XI. ročník Lužických ozvěn ekofilmu
26.11.2016
ve Společenském centru (bývalé kino) v Jablonném v Podještědí
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, REGIONÁLNÍ
PRACOVIŠTĚ LIBERECKO
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel
Lužických hor a Liberecký kraj

OSPLH

Tato akce je realizována za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a Libereckého kraje

Program
9:00 - 9:05 Zahájení
9:05 - 9:50 Osamělé jezero
Dokumentární snímek o kritickém stavu Urmijského jezera v severozápadním Íránu, kterému hrozí vyschnutí.
Urmijské jezero je po Mrtvém moři druhé největší slané jezero na světě.
Režie: Mohammad Ehsani, země původu: Írán

9:50 - 10:10 Litovelské Pomoraví
Dokumentární film Litovelské Pomoraví vychází z příběhu krajiny ve všech ročních obdobích, o které svědčí STROM
- Chomoutovský dub. Památný strom starý asi 400 let a vysoký 33 m vypráví o přirozeném bohatství a důležitosti
Litovelského Pomoraví pro člověka.
Dokument z roku 2014

10:10 – 10:20 Lednice
Animovaný film je podobenstvím o planetě Zemi a ukazuje důsledky globálního oteplování.
Režie:Lucie Štamfestová, země původu: Česká republika, film z roku 2007

10:20 – 10:50 Carnivora
CAUSA CARNIVORA hledá odpověď na otázku, proč naše země v soužití s velkými šelmami představuje izolovaný
ostrov uprostřed Evropy. Spolu s Vlčími hlídkami organizovanými Hnutím DUHA se snaží zjistit, co brání šelmám v
návratu do naší krajiny, a proč nadále raději nasloucháme krvavým legendám než výzkumům podloženým fakty.
Režie: Jan Svatoš, dokument z roku 2016

10:50 – 11:00 Osel
oceněný kreslený film z roku 2010

11:00 – 11:45
Zajímavosti z ptačí říše Liberecka - povídání pro malé i velké
přednáší ornitolog Mgr. Martin Pudil ze Severočeského muzea Liberec
11:45 - 12:30 Občerstvení (káva, čaj, vánoční pečivo…).
Možnost zakoupení výrobků z malého adventního trhu (vánoční slámové
ozdoby, batikovaná a malovaná trika, rukodělné šperky…)
Odpolední blok
12:30 – 12:55 Říše zkamenělého času
Film nahlíží do koloběhu života Moravského krasu během čtyř ročních období. Sleduje proměny krajiny i tajemství
ukrytá hluboko pod zemí. Představuje divy přírody, které by mnozí z nás několik kilometrů od Brna rozhodně nečekali.
Režie:Marek Srba , dokument z roku 2015

12:55 – 13:00 Deštník
v roce 2005 získal cenu v kategorii „volná tvorba“ , Tento nejkratší festivalový film dokázal dokonale, ale především
vtipně vyjádřit zamyšlení nad závažnou otázkou jak zachytit a udržet v budoucnu možná jediný zdroj života –
dešťovou vodu..
Režie: Nandita Das, země původu: Indie

13:00 – 13:05 Marťan Spasitel
Autorem filmu z roku 2009 je v té době teprve 14 letý Tomáš Daněk. Animovaný film pojednává o marťanovi,
kterému nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými vlastními prostředky planetu očistit,
aby se uzdravil.

13:05 – 13:30 Hýčkaný vetřelec
Pátrání norských vědců a českého filmaře po tajemství kukačky. Připravili J. Ptáček a O. Mikulica
Film z roku 2010

13:30 – 13:40 Ozzy Ozone
Kreslený film o příčinách a důsledcích ozónové díry.
Film z roku 2005

14:00 – 14:40
Ing. Tomáš Besta - přednáška spojená s promítáním fotografií z cest

„Lidé a příroda na Filipínách“
14:40 – 15:45 Suri
Dobrodružná plavba po neznámé africké řece nás zavede ke kmeni Suri. Během cesty se seznámíme s nadšenci,
kteří se rozhodli bojovat za jejich tradice a způsob života. Film Suri se zamýšlí nad jejich budoucností a nad
nebezpečím masového mizení lidských kultur. Kulturní diverzita je zásadní pro přežití naší civilizace.
Režie: Pavol Barabáš, země původu: Slovensko, dokumentární film oceněný z roku 2015

15:45 – 16:00 Král nebe se vrací
Dokument, ve kterém sledujeme návrat orla skalního do České republiky od léta 2006, kdy nad vrcholky Beskyd
vzlétli první orli vypuštění lidmi z Českého svazu ochránců přírody v Bartošovicích.
Kameraman: Martin Žucha a spolupracovníci Miloš Majda a Enrico Gombala

16:00 -16:45 Nečekaně chytrá zvířata
Filmem Nečekaně chytrá zvířata provádí Dirk Steffens. Mohou zvířata myslet? Dlouhou dobu lidé předpokládali, že
jsou jediným druhem, který je schopen určité problémy řešit logicky. Šimpanzi, orangutani, delfíni, vrány, papoušci a
zejména chobotnice nás ale vyvedli z omylu.
Režie: Georg Graffe , země původu: Německo, dokumentární film oceněný z roku 2010

Přejeme příjemnou zábavu!

