách zažít. Jen s tím rozdílem,
že za tři minuty procestujete celou střední Evropu. Místa hlubokých
brdských lesů, uschlé krajiny jižní Moravy, rybníky středních čech,
luční louky labské nížiny a nebo navštívíte vysokohorské štíty Slovinských hor. Dozvíte se, jaké je složení atmosféry a co je největším
problémem v klimatické změně. Ta je nyní velice žhavým tématem,
protože ohrožuje i lidský druh.
Naše festivalová virtuální realita představí zákulisí klimatu v krajině
a poukáže na souvislosti, které si uvědomíte až když navštívíte díky VR
brýlím místa, která toto téma přibližuje doslova „na vlastní oči“ všem.
Festivalovou virtuální realitu můžete navštívit u EKODÓMu na nám.
Svobody ve čtvrtek od 13 do 18 a v pátek a sobotu od 10 do 16.
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48. MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL
12. —15. 10. 2022, BRNO

Pátek 14. 10. 2022, 19.00 hodin
Atrium FSS Masarykovy univerzity
Joštova 218/10, Brno
Večerem bude provázet moderátor
Vladimír Kořen.
Projekce vítězných filmů budou probíhat
v sobotu 15. 10. 2022 v Univerzitním kině Scala.
Slavnostní vyhlášení je pouze pro zvané.
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POROTA

O vítězích
soutěžních sekcí
EKOFILMu
už tradičně
rozhoduje
festivalová porota.
Letos se spoustou
osobností takzvaně „od fochu“, tedy
ze světa stříbrného
plátna.

EVA HOLUBOVÁ
Eva Holubová je herečka, držitelka
Českého lva za vedlejší roli ve filmu Ene bene. Nominována na tuto
cenu byla také za vedlejší role
ve filmech Pelíšky, Knoflíkáři a Skřítek. Za ztvárněné matky ve filmu
Účastníci zájezdu obdržela ocenění
„nejlepší herecký výkon“ na festivalu Tribeca 2006 v New Yorku.
Kromě filmové tvorby hostuje
v řadě divadel a angažuje se také
na Instagramu spolu se svou dcerou Karolínou. Angažuje se v charitativní oblasti a v politickém dění.
Její jméno je spojeno s avantgardní scénou Sklep, kde účinkovala
a která ovlivnila její další umělecké
směřování. Za její první výraznou
roli se dá označit vychovatelka
v Renčově dramatu Requiem pro
panenku z roku 1991.
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POROTA

ADÉLA KOMRZÝ

MARTIN ČECH

Režisérka Adéla Komrzý studovala
Dějiny umění na Univerzitě Karlově
a absolvovala katedru dokumentární tvorby na FAMU. V rámci studií
se zúčastnila stáže na Filmuni Babelsberg Konrad Wolf. Za svůj film
Viva video, video viva o pionýrech
českého videoartu byla nominovaná na Cenu Pavla Kouteckého.
Její film Jednotka intenzivního života
byl ve světové premiéře uveden
na Mezinárodním filmovém festival
v Karlových Varech s soutěžní sekci
Od východu na Západ, kde zístala dvě ocenění. Film byl mimo jiné
oceněn Českým lvem a Cenou české filmové kritiky. Zkušenosti získala také při práci na miniserii HBO
Hořící keř. Její poslední film Zkouška
umění, ve spolurežii s Tomášem Bojarem) získal hlavní cenu soutěže
Proxima na Mezinárodním festivalu
v Karlových Varech 2022, kde měl
světovou premiéru.

Český kameraman a dokumentarista, člen Filmové a televizní
akademie a člen prezidia Asociace českých kameramanů, pedagog a absolvent pražské FAMU,
katedry kamery a střihové skladby. V roce 1999 získal cenu Český
lev za nejlepší kameru na filmu
Kuře melancholik.
Natáčí celovečerní hrané i dokumentární filmy. S kamerou navštívil přes šedesát států světa.
V poslední době se podílel na natočení filmu s názvem Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
a ve Spojených státech natáčí
film o vzpomínkách a práci režiséra Miloše Formana.
Nyní dokončuje hraný film do kin
Za vším hledej ženu, který je vztahovou komedii s herečkou Hankou Vagnerovou v hlavní roli.
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POROTA

ELENA RUBASHEVSKAJA

MARTIN ŠRAJER

Filmová režisérka a kritička, šéfredaktorka FIPRESCI. Pracovala jako
režisérka a scenáristka, vytvářela
mediální obsah pro nevládní organizace a společensky odpovědné podniky, jako jsou WWF, OBSE
a OSN, se zvláštním zaměřením
na projekty týkající se východní
Ukrajiny. Autorka série videopřednášek a knihy věnované ukrajinské
poetické kinematografii. Je také
programovou
koordinátorkou
Mezinárodního festivalu etnografických filmů OKO. Po vypuknutí
války na Ukrajině se stala součástí
Mezinárodního filmového festivalu
umělecké kinematografie EnegraCamerimage (Polsko).

Absolvent pražské Katedry filmových studií, filmový publicista, redaktor Filmu a doby a Filmového
přehledu, zaměstnanec Národního filmového archivu a expert
Státního fondu kinematografie.
Pravidelně spolupracuje s tuzemskými filmovými festivaly, externě
píše pro Aktuálně, A2larm, Cinepur nebo Seznam Zprávy. Sleduje
filmy a seriály, čte, píše, přemýšlí, doufá, pochybuje a odmítá se
vzdát představy spravedlivějšího
světa.
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POROTA

JAN E. SVATOŠ

BLAŽENA HUŠKOVÁ

Držitel dvou prestižních cen Special Jury Award a autor více než 15
dokumentárních filmů oceňovaných na tuzemských i mezinárodních filmových festivalech. Mezi
nejúspěšnější snímky patří Archa
světel a stínů, divoČINY, Africa obscura, Nikdo se neptal či Až zařve
lev. Jan dlouhodobě spolupracuje
s Českou televizí a Českým rozhlasem, na jeho projektech se podíleli
významné osobnosti ze světa filmu
- Werner Herzog, Jane Goodallová
nebo David Bordwell. V současné
době vyučuje dokumentární film
na Filmové Akademii Miroslava
Ondříčka v Písku.

Autorka, realizátorka a konzultantka řady projektů se vztahem k ochraně přírody a krajiny.
Studovala na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté se věnovala ochraně
přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské
hory, více než 20 let byla členkou
správní rady Nadace Partnerství.
V posledních letech se profesně
věnuje tzv. místně zakotvenému
učení se zaměřením na školy
a pedagogy. Aktuálně dokončuje
knihu, která se věnuje zkušenostem učitelů, jak učit děti v daném
místě.
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PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
O pět ocenění,
která EKOFILM
každoročně udílí,
se letos utká
25 filmů z celkem
15 zemí světa.
Dominují evropské
filmy, exotiku zastupují Austrálie, Kanada a Chile.
Konkrétně Česko
zastupují
3 dokumenty.
Z 243 přihlášených
děl je vybral
dramaturgický
tým EKOFILMu
pod vedením
Jitky Kotrlové.

JITKA KOTRLOVÁ
Festivalová dramaturgyně a producentka Jitka Kotrlová vystudovala filmovou vědu na FF UK
a obor produkce na FAMU. Jako
dramaturgyně
spolupracovala
s řadou českých filmových festivalů (MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Ostrava Kamera Oko či MFF
Praha – Febiofest). Je producentkou například dokumentárního
filmu Central Bus Station a hraného filmu Sněží!. Aktivně se zajímá
o filmovou výchovu.
14
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PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ

ZUZANA ČERNÁ

HANA BLAHA ŠILAROVÁ

Festivalová dramaturgyně a filmová historička Zuzana Černá
vystudovala Katedru filmovýchm
studií na Univerzitě Karlově.
Pracovala v programovém oddělení MFF Praha – Febiofest
a podílí se i na dalších filmových
festivalech, jako je Ostrava
Kamera Oko. Vedle toho spolupracovala s Národním filmovým
archivem, zejména v oblasti orální historie, disciplíny, která přispívá k poznání našich dějin skrze
vzpomínky pamětníků.

Filmová producentka a festivalová dramaturgyně se věnuje širokému spektru filmů. Mezi její
dokončené snímky patří například film ve virtuální realitě Tmání nebo dokument Vyšetřovatel.
V současnosti připravuje hraný
film Domovina, dokument Zahrada snů či historický seriál Pistolníci
z protektorátu. Pro trh East Silver
a MFF Karlovy Vary vybírá dokumentární filmy. Vystudovala produkci na FAMU a filmová studia
na FF UK.
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PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ

MARTIN ČECH

TOMÁŠ POŠTULKA

Martin Čech je absolventem
oborů Environmentální studia
a Mediální studia a žurnalistika
na Masarykově univerzitě v Brně.
Čtvrtým rokem je zapojený do organizace festivalu EKOFILM, kde
zodpovídá především za odbornou část programu, už o dva
roky dříve začal spolupracovat
i na dramaturgii festivalu. Dále se
mimo jiné podílí na zpracovávání
výzkumných projektů, které se
věnují environmentálním a sociálním tématům.

Absolvent magisterského dvouoborového studijního programu
Filmová studia – Mediální studia
Tomáš Poštulka se podílel na přípravě filmovém festivalu Academia Film Olomouc v oddělení
komunikace, pracoval na festivalu MFDF Ji.hlava, momentálně je
dramaturgem festivalu Jeden svět.
V rámci EKOFILMU má na starosti
scouting mezinárodních filmů.
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SEKCE
soutěžních filmů
KRÁSY PŘÍRODY
Sekce Krásy přírody každoročně představuje filmy z různých částí
světa či aktuální společenská témata. Snímky v této sekci přinášejí na velké plátno rozmanitost naší přírody. Stejně tak upozorňují
na fakt, že jí musíme věnovat pozornost, abychom její krásy předali
i dalším generacím. Cesta k zodpovědnosti, vlastní i společenské,
se stala tématem sekce pro letošní rok.

STŘEDOEVROPSKÉ FILMY

Sekce se zaměřuje na témata, která tíží tvůrce ze střední Evropy,
představuje však nejen lokální problematiku, ale obrací se často
i do světa. Žádné problémy totiž nejsou pouze naše, ale mohou
zasahovat i obyvatele na opačné straně planety. Filmy letošního
ročníku ukazují, že zájem a angažovanost jednotlivých lidí je zásadním činitelem ve změně uvažování o přístupu k planetě. I když se
mnohdy jedná o cestu velmi trnitou, pozitivní přístup pomáhá nalézt smysluplná řešení a může ovlivnit chod celé společnosti.

KRÁTKÉ FILMY
Sekce krátkých filmů přináší pestrou paletu pohledů na ekologická témata ze všech koutů světa – od Chile přes Nizozemí, Českou
republiku až po Austrálii. Výběr hravých i vážných, ale hlavně aktuálních krátkých filmů trefně popisuje svět kolem nás.
17
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KRÁSY PŘÍRODY
Anglicky, německy
České, anglické

FINITE: KLIMA KE ZMĚNĚ
Velká Británie

2022

režie: Rich Felgate

99 min

Členové klimatického hnutí a znepokojení němečtí občané se rozhodnou vlastními těly bránit starobylý Hambašský les před těžbou uhlí.
Spojenci se jim trochu nečekaně stanou frustrovaní obyvatelé anglického venkova, kteří jsou nuceni bránit své domovy před vznikem nového dolu. Film představuje pohled na hnutí přímé akce zevnitř, na boj
Davida s Goliášem ztělesněný ohroženými komunitami, aktivisty a korporacemi těžícími fosilní paliva.
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Persky
české, anglické

KAPKY ŽIVOTA
Írán

2022

režie: Farshid Azari

47 min

Rančer Masht Hussein je uvážlivý člověk, který má přírodu ve velké
úctě. Už více jak 30 let každý den, zodpovědně a bez jakékoliv cizí pomoci, chodí několik kilometrů nepřístupnou, vysoko položenou krajinou, aby dal napít žíznivým ptákům a zvířatům, která žijí v oblasti
postižené velkým suchem. V krajině, o kterou se stará, je život stále
přítomen. Na konci obtížné cesty a po splnění náročného úkolu sleduje unavený Masht Hussein ptáky a zvěř, jak pijí vodu, a je šťastný.
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Anglicky, německy
České, anglické

NAMASTE HIMALAYA - JAK PRO NÁS
VESNICE V NEPÁLU OTEVŘELA SVĚT
Německo

2022

režie: Anna Baranowski, Michael Moritz

93 min

Na počátku pandemie uvíznou cestovatelé Anna a Michael v jedné
z nejchudších zemí světa. Když byl v Nepálu nečekaně vyhlášen lockdown a města se uzavřela, utekli do hor. Na úpatí osmitisícovek našli
útočiště a střechu nad hlavou z vlnitého plechu. Postupně však začíná
docházet jídlo, lidé začínají mít hlad, ale jsou si paradoxně o to blíž.
Dvojice se spřátelí s lidmi obdělávajícími pole, se žebráky a horskými
průvodci a stane se studenty filozofie života a přírody.
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anglicky
České, anglické

PASTÝŘI ZEMĚ
Finsko

2022

režie: Iiris Härmä

74 min

V keňském regionu Turkana, kterému se přezdívá kolébka lidstva, dnes
žije domorodý kmen pastevců Daasanach. Dvojice přírodovědců z Evropy je okouzlena tradičními pověstmi a bajkami tohoto kmene, jejichž příběhy vykreslují přírodu plnou života a divoké zvěře. Při průzkumu okolí
však objeví suchou a pustou krajinu, kde žijí už jen zbytky zvěře. Střet
těchto dvou světů odhalí význam přírody a divoké zvěře pro oba z nich.
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Anglicky, dánsky
České, anglické

PO PŘÍRODĚ
Dánsko

2022

režie: Esther Elmholt

61 min

V rámci všech krizí období Antropocénu je krize biodiverzity tou nejvíce
nezvratnou a děsivou. Rostlinné a živočišné druhy vymírají tak rychle,
že vědci mluví o masovém vymírání. Ve filmu Po přírodě čtyři přední
vědci a jedna umělkyně mluví o tom, jak honba lidstva za bohatstvím
a prosperitou zhoršuje životní podmínky v podstatě všech dalších druhů na naší planetě a jak oni sami bojují za záchranu biodiverzity.
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Španělsky
České, anglické

INCENDIOS
Česká republika

2021

režie: Martin Trabalík, Geraldine Zambrana Velez

59 min

Chaqueo je bolivijská technika vypalování lesa za účelem získání
orné půdy. V 2019 byla tato činnost povolena zákonem a oheň byl
uznán jako legální nástroj při obdělávání půdy. Brzy poté se požáry v zemi vymkly kontrole. Film vysvětluje problematiku techniky
chaqueo a ukazuje snahu dobrovolnických hasičských sborů zachránit alespoň ta nejzranitelnější místa, jako jsou lidská osídlení a přírodní rezervace.
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STŘEDOEVROPSKÉ FILMY
Francouzsky
České, anglické

UŽ TO ZAČALO
Švýcarsko

2022

režie: Frédéric Choffat

92 min

Obětovaná generace? Na začátku roku 2019 vyšli mladí lidé na celém světě do ulic, aby varovali svět před klimatickým stavem nouze. Ve Švýcarsku mladí lidé demonstrují a konfrontují systém. Jejich
hlasy začínají být slyšet, ale příchod koronaviru v roce 2020 je zbrzdí
a umlčí. Film zblízka sleduje aktivisty, jejich euforii vyvolanou prvními
demonstracemi a smutek z nastupující epidemie. Ptá se diváků všech
generací na jejich vztah ke kolabujícímu světu a na jejich představu
o společné budoucnosti pro všechny bez ohledu na věk.
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Německy, anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, italsky
České, anglické

GENERACE ZMĚNA. KDO SPASÍ SVĚT?
Rakousko

2022

režie: Vanessa Böttcher

80 min

Jmenuji se Sarah a jsem klimatická aktivistka. A upřímně, jsem blízko
tomu to vzdát! Už roky společně s tisícovkami mladých lidí chodím demonstrovat za lepší ochranu klimatu, za naši budoucnost, za planetu,
na níž se dá žít. Nicméně se mi zdá, že nedochází k žádným změnám.
Vydávám se na cestu vlakem napříč Evropou, z Polska do Portugalska.
Ukážu vám místa, kde je klimatická změna už dnes realitou, a také mladé
lidi, kteří mají dobré nápady, kteří stále věří, že naši planetu lze zachránit
a vzít změnu do vlastních rukou. Jsou to lidé, kteří určitě přesvědčí mě,
ale možná i vás, že to nesmíme vzdát.
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českY
anglické

KRAJINA LOGISTICKÝCH HAL
Česká republika

2020

režie: Kateřina Kořínková

25 min

Logistika se stala novým rozvinutým průmyslem. V době globalizace
je pohyb zboží po světě nutný a některá místa fungují jako překladové
uzly. Země visegrádské čtyřky se postupně proměnily ve skladiště západní Evropy, a to díky jejich poloze, levné pracovní síle, ale také finančním pobídkám, které firmy od jednotlivých států dostávaly. Monstrózní logistická centra se stala součástí naší krajiny, nepřehlédnutelnými
„ocelovými městy“ za městy.

26

#ekofilm

Anglicky, německy
české, anglické

MÝTUS O RECYKLACI
Německo

2021

režie: Tom Costello, Benedict Wermter

52 min

Odpadkové skvrny v oceánech. Želvy dusící se plastovými brčky. Hory
plastů v Asii. Poslední roky jsou doslova PR pohromou pro průmysl umělých hmot. Naštěstí ale spotřebitelský průmysl prohlašuje, že ví, jak tento
problém vyřešit – odpovědí je víc recyklovat. Stále více plastových lahví,
obalů a sáčků nese hrdý nápis „100% recyklovatelné“. Nákup tak nezatíží
svědomí spotřebitele. Ale něco tu nesedí. Ve skutečnosti nejsou skoro
žádné obaly, které kupujeme, vyrobené z recyklovaného materiálu. Je
recyklování tím nejvýraznějším příkladem greenwashingu?
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Anglicky
české

ÓDA NA PŘÍRODU
Německo

2021

režie: Jan Haft

95 min

Film Óda na přírodu vybízí diváka, aby na konci Dekády OSN pro biologickou diverzitu zhodnotil její výsledky a vytvořil si názor. Film je vizuálně uhrančivou cestou německou krajinou, od hor a vysokohorských
pastvin přes pobřeží až do hlubin Severního a Baltského moře. Nabídne divákovi okouzlující a překvapivé pohledy na naše životní prostředí,
díky nimž si uvědomí, že ještě není pozdě na to zachránit a obnovit naši
přírodu. Antropocén, epocha člověka, nemusí nutně skončit katastrofou. A nemusí dokonce ani vést k nezvratné ztrátě habitatu a živočišných a rostlinných druhů.
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českY
Anglické

VYTRVALÍ – POD POVRCHEM
Česká republika

2020

režie: Josef Heřmánek

52 min

Existence nebezpečného vysoce radioaktivního odpadu z jaderných elektráren vede k nutnosti jeho bezpečného uložení na statisíce let. Otázka
tedy už dávno nezní, zda, ale kde k tomu dojde. Každá země využívající
jadernou energetiku je mezinárodními smlouvami zavázána postarat se
o vyhořelé palivo na svém území. To ovšem znamená zvládnout nejen
velké technologické požadavky, ale také překonat nemalé psychologické, sociální a politické bariéry při výběru konečné lokality. V dokumentu
vystupují zástupci státu, aktivistů i obyvatel a zastupitelů obcí, vybraných
jako kandidáti, v jejichž okolí se o výstavbě hlubinného úložiště uvažuje.
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Anglicky
České

KLIMATIČTÍ ODPADLÍCI – ŽIVOT BEZ
ELEKTŘINY A TEKOUCÍ VODY
Německo

2021

režie: Juliane Tutein

32 min

Méně spotřeby, více volného času a co nejmenší ekologická stopa –
rodiny ve Velké Británii se radikálně rozcházejí se životem v nadbytku. Svým modelovým životem se snaží zabránit klimatickému kolapsu
a stát se vzorem pro ostatní, ať už žijí sami na ostrově, nebo na velšském venkově.
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Anglicky, indonésky
anglické, české

VYKOŘENĚNÍ
Německo, Maďarsko

2021

režie: Bálint Révész

53 min

Co spojuje původní obyvatele Bornea a olympijské hry v Tokiu? Na tuto
otázku se snaží odpovědět dokumentární film Vykořenění. Zachycuje
krásu tropické džungle i tisíciletí trvající vztah kmene Dajáků k pralesu
a hledá vztahy mezi dodavatelskými řetězci, značkami kvality a slibovanou udržitelností v globalizovaném světě. Film o dechberoucí kráse
krajiny, která prochází proměnou.
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KRÁTKÉ FILMY
Anglicky
české

KLIMATICKÁ TÍSEŇ
Kanada

2021

režie: Chen Sing Yap

7 min

Psychoterapeut, který se potýká s klimatickou úzkostí, zkoumá, jaké
to je žít v umírajícím světě.
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Španělsky
české, anglické

QUEÑOA: MEMOÁRY HORSKÝCH STROMŮ
Chile

2020

režie: Santiago Luis Serrano

24 min

Queñoa je strom, který se vyskytuje v extrémních nadmořských výškách. Roste na náhorní plošině Altiplano, a to až ve výšce 5200 metrů
nad mořem. Stromy jsou v tomto nehostinném klimatu vystavené vysoké radiaci a přežívají díky vláze z rosy a ranním slunečním paprskům.
Poté stromy zmenší plochu listu, aby zabránily odpařování. Šetří tak
energii a po zbytek dne odpočívají. Rostou pomalu a dožívají se až 800
let. Jejich husté a mozolovité dřevo využívají obyvatelé And jako topivo,
ale také pro tradiční těžbu, což z něj dělá vzácný a ohrožený zdroj.
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Italsky
České, anglické

SPECK
Itálie

2022

režie: Martina Scalini

24 min

Film Speck nabízí pohled do provozu intenzivní prasečí farmy, a to pomocí kamery ukryté v zapínání bundy. Průmyslové farmy se nacházejí
daleko od zalidněných oblastí a jsou skryté pohledům z venkovských
cest i dálnic. I když je nevidíme, je jich mnoho a jsou často nepřístupné. Film umožní divákovi pomalu nahlédnout do provozu průmyslové
farmy velmi osobním pohledem, díky němuž zažije melancholii podobných míst i jejich až nereálnou brutalitu.
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bez dialogů

ŠUMĚNÍ
Rakousko

2021

režie: Katharina Pichler

12 min

Co by se stalo, kdyby se zvuky přírody a zvuky způsobené lidmi nedaly
navzájem odlišit? Telefony dnes imitují zpěv ptáků a lidé si cvrlikající
krabičky pořizují do svých domovů. Katharina Pichler velmi střízlivým
způsobem zachycuje momenty, kdy se příroda a civilizace audiovizuálně prolínají a tvoří až děsivé spojenectví.
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Česky
Anglické

TICHÉ HROZBY: MIZEJÍCÍ PŮDA
Česká republika

2021

režie: Martina Spurná

26 min

Jak rychle mizí naše půda? A jak rychle se tvoří? Co to vlastně je „půda“?
V jakém stavu jsou naše pole? Další díl cyklu Tiché hrozby: Mizející půda
představuje problém eroze půdy v České republice. Prostřednictvím
odborníků, vědců a zemědělců tak poznáváme erozi jako takovou. Zjišťujeme, jak se zkoumá, co vše o ní víme a s čím vším vlastně souvisí.
Film nabízí i trochu jiný pohled na práci zemědělců, poukazuje na důležitou roli krajiny a na vzájemnou propojenost problémů a dějů, které
se v ní odehrávají.
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Polsky
České, anglické

ODPADKOVÁ MAFIE: HOŘÍCÍ SKLÁDKY
Polsko

2021

režie: Maciej Kuciel

25 min

Organizovaný zločin mění Polsko v popelnici Evropy. Do země se vozí
stovky tun odpadu, který končí na nelegálních skládkách. Zločinci vydělávají miliony eur. Jak funguje odpadová mafie? Jaký systém, který
funguje po celé Evropě včetně Polska, vytvořila Camorra? Maciej Kuciel
na tyto otázky odpovídá ve svém televizním filmu.
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anglicky
české

HLUBOKO: PRAVÁ CENA TĚŽBY
V OCEÁNECH
Nizozemsko

2021

režie: Maarten van Rouveroy

18 min

Jak lidstvo odkrývá tajemství hlubin oceánu, zjišťuje, že tento největší
ekosystém světa je bohatý na vzácné nerosty. Závod o těžbu v hlubinách oceánu je vážnou hrozbou pro poslední téměř nedotčené habitaty na planetě. Zbývá jen velmi málo času, abychom zastavili největší
průmyslovou operaci, jaké kdy oceán čelil.
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anglicky
české

V PASTI PLASTU
Belgie

2021

režie: Anny Tubbs

9 min

Oceňovaná fotografka Mandy Barker svými výrazně barevnými, vizuálně bohatými fotografiemi plastů znečišťujících mořské prostředí vyzývá diváka k akci a konfrontuje ho s nepříjemnou realitou. Režisérku
Anny Tubbs její aktivismus okamžitě zaujal. Ve filmu V pasti plastu vypráví Mandy o expedici, kterou podnikla s vědeckou výpravou na Hendersonův ostrov, který je jedním z nejodlehlejších a zároveň nejhustěji
obydlených míst na planetě. Mandy také podmanivě vypráví o své další
práci a o tom, jaký dopad má její práce na její život.
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Rusky
slovenské, anglické

BYLO JEDNOU JEDNO MOŘE...
Slovensko

2021

režie: Joanna Kozuch

16 min

Bylo jednou jedno moře… Aralské moře. Moře, které zmizelo. A spolu
s ním zmizel i život a práce. Zůstala jen poušť, vraky obřích rybářských
lodí ležící v písku… a lidé, kteří léta žijí na břehu vyschlého přístavu,
sní o vysoké vodě a touží ještě alespoň jednou vyplout na moře. Bylo
jednou jedno moře… je film o následcích lidských rozhodnutí a činů
a o tom, jak ovlivnily život jednoho uzbeckého města a jeho obyvatel.
Jak říká novinář Ryszard Kapuściński: „Neexistuje nesmysl, který by člověk nevymyslel.“
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Anglicky
České

OBNOVENÁ NADĚJE
Nizozemsko

2022

režie: Maarten van Rouveroy

13 min

Vědci predikují, že korály jsou odsouzeny k zániku. Nicméně zkušenost
z ostrova Bonaire v Karibském Nizozemsku nabízí záblesk naděje.
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anglicky
české

MOŘSKÉ ÚTOČIŠTĚ
Austrálie

2022

režie: Timothy Raymond Brown,
Michael Bruce Portway

6 min

Ray Lewis se při potápění v chráněném mořském území pulzujícím podmořským životem v blízkosti pětimilionové metropole Melbourne vyznává ze své lásky k oceánu. Pro Raye není toto území jen místem k rekreaci, ale i kusem oceánu, který se celý život snaží neúnavně chránit.
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NESOUTĚŽNÍ FILMY
gruzínsky
anglické, české

ZKROCENÁ ZAHRADA
Švýcarsko, Německo, Gruzie

2021

režie: Salomé Jashi

92 min

Mocný muž s neobvyklý koníček, který skupuje stoleté stromy podél
gruzínského pobřeží a shromažďuje je pro svou soukromou zahradu.
Těžbou ničí okolní krajinu. Obyvatele okolních obcí jsou nuceni se přizpůsobit. Dokument uvedený na filmovém festivalu v Sundance 2021
zobrazuje hodnoty dnešní gruzínské společnosti a reflektuje téma „vykořenění“, které se stává více než metaforou.
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česky

MAGICKÉ HLUBINY II: KAŇONY A ÚDOLÍ
Česká republika

2022

režie: Pavel Jirásek

26 min

Kaňony a strmá údolí patří k nejkrásnějším místům České republiky.
Lucie Výborná pátrá, zda v těchto divokých místech najde pod vodou
neporušený přírodní svět.
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anglicky

BÁCHORKY O RŮSTU
Španělsko

2020

režie: Pierre Smith Khanna

47 min

Dopady a rizika klimatické změny nutí mladé lidi po celém světě dožadovat se radikální změny systému, která se jeví jako jediné řešení,
jež by mohlo zabránit katastrofickému kolapsu. Dokument Báchorky
o růstu se zabývá úlohou, kterou sehrál ekonomický růst při způsobení
této krize, a zkoumá možné alternativy, přičemž nabízí vizi naděje pro
budoucnost a lepší život pro všechny v rámci planetárních mezí.
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Fakulta sociálních studií
– Joštova 10

Univerzitní kino Scala –
Moravské náměstí 127/3

EKODÓM – nám. Svobody

Sál společenského centra
ÚMČ Brno-střed
– Dominikánská 2
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Zážitkové

středa
12. 10.
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Beseda

Krásy přírody

Krátké filmy

FSS

NÁMĚSTÍ SVOBODY

Úvodní beseda: Neshoříme!
Jak se Česko připravuje
na klimatické
a ekologické výzvy?

18:30-19:00

Opening festivalu:
ZRNÍ

19:00-19:30
19:30-20:00

čtvrtek
13. 10.

Středoevropské filmy

SÁL SPOLEČENSKÉHO CENTRA
radnice ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2

SCALA

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Queñoa: memoáry
horských stromů
Šumění
Tiché hrozby: Mizející půda

Óda na přírodu

14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

Kapky života
Mýtus o recyklaci

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Namaste Himalaya - Jak pro nás
vesnice v Nepálu otevřela svět

18:00-18:30

Krajina logistických hal

18:30-19:00
19:00-19:30

Klimatičtí odpadlíci

Pastýři Země

19:30-20:00

Vykořenění

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

Vytrvalý - pod povrchem
Finite:
Klima ke změně

22:30-23:30
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čtvrtek
13. 10.

Zážitkové

Školy

Besedy

EKODÓM,
nám.
Svobody

EKODÓM,
nám.
Svobody

SCALA

08:00-09:00
09:00-10:00

Smokemanovo
dobrodružství

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

Smokemanovo
dobrodružství

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:15
14:15-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00

Virtuální světy
na
EKOFILMu:
Klimatická
změna
v krajině

Up-cyklace
v zoo

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-17:45

Ve skleníku
s Holubkou

17:45-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
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Zážitkové

čtvrtek
13. 10.

Besedy

FSS

SCALA
Chill out zóna

Studna u babičky
už vyschla:
bezprostřední dopady
změny klimatu
v Česku

Nukleární zítřek:
Vyvracení mýtů,
odhadování rizik
a přehodnocování
zkušeností

ZOO BRNO

08:00-09:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

Videoworkshop
s Honzou
E. Svatošem:
(Ne)spoutaná
divočina

Plány pro českou
klimatickou
neutralitu
od vesnice po stát

19:30-20:00
20:00-20:30
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Zážitkové

pátek
14. 10.

Krátké filmy

EKODÓM,
nám.
Svobody

Krásy přírody

SCALA

Středoevropské filmy
SÁL SPOL. CENTRA
radnice ÚMČ Brnostřed, Dominikánská 2

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
12:45-13:00
13:00-13:30

Už to začalo

13:30-14:00
14:00-14:30

Generace Změna.
Kdo spasí svět?

14:30-15:00

Hluboko: pravá cena
těžby v oceánech
Obnovená naděje
Mořské útočiště

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45

Stromy
pro planetu

Po přírodě

16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-17:45

Bylo jednou jedno
moře...

17:45-18:00
18:00-18:30

Incendios

18:30-19:00
19:00-19:15
19:15-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30
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Speck
Odpadková mafie: hořící
skládky
V pasti plastu
Klimatický žal

Zážitkové

sobota
15. 10.

EKODÓM,
nám.
Svobody

Beseda

Nesoutěžní filmy

SÁL SPOL. CENTRA
radnice ÚMČ Brnostřed, Dominikánská 2

SCALA

SCALA
Chill out zóna

08:00-09:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

Magické hlubiny II

Virtuální světy
na EKOFILMu:
Klimatická
změna
v krajině

13:00-13:30

Báchorky o růstu

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

EKOFILM
rodinný den

15:00-15:15
15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

Promítání
vítězných
filmů

19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-20:00
20:00-20:15
20:15-21:00
21:00-21:30
21:30-21:45

Zkrocení
přírody

21:45-22:00
22:30-23:00
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Učíme se
místem

#ekofilm

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Neshoříme! Jak se Česko
připravuje na klimatické
a ekologické výzvy?

Studna u babičky už vyschla:
bezprostřední dopady
změny klimatu v Česku?

12. 10. 2022 16:00–17:30
FSS MU
Na okolní živé i neživé přírodě
jsme bytostně závislí a odděleně
od ní není naše přežití možné. Přitom dnes čelíme klimatické a ekologické krizi, kterou jsme způsobili
a která naše soužití ohrožuje. Stojíme tak před výzvou, jak dosáhnout opětovné rovnováhy. Potřebujeme znát konkrétní kroky
k udržitelnosti a ekologické stabilitě pro českou krajinu, pro česká
města a pro každého z nás. A především se potřebujeme těmito
kroky posouvat vpřed. Ke středeční debatě jsme pozvali několik
vlivných odborníků a odbornic,
kteří budou společně diskutovat
připravenost a plány Česka na aktuální environmentální výzvy.

13. 10. 2022 16:30–17:45
FSS MU
S výraznými dopady klimatické
změny se ve městech a v lesích,
na vesnicích a na polích a všude
jinde po české krajině potkáváme
už několik let. Jaké jsou konkrétní
dopady na jednotlivé oblasti a obyvatelstvo a jak se s nimi co nejefektivněji vypořádat? Kde se nevyhneme razantní nutnosti přizpůsobení
a kde můžeme očekávat další změny? Jaký je zkrátka obsah šuplíku,
ve kterém jsou nutná a opomíjená
fakta o dopadu klimatické změny
na Česko, která by měl každý znát?
O tom poví na čtvrtečním setkání
klimatolog Radim Tolasz, který je
vedoucím oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu a českým zástupcem
v Mezivládním panelu pro změnu
klimatu při OSN (IPCC).
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VE SKLENÍKU S HOLUBKOU
13. 10. 2022 17:00–18:00
EKODÓM

Nástroje k dosažení
klimatické neutrality,
individuální a globální

Prezident festivalu Ladislav Miko
vyzpovídá herečku Evu Holubovou 13. 10. 2022 18:00–19:30
o jejích aktivitách a postoji k život- FSS MU
nímu prostředí, její filmové a divaJak taková klimatická neutralita
delní tvorbě.
vlastně vypadá? Jak se k ní dostat
a co pro to kdo může udělat? Jaké
nástroje máme k dispozici? Kolik
to bude stát a kde na to vzít? A jak
může Česká republika využít své
předsednictví v Radě EU? Na tyto
otázky se pokusí odpovědět Jan
Tůma, vedoucí oddělení emisního obchodování z odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP
a člen týmu pro vyjednávání Zelené dohody pro Evropu.
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Nukleární zítřek: Vyvrace- Učíme se místem
ní mýtů, odhadování rizik 15. 10. 2022 18.00–19.00
a přehodnocování zkušeností Scala, chill-out
14. 10. 2022 16.30–17.30
Scala, chill-out
V roce 2022, kdy je svět již zasažen Covidem-19 a trpí postupující
hospodářskou krizí, zažívá rostoucí napětí jaderné hrozby podobné studené válce v minulém
století. Jakým důsledkům budeme muset čelit při všech existujících ekologických problémech,
pokud vypukne jaderná válka?
Přehodnocení této zkušenosti se
stalo náhle akutním se začátkem
rusko-ukrajinské války. Je nejvyšší čas vyvrátit zažité mýty a diskutovat o tom, jak lze poznatky
zprostředkovat prostřednictvím
filmového jazyka.

Jste učitelé, zabýváte se vzděláváním dětí či dospělých? Vedete muzeum či knihovnu, jste členy místního spolku? Pro vás je určeno
setkání na téma "Učíme se místem
aneb o kouzlu a moci místně zakotveného učení". Učebnou se stává
obec a její okolí, do výuky vstupují
místní znalci a odborníci, žáci se
zapojují do učení aktivněji než je
obvyklé, učení víc baví všechny
zúčastněné. Budeme mluvit o zkušenostech českých i zahraničních
učitelů. O tom, jak učit v místě,
o místě, pro místo a skrze místo
a jak učinit místně zakotvené učení
součástí běžné výuky od matematiky po hudební výchovu, od prvňáčků po deváťáky.
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VÝSTAVY
Symfonie Donbasu

MYSLI NA LESY

13.–15. 10. 2022
EKODÓM

3.–28. 10. 2022
FSS MU, ATRIUM

Multidisciplinární
etnografický
projekt Eleny Rubashevskaji, který
zkoumá krajinu Donbasu z hlediska psychogeografie a analyzuje
zvláštní vazby mezi krajinou, průmyslovými objekty a lidmi obývajícími tento region. Výzkum kombinoval archivní materiály, moderní
průzkum lokalit a studium unikátního průmyslového folkloru. Zkoumal čtyři hlavní přírodní bohatství
a průmyslová odvětví Donbasu
a tím vypráví Příběhy Křídy, Soli,
Uhlí a Kovu. Původně byl plánován
jako celovečerní dokument, nyní
si hledá cestu k realizaci v různých
experimentálních formátech – například jako výstava.

FFSC ČR uspořádala v roce 2021
už 8. ročník fotosoutěže, kam
soutěžící tentokrát zaslali téměř
5 tisíc fotografií. Devět vítězných
(soutěžilo se ve třech kategoriích)
si budou moci návštěvníci prohlédnout na velkoformátových
fotografiích.
Fotosoutěž Mysli na lesy je
jednou z největších fotografických soutěží s environmentální
tématikou v ČR. Zaměřuje se
na podporu šetrného a přírodě
blízkého lesního hospodaření
a zodpovědné spotřeby výrobků
ze dřeva.
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SMOKEMANovo dobrodružství
s ohněm a fyzikou
aneb Desatero správného topiče

SMOKEMANova videa o desateru správného topiče doplněna praktickými experimentálními ukázkami fyziky v praxi. Budeme hledat odpověď na otázky, odkud pochází energie nebo jak umíme využít baterku
zvanou „dřevo“ tak, abychom se více ohřáli a přitom méně kouřili. Ukážeme si například, kolik vzduchu potřebuje špalek dřeva ve srovnání
s množstvím vzduchu, které spotřebují děti v sále během této akce,
a zkusíme energií ve dřevě nabít mobil.
Program je pouze školy, které se přihlásily do 5. 10. 2022.
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partnerský program
Exkurze v Ústavu výzkumu
globální změny AV ČR
13. 10. 2022 17.00–18.00
Bělidla 986/4a, Brno

BOTANICKÁ ZAHRADA
A ARBORETUM MENDELOVY
UNIVERZITY
Zemědělská 1, Brno
Botanická zahrada a arboretum
Mendelovy univerzity v Brně patří
mezi obdivované zahradnické ráje.
V areálu, který se rozkládá na ploše
téměř 11 hektarů, se nachází více
než 7 tisíc taxonů rostlin, z nichž
nejvíce tvoří rozmanité orchideje
a trvalky, a 4 tisíce dřevin.
V rámci EKOFILMu můžete areál
zdarma navštívit 13. a 14. 10.
od 10 do 19 hodin! V pátek na vás
od 16 hodin navíc čeká i komentovaná prohlídka, která provede
zájemce všemi pěti tematickými
částmi zahrady.

Seznámíme vás s problematikou
klimatické změny, která patří
na seznam největších hrozeb lidstva. Během návštěvy izotopové
laboratoře se dozvíte, k čemu všemu lze použít izotopovou analýzu
a také to, že klima tak zanechává
v rostlinách svůj „izotopový otisk“.
K vidění budou růstové komory,
které umožňují rostliny adaptovat na podmínky, za jakých rostly
v minulých dobách, nebo jaké se
očekávají např. za 100 let. V metabolomické laboratoři uvidíte,
jak se identifikují a kvantifikují
produkty látkové přeměny rostlin
(metabolity) v reakci na změnu
vnějších podmínek souvisejících
s globální změnou. Kolegové z Oddělení dálkového průzkumu Země
vám ukáží, co vše se dá zjistit ze
satelitních a leteckých dat.
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EXKURZE S OPEN HOUSE BRNO:
CEITEC MASARYKOVA
UNIVERZITA
15. 10. 2022
13:00–14:00, 14:00–15:00
Kamenice 5, Brno Bohunice
Budova CEITECu Masarykovy univerzity získala v roce 2014 titul
Stavba roku a je ukázkou špičkové
hightech architektury a zároveň
spojení čistého designu s funkčností. CEITEC MU poskytuje zázemí mezinárodním vědcům a výzkumníkům v oblasti pokročilých
materiálů a věd o živé přírodě.
Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku a nevšední
pohled na atrium z lávky propojující obě křídla budovy.
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Hlasujte do 15. října

FB post (940x778px)
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Sleva 10 %

#ekofilm

na kávu a dezert
po dobu konání festivalu

místodRžitelský palác \ moRavské náměstí 1 \ bRno \
www.moRgal.cz
60
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Hlasujte pro nejlepší film v ka

ně rekonstruované budově na Joštově ulici v centru Brna a postupně
se stala přirozeným centrem společenské a kulturní aktivity univerzity
#ekofilm
i města.

MASARYKOVA UNIVERZITA
UNIVERZITA
MASARYKOVA
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#jdinavzduch
#poslednikapka

FAKULTA
STUDIÍ
FAKULTASOCIÁLNÍCH
SOCIÁLNÍCH
STUDIÍ
MASARYKOVY
MASARYKOVYUNIVERZITY
UNIVERZITY

Hlasujte pro nejlepší film v kategorii

Jednu ze základních priorit na Masarykova univerzita poskytuje
Masarykově univerzitě tvoří věda vysokoškolské vzdělání v širokém
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#ekofilm

KEY PROMOTION
Eventová a produkční agentura, která již osmým rokem se svými partnery realizuje EKOFILM jako svůj srdcový projekt.

Pavlína Korábová
vedoucí produkce
festivalu

Karel Hrivňák
kreativní ředitel
festivalu

Ekologie je klíčovou součástí našeho života a podobné projekty nám
dávají smysl. Děkujeme, že jste s námi na jedné lodi a i vy věříte tomu,
že správný ekologický přístup k našemu životnímu prostředí je klíčový
pro celou planetu.
Tým #keypromotion

www.keypromotion.cz

65

pořadatel
#ekofilm

organizátoři

záštity

Finanční podpora

hlavní partner

hlavní mediální partneR

mediální partneři

partneři

Akce se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Ing. Bc. Anny Hubáčkové,
ministra pro evropské záležistosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., hejtmana
Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky statutárního města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové, starosty městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
rektora Masarykovy univerzity prof. Martina Bareše a rektora Mendelovy univerzity
prof. Dr. Ing. Jana Mareše.

WWW.FACEBOOK.COM/EKOFILMWWW.INSTAGRAM.COM/EKOFILM
66

