Vás zve na

XIII. ročník Lužických ozvěn ekofilmu
24. 11. 2018
ve Společenském centru (bývalé kino)
Zdislavy z Lemberka 328 v Jablonném v Podještědí
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LIBERECKO
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Spolek přátel Lužických hor a
Liberecký kraj

SPLH

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

Program
9:00 – 9:10 Zahájení
9:10 – 10:00 Medvědi z Kamčatky. Život začíná
Sedm měsíců natáčení mláďat medvědů hnědých dalo vzniknout filmu, který umožňuje ponořit se do krásy divoké
přírody a dojít k hranici, kterou člověk nesmí překročit.
Režie: Vladislav Grishin, země původu: Rusko

10:00 – 10:05 Krab
Animovaný film o malém krabovi, který žije sám na tichomořském ostrově obklopeném odpadem, který mu přinesly
vlny. Snímek je bez dialogu. Každý si může slova doplnit sám...
Režie: Sara Esteban Riera, země původu: Španělsko

10:10 – 11:10 Přednáška
Pod Annapurnu (aneb pěšky kolem jednoho z nejpůsobivějších masivů světa)
Fotografie z putování po nepálském Himaláji a vyprávění o tom, jak rychle se mění hory i
lidé v nich. Vším tím nás provedou: Robin Šemotl a Anna Růžičková.
11:10 – 12:00 Aghanashini
Řeka v Indii, která zůstala téměř nedotčena. Je svědectvím toho, jak řeka dokáže podél svého toku samovolně
zajišťovat obživu lidem i dalším živým tvorům.
Režie: Ashwini Kumar Bhat, země původu: Indie

12:00 – 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 – 13:20 Krajina v tísni
Dokumentární film vyrobila společnost Člověk v tísni v souvislosti s masivní pomocí, kterou poskytuje při povodních v
ČR. Film poukazuje na stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou. Zabývá se hlavně
problematikou vodního režimu a hospodaření s vodou. (Účinkují: Z.Piškula..)
Režie: Petr Jančárek, země původu: Česká republika

13:20 – 13:30 Třešňový strom
Animovaný film ukazuje tvorbu nástěnného obrazu z papíru, který se následně sám dotváří a žije svým vlastním
životem.
Režie: Eva Dvořáková, země původu Česká republika

13:30 – 14:30 Přednáška o návratu vlků do české krajiny
vyprávět bude Lukáš Žák, jeden z odborníků na tuto problematiku

14:30 – 15:30 Bílí vlci
Dramatický a dojemný příběh věrnosti, pospolitosti a oddanosti jedné rodiny arktických vků, která žije na
nejsevernějším okraji Kanady, kde nemilosrdné větry srážejí teploty na 40 stupňů pod nulou.
Režie: Oliver Goetzl, země původu Německo

15:30 – 16:00 Magické hlubiny - rybníky a přehrady
Vizuálně fascinující podvodní svět přehrad a rybníků patří k tomu nejkrásnějšímu, co v naší přírodě můžeme
pozorovat. Co to ale pro nás znamená?
Režie Pavel Jirásek, země původu Česká republika

16:00 – 17:00 Jizerské hory

- poutavý film o krásách Jizerských hor k připomenutí 50. let od

vyhlášení CHKO JH

Přejeme příjemnou zábavu!

