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Plzeňské ozvěny Ekofilmu se konají díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad.
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19:00 Zahájení 

+ beseda 
s hostem

Toxické příběhy
(r.: Denis Champon, Bolívie 2016, animovaný, 9min) 
Vítězný film 42. ročníku EKOFILMu v kategorii krátkých filmů.

Muž, který zastínil hory 
(r.: Ruchi Shrivastava a Sumit Khanna, Indie 2016,  
59 min.) / Vítězný film 42. ročníku MFF Ekofilm. Získal hlavní cenu v soutěžní katego-
rii Enviro a také hlavní Cenu ministerstva životního prostředí. 
 
Skutečně málokdy jsou činy člověka natolik významné, že dalece přesahují místo, 
kde byly vykonány. Jedním z takových lidí je Chandi Prasad Bhatt, který může být 
právem považován za prvního a pravděpodobně také nejvýznamnějšího novodobé-
ho indického ekologa. Bhatt byl jedním z průkopníků hnutí Chipko, jehož členové 
se na počátku 70. let snažili nenásilnou formou zabránit odlesňování v Garhválském 
Himálaji. Bhatt napomáhá dosáhnout toho, aby se problematika zalesňování a disku-
ze o přírodních zdrojích stala ústředním bodem národního programu. 

20:50 Improshow
Osvěžení v podobě divadelní improvizace. Vy diváci rozhodnete, o čem 
se bude hrát. Bude to ekologické drama nebo komedie? Uvidíme, 
zda z vašich témat nevyschne našim improvizátorům v krku.
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9:00 Projekce 
vhodná  
pro II. 
stupeň ZŠ  
+ beseda 
s hostem

Everglades – Vodní divočina 
(r.: Zoltán Török, Německo 2015, 52 min.)

Film oceněný diváckou cenu v rámci 42. ročníku EKOFILMu ukazuje život 
ve stejnojmenném národním parku v americkém státě Florida. Jde o komorní 
snímek této zvláštní, ale neklidné, vodou prostoupené divočiny, vyprávěný 
formou příběhů zvířat, pro něž je tato oblast domovem. Zapomeňte na typický 
obrázek temných močálů přírodní oblasti Everglades. Ve skutečnosti jí 
tvoří mělká křišťálově čistá řeka, která si pozvolna razí cestu k moři.

11:00 Projekce  
vhodná  
pro SŠ 
+ beseda 
s hostem

Dlouhá žlutá cesta 
(r.: Christian Carmosino, Antonio Olivero, Itálie 2016, 79 min)

Federico a Mirko – dva mladíci z Palerma, kteří se rozhodnou vycestovat na svých 
mulách Govannim a Paole z oblasti Portella delle Ginestre s cílem doputovat až 
do Kvirinálského paláce, rezidence italského prezidenta, kam chtějí doručit své 
poselství o ekologii a sociální spravedlnosti. Na cestě dlouhé přes 1200 km se oba 
protagonisté setkávají s pastevci, farmáři, rybáři i spoustou obyčejných lidí. Hledají 
přitom vlastní identitu, kontakt s venkovem, který jakoby již vymizel, ale především, 
kolik ještě existuje lidí dokládajících vitalitu jižní Itálie, oblasti sužované zločinem 
a zaslepeným pokrokem, v němž nezbývá místo na tradice a lidské hodnoty. 
 
Film je v původním znění s českými titulky.

19:00 Projekce  
pro 
veřejnost 
+ beseda 
s hostem

Zelení mušketýři 
(r.: Jonas Öhman, Litva 2015, 85 min)

Film získal Cenu prezidenta EKOFILMU. 
Příběh o skupině mladých lidí v Litvě, kteří koncem osmdesátých let minulého 
století založili přední ekologickou a národopisnou organizaci s názvem „Atgaja“. 
Organizace, kterou tvořila poněkud nesourodá skupina převážně mladých lidí, 
pořádala radikální a kreativní protesty proti sovětské hegemonii, a vytvořila tak 
rozhodující základnu pro sílící hnutí za nezávislost. Film je strhujícím příběhem 
o zakladateli a nesporném vůdci této organizace, kterým byl Saulius Gricius, 
bojovník a idealista, jehož charakter a schopnosti daleko přesahovaly běžný průměr.
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9:00 Projekce 
vhodná  
pro II. 
stupeň ZŠ  
+ beseda 
s hostem

Pravěká želva 
(r.: Eduardo Quiroz, Mexiko 2012, 52 min.)

Na konci své roční pouti přes oceán ke břehům Mexika nacházejí želvy strašlivou 
smrt v sítích místních rybářů. Čím je však krutost vůči želvám a jejich pláč proti slzám 
rybářů, pro něž je rybolov jediným způsobem, jak nakrmit své děti? V těchto oblastech 
je síť pro některé bytosti vražedným nástrojem, pro jiné představuje prostředek obživy. 
Vytvořila se však nová síť na ochranu zvířat – společenství soucitných lidí z celého 
světa, kteří se dali do boje se sítěmi rybářů. Zvítězí ten, jehož síť je silnější. 
 
Film je v původním znění s českými titulky.

11:00 Projekce  
vhodná 
pro SŠ  
+ beseda 
s hostem

1000 stop pod zemí 
(r.: Varun Bansal, USA 2016, 46 min)

Film „1000 stop pod zemí“ se zabývá problematikou sebevražd zemědělců 
a neúrody v Indii, a to zejména v období sucha, které zasáhlo oblast Marathwada 
ve státě Maháráštra. Film tvoří série rozhovorů s rodinami obětí sebevražd, 
se členy místních neziskových organizací, s domorodci a reportéry. Film 
vrhá světlo na zoufalé podmínky zemědělců a rodin obětí sebevražd.

Film je v původním znění s českými titulky.

19:00 Projekce  
pro 
veřejnost 
+ beseda 
s hostem

Nabytá chuť 
(r.: Vanessa Lemaire, USA 2016, 110 min)

Proč si ulovit vlastní potravu? Nová uvědomělá generace dospívajících 
odmítá velkochovy a vrací se k lovu jako způsobu obživy. Patří mezi 
lovce z nového hnutí tzv. „locavore hunters“, které se zrodilo ve městech 
Spojených států. Nick, Alex a Ashlie se vzdali moderního způsobu života 
a vydali se cestou, která je jejich rodičům cizí. Tito milovníci zvířat se musí 
vyrovnávat s trýznivou etickou otázkou a se svou nejhorší noční můrou – jak 
humánně zabíjet zvířata, aby se mohli najíst, a jak si vybudovat vlastní identitu 
ve světě, ve kterém existuje stále větší rozpor mezi realitou a přírodou.
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9:00 Projekce 
vhodná  
pro II. 
stupeň ZŠ  
+ beseda 
s hostem

Malí lidé, velké stromy 
(r.: Vladim Vitovtsev, Rusko 2016, 45 min) 
Vítězný film 42. ročníku EKOFILMu v kategorii Heritage.

Středoafrická republika. Tady, pod příkrovem deštných pralesů, žije 
kmen nejmenších lidí na Zemi – pygmejové kmene Baka. Stejně jako 
před stovkami let se živí lovem a sbírají plody velkých stromů. Modlí 
se k duchům pralesa a učí své děti, aby prales respektovaly a aby si 
z něj braly pouze to, co nezbytně potřebují. Jejich tradiční způsob 
života se však pod tlakem kultury „velkého světa“ pozvolna mění.

Film je v původním znění s českými titulky.

11:00 Projekce  
vhodná 
pro SŠ  
+ beseda 
s hostem

Duch lesa 
(r.: Monique Munting, Belgie 2015, 52 minut)

Za méně než sto let byla na světě zničena polovina tropických pralesů. 
Všude tam, kde dochází k ničení přírodního prostředí, jsou obyvatelé těchto 
pralesů ohroženi. Patří mezi ně i lidé z kmene Baka – tradiční lovci a sběrači 
ze střední Afriky, kteří si činí nárok na život ve svém přirozeném prostředí, 
jež je „zdrojem jejich života“. Nehledě na jejich vlastní situaci nastolují lidé 
z kmene Baka rovněž životně důležité otázky, které znepokojují nás všechny 
a které se týkají vztahů mezi člověkem a přírodou a vztahů mezi lidskými 
skupinami čelícími rostoucímu nedostatku a plenění přírodních zdrojů.

Film je v původním znění s českými titulky.

+ Krátké ekofilmy
Před každou projekcí bude promítnut jeden krátký 
film. Jedná se převážně o animované krátké reportáže, 
pohádky či komedie, které naprosto nečekaně 
nahlíží environmentální témata. Třeba farmář sázející 
cigarety, chlapec kamarádící se s dešťovým mrakem 
nebo válka hmyzích stíhačů s vodním obrem. Filmy 
pocházejí z dílen režisérů různých zemí. (Španělska, 
Francie, Bolívie, Japonska, Taiwanu či USA). 

+ Besedy se zajímavými hosty
Každá projekce bude zakončena besedou 
s odborníkem na dané téma. Filmy jsou 
v původním znění s českými titulky.

Projekce pro školy
Na dopolední projekce pro základní a střední školy 
mohou vyučující přihlásit své třídy přes internetovou 
aplikaci goout.net nebo nás kontaktovat přímo.  
 
Kontaktní osoba pro školní projekce: Marie Kubalíková 
(kubalikovamarie@gmail. com, +420 775 764 412). 
Vstup na festival je zdarma, místenky je možné 
rezervovat přes internetovou aplikaci goout.
net. Školní projekce jsou přístupné i veřejnosti 
v případě nezaplněné kapacity. Další informace 
k programu naleznete na www.johancentrum.cz.

O EKOFILMu
EKOFILM je nejstarším mezinárodním filmovým 
festivalem s environmentálním zaměřením 
v Evropě. Hlavním pořadatelem je Ministerstvo 
životního prostředí ČR. V říjnu loňského roku 
se v Brně konal 42. ročník a hlavním tématem 
bylo voda a sucho. Uvedené snímky festivalu 
nahlíželi na vodu a sucho i další environmentální 
problémy z různých úhlů pohledu. V Plzni 
budou k vidění jeho vítězné snímky i další. Více 
o festivalu EKOFILM najdete na www.ekofilm.cz.
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