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KRÁTKÉ FILMY
UKRADENÉ OPICE

PEČENÁ RYBA

Írán

Španělsko

režie: Yegane Moghaddam
2018

režie: Guillem Miró

4 min

2018

4 min

MRAVENCI ATTA

USA

USA

režie: Colin Sytsma

režie: Catherine Chalmers

2019

NA TITULNÍ STRANĚ

18 min

2017

19 min

anglicky
české

anglicky
Daniel Stiles, detektiv zabývající
se nelegálními obchody se zvířaty
z divoké přírody, přemýšlí o nových
způsobech boje proti nezákonnému masivnímu obchodování
s lidoopy poté, co policejní vyšetřování dvou ukradených orangutanů
v Bangkoku nevyvodí pro zodpovědné osoby žádné důsledky.

české

bez dialogu
Snímek o neobvyklé spolupráci milionů divokých mravenců, který se
soustředí na čtyři rysy přisuzované
obvykle pouze lidem – jazyk, rituál,
válku a umění – a snaží se zastřít
hranice mezi kulturou a přírodou.

#nasededictvi #ekofilm
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MOŽNÁ JEN POHÁDKA

PTAČÍ SYMFONIE

Austrálie

Austrálie

režie: Geoff Spanner

režie: Cathryn Vasseleu

FILM2019_CZ.indd 15

2018

6 min

Fotograf volné přírody vejde
do lesa a k jeho překvapení se
všechna zvířata začínají objevovat
před jeho fotoaparátem pouze
proto, aby měla svou fotku na titulní straně časopisu.

2018

Typický středomořský recept připravený kritickým způsobem.
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KAŽDÝ DEN
KOUSEK LOUKY

NÁVRAT VLKŮ
Velká Británie

USA

režie: Georgina Tuffen

režie: Will Sardinsky

EKOFILM2019_CZ.indd
30.09.19 22:00
16

10 min

bez dialogu

2018

22 min

2017

30.09.19 22

7 min

anglicky
české
bez dialogu
Příběh, s nápaditým pohledem
na australskou přírodu, o koncertě v Austrálii odehrávajícím se
na rozkvetlém jevišti, kam přichází
mnoho zvířat. Příběh je sice smyšlený, ale u celé řady ohrožených
druhů to může být to jediné, co se
o nich budoucí generace budou
moci dozvědět. Je na nás, abychom zajistili, že tu s námi zůstanou i ve vzdálené budoucnosti.

Neohrožení arktičtí plavci, jespáci velcí, jsou pobřežní stěhovaví
ptáci, kteří v létě pobývají na jižní
polokouli a pak se vracejí na své
polární chovné území přes pobřeží východní Asie. Obrovská hejna
kupící se na plážích v Darwinu popírají jejich kriticky ohrožený stav.
Řadě hrozeb dokážou čelit tak, že
se do vzduchu vznesou jako jeden
a společně vytvoří úchvatnou podívanou na synchronizovaný let
nad Arafurským mořem.
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anglicky
české
Dokument zabývající se možnými
společenskými,
ekonomickými
a ekologickými dopady existence
vlka na území Spojeného království v případě jeho reintrodukce
na území Skotské vysočiny. Film
porovnává situaci v dalších evropských zemích a zabývá se účinkem
na životní prostředí a i na ty, kterých by se navrácení vlků do volné
přírody týkalo.

anglicky
české
Lani a její stádo 500 koz putují
po západě Spojených států a vrací
tak do krajiny život.
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KRÁSY PŘÍRODY
KIFARU
USA

Norsko
režie: Asgeir Helgestad

2019

81 min

2018

OVČÁČEK

Česká republika

Nizozemsko

režie: Jakub Skalický

režie: Ton van Zantvoort

2019

KRÁLOVNA MIZEJÍCÍ ŘÍŠE

režie: David Hambridge

MÍSTA ŽIVOTA

52 min

2018

81 min

70 min

anglicky
české

anglicky, SVahilsky

anglicky, Holandsky

České, anglické
Životní osudy dvou mladých keňských strážců, kteří se připojili
k týmu ochránců posledního severního tuponosého nosorožce
– Kifaru. Snímek zachycuje první
čtyři roky strážců v jejich zaměstnání a umožňuje tak divákům
prožít radosti i strasti ochranářské
práce očima těchto mužů a být
svědky vymření jednoho druhu.

Skutečný příběh o setkání krásné
lední medvědice jménem Frost
a norského filmaře divoké přírody
Asgeira Helgestada, pojednává
o čtyřleté cestě na Špicberky.
Rostoucí teploty jsou zodpovědné
za dramatické změny Frostina
ekosystému a mizející mořský
led nastavuje jejímu životu nové
limity...

Příběh krajiny, která přišla o svůj
přirozený organismus – a ráda by
jej získala zpátky. O tom, jak člověk
získává, co potřebuje – ale i o tom,
jak by měl vracet, co si půjčil. Dokumentární film ukazující, co jsou
biotopy, proč jsou důležité a jak je
lze vytvořit tam, kde jsme je zničili.

PAUL KINGSNORTH: PORTRÉT
NOVODOBÉHO EKOLOGA

ZTRACENÍ VLÁDCI BIOKA
Německo

režie: Tomas Kaan

56 min

2018

50 min

Pastevec ovcí Stijn má romantický
pohled na svět, jeho idealismus
se ale střetává s tvrdou realitou,
která jej nutí přizpůsobit své povolání více byznysu. V palčivém
dokumentu se seznámíme se Stijnem, jeho rodinou a jejich snahou
udržet tradici pasení ovcí naživu.
Vyplatí se jim jejich úsilí, nebo budou nuceni jít se stádem?
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PO STOPÁCH
PRASOMILOVÉ
SKOTSKÉ DIVOČINY

Nizozemsko EKOFILM2019_CZ.indd
30.09.19

režie: Oliver Goetzl
2019

anglické

#nasededictvi #ekofilm
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České, anglické

Česky

republika
22:00
20 ČeskáFrancie

30.09.19 22

režie:
OskarCocherel
Reif
režie:
Laurent
2017
2018

53
52min
min

ČISTOTA
A ENERGIE
PRO VÁS
anglicky
české
U pobřeží střední Afriky leží opuštěný ostrov pokrytý pravěkým
deštným pralesem a obývaný
větším množstvím druhů zvířat
než téměř kterékoli jiné místo
na Zemi – ztracený svět zvaný
Bioko. Vládci této říše jsou jedním z nejméně známých primátů
na planetě – drilové. A toto je jejich příběh.

anglicky
české
Portrét apokalyptického myslitele,
bývalého ekologa a spisovatele,
Paula Kingsnortha, který se stahuje do Irska, kde se nevzdává
naděje a nadále věří v sílu přírody
a jejích nedotčených částí.
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česky
Francouzsky
anglické
české, Anglické
Takové malé prasátko, které může
bydlet
v bytě
a nechat
se vvenčit
Film dává
možnost
zažít
časojako
vém pejsek,
rámci vypadá
jedinéhodocela
roku rozvýjitomile.
Copřírodovědnou
ale s ním, kdyžexpedici
vyrosmečnou
teuprostřed
a mazlíček těch
najednou
váží přes
nejkrásnějších
metrák?
fenomén
domácího
scenériíNový
Skotska
a důvěrně
se
chovatelství
režiséra
obeznámit vs dokumentu
tamním bohatým
žiOskara
votem Reifa.
ve volné přírodě.
30
22
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STŘEDOEVROPSKÉ
FILMY
NEPŘEKROČITELNÁ MEZ –
NAHLAS PRO HAMBACH

TRUMFY AMAZONIE –
KUCHYNĚ BEZ HRANIC

Německo

Švýcarsko

režie: Karin de Miguel Wessendorf

režie: Esther Petsche, Samuel
Schlaefli

2019

115 min

2019

UDRŽITELNÝ PALACKÝ

PTÁCI OD JEZER SE VRACÍ

Česká republika

Slovinsko

režie: Marek Janičík

režie: Matej Vranič

2019

26 min

2018

55 min

55 min

Anglicky
české

Německy
české, anglické

česky

anglicky, Německy, Španělsky

anglické

české, anglické
Při zásahu 31 000 policistů proti
50 bojovníkům okupujícím stromy
s použitím slzného plynu a obušků
se z 550 hektarového lesa jménem
Hambach stává symbol odporu.
Režisérka se pravidelně účastnila
protestů proti zničení lesa a vesnic
ležících na okraji povrchového lignitového dolu, který je největším
zdrojem CO2 v Evropě.

Projekt s názvem „Cuisine sans
frontières“ (Kuchyně bez hranic)
je plovoucí školou určenou domorodým komunitám v ekvádorské
části Amazonie a navrhuje, jak
od ekonomiky založené na čerpání přírodních zdrojů přejít k ekonomice šetrné k životnímu prostředí.

#nasededictvi #ekofilm

23

UAKARI, HUMBOLDTOVA
ZTRACENÁ OPICE

FILM2019_CZ.indd 23

ČEŠI ZACHRAŇUJÍ...
ZUBRY V ČESKU

Česká republika

režie: Zdeněk Suchý

52 min

2018

52 min

24

AMERIKA PŘEDEVŠÍM,
PŘÍRODA JINDY

Česká republika
EKOFILM2019_CZ.indd
30.09.19

režie: Vladimír Šimek
2018

Je možné žít v souladu s přírodou i v prostředí, které nám často brání být ekologický? Studentské koleje jsou místa plná plastu,
odpadu a atmosféry, která není
přátelská k přírodě. Studentská
iniciativa Udržitelný Palacký se
snaží o posílení environmentálně
příznivého chování.

Režisér odhaluje úžasné detaily
ze života ptáků, kteří se vracejí
do prostředí kdysi zpustošeného průmyslem. Přestože někteří
z nich žijí v blízkosti lidí, málokdy
bývají spatřeni. Film ukazuje, jak
dnes s tímto pulzujícím životem
koexistuje průmysl, a je dokonalým příkladem toho, jak může
člověk z kdysi zničené přírodní oblasti udělat mnohem přátelštější
prostředí.

WILDLIFE GUARDS –
SEA TURTLES

Německo

Česká republika

režie: Andreas Ewels

režie: Michal Gálik

22:00
24

2019

29 min

2019

30.09.19 22

44 min

česky
česky

anglické

anglické
Napínavé pátrání v Amazonském
pralese po tajemném tvorovi,
s nímž se v roce 1800 setkal proslulý cestovatel a přírodovědec
Alexander von Humboldt. Existuje vůbec neznámý druh opice,
který přes dvě staletí již nikdo jiný
nespatřil? Záhadu rozluštil český
biolog Jan Dungel, jenž se vydal
na výpravu po Humboldtových
stopách.

Biolog Miloslav Jirků a žurnalista
Dalibor Dostál našli v opuštěném
kousku krajiny v bývalém vojenském újezdu v Milovicích ideální
místo pro svůj odvážný ekologický experiment – návrat velkých
kopytníků do české krajiny. Zubři,
koně, pratuři a další druhy zvířat
a rostlin se vracejí na místa, odkud
se vytratily...

25

Česky, AngliCKY, IndonéSKY, Slovensky

anglicky

České, anglické

české
Dokument o rozpolcené zemi,
o lidech a jejich právech. Na čem
záleží více: na hospodářském
úspěchu, nebo na odpovědné environmentální politice? Volič rozhoduje.

Příběh, který nás zavede do cestovatelského ráje na Borneu, kde
uvidíme, jak dokážou dva obyčejní
kluci z Čech a Slovenska bojovat
proti pytlákům želvích vajec a ilegálnímu obchodu se suvenýry ze
želvoviny.

26

#nasededictvi
TAJNÝ ŽIVOT KRAV –
TOUHA V SRDCI

STÍN JAGUÁRA

Německo

Slovensko

režie: Herbert Ostwald

režie: Pavol Barabáš

2018

52 min

2018

67 min

Anglicky
České

Slovensky
V oblasti německého Hohenzollernalb probíhá něco, co v celé
zemi nemá obdoby: celoročně zde
na pastvinách žije stádo čítající téměř tři stovky býků, krav a telat.
Před více než 35 lety zahájil jejich
chovatel experiment a dal jim tak
příležitost žít život ve volné přírodě, odpovídající jejich potřebám
a nárokům. Stádo po dobu jednoho roku zblízka sledovala kamera
a dokumentovala jeho radosti
i dramata.

FILM2019_CZ.indd 27

Anglické
Čtyři přátelé se vydali proti proudu amazonských řek na nejistou
cestu. Přešli přes tajemné pohoří
Sierra Maigualida, které ještě žádný Evropan nepřešel. Dostali se
tak do světa jedněch z posledních
přírodních indiánů Hodi na této
planetě, kteří přijali odvážlivce
mezi sebe a umožnili jim poznat
a autenticky zachytit jednoduchost
bytí a přinést důležité poznání.
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30.09.19 22:00

SHORT FILMS
STOLEN APES

LEAFCUTTERS

United States

United States

director: Colin Sytsma

director: Catherine Chalmers

2019

18 min

2017

#ekoﬁlm
ON THE COVER

BAKED FISH

Islamic Republic of Iran

Spain

director: Yegane Moghaddam

director: Guillem Miró

2018

4 min

2018

4 min

19 min

english
czech

english

without dialogue
After a sting operation in Bangkok
to rescue two trafficked Orangutans, this film shows that those
accountable are left with no penalties. Daniel Stiles, a detective in
the illegal wildlife trade, considers
new ways to combat illegal great
ape trafficking.

czech
An unusual collaboration with
millions of wild ants. Focusing on
four supposedly unique human
traits – language, ritual, war and
art – the narrative themes aim to
blur the boundaries between culture and nature.

#ekofilm
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MAYBE JUST A FAIRYTALE

AS IF ONE BIRD

Australia

Australia

director: Geoff Spanner

director: Cathryn Vasseleu

FILM2019_EN.indd 15

2018

6 min

A nature photographer enters a
forest and to his surprise, animals
begin to pop up in front of his
camera, only to have their images
on the cover of a magazine.

2018

A typical Mediterranean recipe
cooked in a critical way.

16

RETURN OF THE WOLVES

A FEW ACRES AT A TIME

Great Britain

United States

director: Georgina Tuffen

director: Will Sardinsky

EKOFILM2019_EN.indd
30.09.19 22:01
16

10 min

without dialogue

2018

22 min

2017

30.09.19 22

7 min

english
czech
english
without dialogue
This film is a fanciful look at Australia’s wildlife. It is a fairy-tale
about many animals coming to
Australia for a concert that is held
on a stage decorated with fine
flowers. Although a fantastic story, for many of the endangered
animals it may be all future generations know of them. It is up to
us to make sure that they are still
around well into the future.

Intrepid voyagers from the Arctic, Great Knots are migratory
shorebirds that summer in the
southern hemisphere then return
to their polar breeding grounds
via the coasts of East Asia. Huge
flocks resting on the beaches of
Darwin belie their critically endangered status. As the tide washes in, they deal with a series of
threats by taking to the air as one,
together creating breath-taking
spectacles of synchronised flight
over the Arafura Sea.

17

czech
A short documentary exploring
the social, economic and ecological impacts wolves could have on
the UK if they were to be reintroduced to the Scottish Highlands.
Using European countries as a
comparative case study, the film
looks into the effect on the environment and those that would be
directly affected by the rewilding
initiative.

english
czech
Lani and her pack of 500 goats
travel the Western US, bringing
life back to the land.

18

BEAUTY OF NATURE
KIFARU

QUEEN WITHOUT LAND

United States

Norway

director: David Hambridge

director: Asgeir Helgestad

2019

81 min

2018

#ekofilm
PLACES OF LIFE

SHEEP HERO

Czech Republic

Netherlands

director: Jakub Skalický

director: Ton van Zantvoort

2019

52 min

2018

81 min

70 min

english
czech

English, SVahili
Czech, english
Kifaru follows the lives of two
young Kenyan recruits who join
Ol Pejeta Conservancy's rhino
caretaker unit – a small group of
rangers who care for and protect
Sudan, the last male northern
white rhino – Kifaru. Spanning the
course of the caretakers’ first four
years on the job, 'Kifaru' allows
viewers to experience the joys and
pitfalls of conservation first-hand
through the lens of these men and
view extinction in real time.

A true story of the meeting
between Frost, a beautiful
polar bear mother, and Asgeir
Helgestad, a Norwegian wildlife
filmmaker. It represents a fouryear journey on Svalbard. Rising
temperatures are responsible
for dramatic changes in Frost’s
ecosystem and the disappearing
sea ice forces life to new limits.

english

Czech, english

A story of the landscape that has
lost its natural organism – and
would like to recover it; a story
on how people gain what they
need – but also on how they
should return what they have
borrowed; a documentary, which
shows the meaning of biotopes,
why they are important, and how
to restore them where we have
destroyed them.

Shepherd Stijn has a romantic world view, but his idealism
clashes with the harsh reality of
having to be a modern entrepreneur. In this poignant and cinematic documentary, we draw
close to Stijn and his family in
their quest to keep the tradition of sheep herding alive. Will
his struggle pay off or will he be
forced to go with the herd?

20

SCOTLAND, IN SEARCH
PAUL KINGSNORTH:
PRASOMILOVÉ
OF THE WILD
PORTRAIT OF A RECOVErepublika
RING ENVIRONMENTALIST
EKOFILM2019_EN.indd
30.09.19 22:01
20 ČeskáFrance

LOST KINGS OF BIOKO
Germany

director: Oliver Goetzl
2019

english, DUTCH

#ekofilm
#ekofilm

19

FILM2019_EN.indd 19

Czech

Netherlands

56 min

director: Tomas Kaan
2018

30.09.19 22

režie:Laurent
Oskar Reif
director:
Cocherel
2017
2018

53
52min
min

50 min

ČISTOTA
A ENERGIE
PRO VÁS
english
czech
Off the coast of Central Africa lies
an isolated island which is covered by primeval rainforest and
inhabited by a greater variety of
species than nearly any other place on Earth – a lost world called
Bioko. The rulers of this realm are
one of the least-known primates
on the planet – Drills. And this is
their story.

english

česky

czech

anglické
French

Former environmentalist and
author Paul Kingsnorth has withdrawn to Ireland, to a rare and
unspoilt part of the planet. This is
a portrait of an apocalyptic thinker who, nevertheless, never gives
up hope and continues to have
faith in the power of nature.

21

czech, English
Takové malé prasátko, které může
bydlet v bytě a nechat se venčit
jako
pejsek,
Across
onevypadá
single docela
year, rozlive
tomile.
Co an
ale exceptional
s ním, když natural
vyrosthrough
tejourney
a mazlíček
najednou
at the
heart ofváží
the přes
most
metrák?
Nový
fenomén
domácího
beautiful
Scottish
landscapes
and
chovatelství
v dokumentu
režiséra
into the intimacy
of a profuse
life
Oskara
Reifa.
in the wild.
30
22
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CENTRAL
EUROPEAN FILMS
THE RED LINE – RESISTANCE
IN HAMBACH FOREST

THE AMAZON CHANGERS
– COOK TO EMPOWER

Germany

Switzerland

director: Karin de Miguel
Wessendorf

directors: Esther Petsche
and Samuel Schlaefli

2019

115 min

2019

SUSTAINABLE PALACKÝ

BIRDS OF THE LAKES
RETURN

Czech Republic

Slovenia

director: Marek Janičík

director: Matej Vranič

2019

2018

26 min

55 min

55 min

English
czech

German
czech, english
When 31,000 policemen take action against 50 tree squatters and
tear gas and truncheons are used,
the 550-hectare Hambach forest
becomes a symbol of resistance.
The director has accompanied the
protests against the destruction
of the forest and the villages on
the edge of the lignite opencast
mining, the largest CO2 source in
Europe.

english, German, Spain

czech

czech, english

english

The "Cuisine sans frontières" project, a floating school for indigenous communities in Ecuador’s
Amazon, proposes a shift from an
economy based on extractivism to
one that helps preserve the environment. A shift from oppression
to empowerment. On this basis,
bridges can be built to bring adversarial groups back into dialogue.

#ekoﬁlm
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UAKARI, HUMBOLDT‘S
LOST MONKEY

FILM2019_EN.indd 23

CZECHS PROTECT
BISONS IN BOHEMIA

Czech Republic

Czech Republic
EKOFILM2019_EN.indd
30.09.19

director: Vladimír Šimek
2018

Can we live in harmony with nature even in locations that often
prevent us from being environmentally friendly? Student dormitories are places full of plastics,
waste and atmosphere that is not
friendly to the nature. Student initiative Sustainable Palacký strives
to foster environmentally favourable behaviour.

director: Zdeněk Suchý

52 min

2018

52 min

The director unveils astonishing
details from the lives of birds who
have returned to an environment
once devastated by industry.
Some of them live very close to
people but are hardly ever spotted. The film also shows how industry nowadays coexists with
this vibrant life and is an excellent display of how a person can
transform a once devastated natural area into a much friendlier
environment.
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AMERICA FIRST
– NATURE LAST

WILDLIFE GUARDS
– SEA TURTLES

Germany

Czech Republic

director: Andreas Ewels

director: Michal Gálik

22:01
24

2019

29 min

2019

30.09.19 22

44 min

czech
czech

english

english
In 1800, the German biologist
Alexander von Humboldt went
on a journey to South America,
where he discovered, among other things, a peculiar primate with
a short tail. Since then, nobody
has been able to find this animal
again. Jan Dungel, biologist, painter and science illustrator, sets out
with his team to sail the Orinoco,
tracing Humboldt’s journey. He
wants to prove that uakari exists
and capture its first photographs.

In an abandoned piece of landscape in the former Milovice
military training area, biologist
Miloslav Jirků and journalist Dalibor Dostál found an ideal place
for their courageous ecological
experiment – the return of large
ungulates to the Czech landscape.
Bison, horses, aurochs and other
species of animals and plants are
returning to places from which
they disappeared not long ago…

25

Czech, English, Indonesian, Slovak
Czech, english

english
czech
A documentary about a torn
country. What matters more: Economic success or a responsible
environmental policy? The voter
decides. A film about people and
their hopes.

The story will take us on a journey
to a natural paradise in Indonesia,
Borneo, where we can see how
two ordinary guys from the Czech
Republic and Slovakia can fight
poachers of sea turtle eggs and
traders of illegal souvenirs made
of tortoise shell.
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THE SECRET LIFE
OF COWS – WILD AT HEART

SPIRIT OF JAGUAR

Germany

Slovakia

director: Herbert Ostwald

director: Pavol Barabáš

2018

52 min

2018

67 min

English
Czech

Slovak
English

Unique throughout Germany,
nearly three hundred bulls, cows
and calves live year-round on
pastures in the Hohenzollernalb.
More than 35 years ago their
farmer decided to give them the
chance to live an animal-friendly
life and began the outdoor experiment. For a year, the camera
closely follows this wild herd, documenting its joys and dramas.
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Four friends are heading into the
Amazonian jungle for a challenging journey. They paddle down the
wild rivers and hike through deep
forests to become a part of the Indian Hodi tribe. The mysterious Sierra Maigualida Mountains, which
haven´t been crossed by any European human being ever before,
hides them from the surrounding
world. Living side by side with Indians in their natural way of life
and spending many days in their
village show them how to respect
nature and its balance.

27

30.09.19 22:01

