AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LIBERECKO
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Spolek přátel Lužických hor a
Liberecký kraj
Vás zve na

XIV. ročník Lužických ozvěn ekofilmu
30. 11. 2019
ve Společenském centru (bývalé kino)
Zdislavy z Lemberka čp. 328 v Jablonném v Podještědí

SPLH

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

Program
9:00 – 9:10 Zahájení
9:10 – 9:40 Udržitelný Palacký
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.
Režie: Marek Janičík, země původu: Česká republika

9:40 – 10:10 Češi zachraňují zubry v Česku
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....
Filmem nás bude provázet Dan Bárta
Režie: Zdeněk Suchý, země původu: Česká republika

10:30 – 12:00 Přednáška

„Jak se žije živočichům na Českolipsku“
Poutavé vyprávění spojené s fotodokumentací - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, prostě obratlovci...
o tom všem nám poví ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ing. Zdeněk Vitáček

12:00 – 12:30 Občerstvení (káva, čaj, vánoční pečivo…) Možnost zakoupení
výrobků z malého adventního trhu
Odpolední blok
12:30 – 13:10 Uakari Humboldtova
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.
režie: Vladimír Šimek, země původu: Česká republika

13:10 – 13:15 On the Cover - Na titulní straně
Animovaný film o fotografovi, který vejde do volné přírody, lesa a k jeho překvapení se všechna
zvířata začínají objevovat před jeho fotoaparátem pouze proto, aby měla svou fotku na titulní
straně časopisu!
režie: Yegane Moghaddam, země původu: Írán
znění: anglicky
titulky: česky

13:20 – 14:30 Přednáška

„Japonské Alpy“
Země přepracovaných kravaťáků, animovaných filmů a šílených televizních soutěží. Tak možná
znáte Japonsko. Robin Šemotl ho ale zná jako zemi osobitých památek, pohostinných lidí a
překrásných hor. Vyprávění a fotografie z přechodu severních a středních Alp na ostrově Honšú.

14:30 – 15:00 Wildlife Guards - Sea Turtles
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.
režie: Michal Gálik, země původu: Česká republika

15:00 – 16:00 Stín jaguára
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.
režie: Pavol Barabáš, země původu: Slovensko

16:00 – 16:06 Once Upon A Time in Australia - Možná jen pohádka
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.
Bez dialogu
režie: Geoff Spanner, země původu: Austrálie

16:10 - 17:00 Birds of the Lakes Return - Ptáci od jezer se vrací
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.

režie: Matej Vranič, země původu: Slovinsko

Přejeme příjemnou zábavu!

