
ÚTERÝ 23/4/2019

17:00 Archa světel a stínů 
(Česká republika, 2018, režie: Jan Svatoš, 90 min) 

Američtí filmaři Martin a Osa Johnsonovi nasazovali 
vlastní život, aby poskytli světu svědectví o mizející 
divočině. Jejich příběh je autentickým otiskem doby, kdy 
samotné filmování v Africe bylo nebezpečnější než šelmy 
a malárie a kdy fotografovat znamenalo riskovat.  
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19:00 Slavnostní zahájení Ozvěn Ekofilmu v Plzni 2019 
Děkujeme za déšť
(Ghana, 2017, režie: Julia Dahr, 87 min) 

Před pěti lety Kisilu, farmář z Keni, vzal do ruky kameru, aby 
zachytil život své rodiny, své vesnice a škody způsobené 
klimatickými změnami. Když jej prudká bouře svede 
dohromady s norským filmařem, vidíme jeho přeměnu 
z otce na vůdce komunity a aktivisty na světové scéně. 
vítězný film MFF EKOFILM 2018 M
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STŘEDA 24/4/2019

9:00 Medvědi z Kamčatky 
(Rusko, 2018, režie: Vladislav Grishin 
a Irina Zhuravleva, 53 min) 

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. 
vítězný film MFF EKOFILM 2018 v kategorii Krásy přírody M
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11:00 Děkujeme za déšť 
(Ghana, 2017, režie: Julia Dahr, 87 min) 

Před pěti lety Kisilu, farmář z Keni, vzal do ruky 
kameru, aby zachytil život své rodiny, své vesnice 
a škody způsobené klimatickými změnami. Kd 
yž jej prudká bouře svede dohromady s norským 
filmařem, vidíme jeho přeměnu z otce na vůdce 
komunity a aktivisty na světové scéně.
vítězný film MFF EKOFILM 2018 M
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17:30 Děkujeme za déšť 
(Ghana, 2017, režie: Julia Dahr, 87 min) 

Před pěti lety Kisilu, farmář z Keni, vzal do ruky kameru, aby 
zachytil život své rodiny, své vesnice a škody způsobené 
klimatickými změnami. Když jej prudká bouře svede 
dohromady s norským filmařem, vidíme jeho přeměnu 
z otce na vůdce komunity a aktivisty na světové scéně. 
vítězný film MFF EKOFILM 2018 Ku
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19:00 Les 
(Velká Británie, 2018, režie: Agata Rucin, 43 min) 

Film mapuje konflikt ohledně těžby dřeva 
v Bělověžském pralese, její důsledky a vyhlídky 
na řešení. Dokumentuje statečné činy aktivistů 
z celého Polska i zahraničí, které dokázaly ovlivnit 
druhé ve snaze tento panenský prales zachránit. M
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ČTVRTEK 25/4/2019

9:00 Plast v mojí vodě 
(Nizozemsko, 2015, režie: Allard Faas, 85 min)

Ve snímku Faas zkoumá, proč se z plastů stal problém, 
který nedokážeme zvládnout. A začíná od vynálezce 
prvního plastu L. H. Bakelanda, přes Ivanu, která se snaží 
žít život bez plastů, až po studenta Boyana Slata, jenž 
vynalezl revoluční způsob, jak umožnit oceánům, aby se 
vyčistily samy. 
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11:00 Bílí vlci: přízraky Arktidy 
(Německo, 2018, režie: Oliver Goetzl, 56 min) 

Dramatický a dojemný příběh věrnosti, pospolitosti 
a oddanosti jedné rodiny arktických vlků, která žije 
na nejsevernějším okraji Kanady, kde nemilosrdné 
arktické větry, prohánějící se tundrou, srážejí 
teploty na 40 stupňů pod nulou. vítězný film MFF 
EKOFILM 2018 v kategorii Středoevropské filmy M
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19:00 Čítání lidu o vodě 
Členové divadla My čtou z vybraných textů.  
Čtení bude doprovázeno živou hudbou kapely Cloud Nine.
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PÁTEK 26/4/2019

9:00
a 11:00

Krajina v tísni 
(Česká republika, 2017, režie: Petr Jančárek, 52 min) 

Dokumentární film vyrobila společnost Člověk v tísni 
v souvislosti s masivní pomocí, kterou opakovaně 
poskytuje při povodních v ČR. Dokument poukazuje 
na nezdravý stav české krajiny v souvislosti s probíhající 
klimatickou změnou, zabývá se problematikou 
vodního režimu a hospodaření s vodou v Čechách, 
akcentuje podceňované nebezpečí sucha. M
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SOBOTA 27/4/2019

10:00 Tematická procházka: voda nejen  
v plzeňské krajině od historie po současnost.  

Putování zahájíme v Plzeňském historickém 
podzemí pod Černou věží, projdeme se podél 
řeky Radbuzy až na Homolku do Vodárny Plzeň. 
S odborným komentářem. Maximální kapacita 
20 osob, doporučujeme registraci předem.
 
Plzeňské historické podzemí, Mlýnská strouha, 
břeh řeky Radbuzy, Vodárna Plzeň
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Besedy se zajímavými hosty
Každá projekce bude zakončena besedou s odborníkem na dané téma.

Vstup na všechny projekce je zdarma, rezervace míst  
na goout.net/cs/divadla/moving-station-johan/qtab/ – 
Ozvěny Ekofilmu v Plzni 2019    

Pořádání Ozvěn Ekofilmu v Plzni podpořil
Nadační fond Zelený poklad (www.zelenypoklad.org).  
Pořadatelem je JOHAN – centrum pro kulturní a sociální projekty 
(www.johancentrum.cz).    

Moving Station  
Koperníkova 56, Most Ivana 
Magora Jirouse  

Filmový klub Plzeň – Kino Beseda  
Kopeckého sady 13  

Kulturka  
Sedláčkova 19  
 
Plzeňské historické podzemí –  
vstup z Pivovarského muzea, Veleslavínova 6

Vodárna Plzeň 
Malostranská 2

Místa konání


