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Řazení informací o filmech
název filmu
rok výroby, délka
režie, adresa
obsah

Soutěžní filmy hodnotila porota ve složení:
předseda
Prof. Mgr. Jan Gogola
				
a členové
Mgr. Jan Baltus 		
RNDr. Jarmila Dupejová
Ing. Jaroslav Hrabec
PhDr. Kateřina Javorská
PhDr. Jiří Stejskal		

vedoucí Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky JAMU 		
Brno, pedagog Akademie umění Banská Bystrica, Slovensko
novinář, šéfredaktor časopisu Technický týdeník v.v., Brno
ekologická výchova, vzdělávání a osvěta,
Odbor životního prostředí a krajiny ZK, Zlín
ved. odd. Ochrany přírody a krajiny ZK, Zlín
vedoucí Katedry filmové dramaturgie a scenáristiky
Akademie umění Banská Bystrica, Slovensko
dramaturg ČT v.v., Brno

Kamil Übelauer, Pulčínské ledopády I
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Cena Josefa Velka od akademického sochaře Daniela Trubače
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1. Blázen a motýl
2016, 25‘
Lubomír Hájek
Jižní 931, 686 05 Uh. Hradiště, ČR
Bláznivá se může zdát snaha jednotlivce zachránit jednu z posledních významných lokalit mizejícího druhu
vzácného motýla jasoně červenookého.

2. Blízký vesmír z cyklu Tiché hrozby
2016, 26‘
Martina Spurná
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů – Odbor audioviz. technologií,
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1, ČR
Cyklus populárně-vědeckých dokumentů TICHÉ HROZBY přibližuje přístupnou a srozumitelnou formou
současný výzkum největších přírodních hrozeb vyskytujících se v ČR. BLÍZKÝ VESMÍR – Uvidíte, co svou
silou dokáže Slunce a proč může být tato naše jediná životadárná hvězda pro nás zároveň i hrozbou.
S předními českými odborníky na problematiku kosmického počasí odhalíme taje polárních září, s astronomy nahlédneme do dalekohledů pozorujících nejen Slunce, ale i potenciálně nebezpečné blízko Země letící planetky. Dokument poodhaluje nedávný pád meteoritu Čeljabinsk a ukazuje unikátní
systém českých kamer, které pravidelně a s velkou přesností zachycují rychlé pády meteoritů a bolidů
nejen na našem území.

3. Dome, slatki dome
/ Home, sweet home / DOMOVE, šťASTNÝ DOMOVE
2017, 2‘
Skupina dětí
FKVK Zaprešić Trg Žrtava fašizma 11, 102 90 Zaprešić, Chorvatsko
Domov je místo v srdci, ať je to hrad na kopci nebo díra ve stromě. Film vznikl během jednoho dne na filmařské dílně. Tvůrci filmu jsou žáci základní školy a mají 13 – 14 let. Autoři: Sven Balen, Lara Šišak, Leon Malinović,
Ana Pavlić, Gloria Petrlić, Sven Šimunac, Lucrecija Popec.

4. Domeček
2017, 6‘
Lenka Císařová, Vladimír Císař
Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, ČR
Někdy se (i zbytečně) investují velké finanční prostředky, aby náš veřejný prostor dobře vypadal, jindy scházejí
prostředky mnohem menší, ale také dobrá vůle a snaha, aby se napravilo něco, co zbytečně hyzdí okolí.

5. Dvě kapky
2016, 1‘
Radim Vaňous
B. Němcové 1406, 560 02 Česká Třebová, ČR
Krátká metafora na tématiku nedostatku vody.
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Martin Štecher, Rosnička zelená V

6. Eko / Eco
2016, 2‘
Jurica Nikolić
FKVK Zaprešić, Trg Žrtava fašizma 11, 102 90 Zaprešić, Chorvatsko
Je tady! Kdo? Kdo by to mohl být? Nový čistič Země. Vyčistí cokoliv chcete. Kromě stoky. Ale po chvilce zjistí,
že příčinou problému na Zemi jsou lidé, ne odpadky. Autor Jurica Nikolič (2003) začal natáčet v sedmi letech,
ale toto je jeho první samostatný film. Chodí na základní školu.

7. HORÁM TREBA ROZUMIEŤ / HORÁM JE TŘEBA ROZUMĚT
2017, 20‘
Ľubor Patsch
Ľubor Patsch, Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok, SR
Medailón Ing. Ladislava Milana z Demänovske Doliny, záchranáře, lavinového specialisty, sportovce, horského
vůdce, řezbáře, dlouholetého pracovníka Horské záchranné služby – Střediska lavinové prevence. Příběh
člověka spojeného celým svým životem s tatranskou přírodou.
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8. Hostýnské memento
2017, 4‘
Stanislav Domanský
Stoličkova 76, 767 01 Kroměříž, ČR
Jsou významná místa na Moravě, která byla symbolem národní hrdosti našich předků, leč postupem času se
pomalu vytratilo toto poslání.

9. Jožin z bažin
2017, 2‘
Stanislav Domanský
Stoličkova 76, 767 01 Kroměříž, ČR
Animací zpracovaný videoklip na píseň Ivana Mládka. Určený pro mladé diváky i pro ty, co Jožina ještě nepotkali. Použitý vlastní fotografický materiál.

10. Krajina v pohybu z cyklu Tiché hrozby
2017, 26‘
Martina Spurná
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů – Odbor audioviz. technologií
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1, ČR
Cyklus populárně-vědeckých dokumentů TICHÉ HROZBY přibližuje přístupnou a srozumitelnou formou současný výzkum největších přírodních hrozeb vyskytujících se v ČR.
KRAJINA V POHYBU – Krajina se stále se vyvíjí a dokáže mohutně odpovídat na změny, které v ní my lidé
často necitlivě děláme. Film ukáže praktické příklady toho, jak se i zdánlivě nehybná krajina může pro nás stát
hrozbou, a to často naším vlastním přičiněním. Film představuje, jak naši krajinu sledují čeští geologové a co
vše z ní dokážou svým nebývale dlouhodobým a unikátním monitoringem vyčíst. Dotkne se tedy praktických
situací reálně se dějících u nás v České republice.

11. Na pařezu
2016, 10‘
Jaromír Schejbal
Anatola Provazníka 1339, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČR
Film Na pařezu je tak trochu jiný. Hlavně proto, že v něm jsou obsaženy jak hrané, tak animované, experimentální a dokumentární prvky. V hlavní roli fiktivního příběhu jsou dva hlemýždi, tedy šneci – šnek Slizoun a šnečice Cucka s kamarády ze šnečí a přírodní říše. Není jim ovšem jedno, jaký nepořádek lidé zanechávají v lese...

12. Naozajstný rybár / opravdový rybář
2017, 9‘
Martin Valenta
Malá Čausa 28, 97 101 Prievidza, SR
Krátký dokumentární film o rybáři, který ryby více chrání než je loví. Ve filmu se prolínají témata, která pojednávají o životě ryb, o ochraně přírody, o vlivu znečištěného životního prostředí na životy ryb a lidí.
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Vladimír Vajs, Umyjeme vašu vodu

13. Nic než národopis
2014, 40‘
Zdeněk Zvonek
V Rybářích 89, 266 01 Tetín, ČR
Nic než národopis bylo heslo, životní krédo vynikajícího valašského muzikanta, pedagoga, folkoristy Milana
Švrčiny (1927–1981). Dokument odhaluje jeho talent, nasazení a pohnutý život ve složité době, která se
na něm podepsala. Byl pod dohledem StB, což zřejmě způsobila jeho role ve filmu Jaromila Jireše Žert. Přesto
zůstal svůj. V dokumentu na něj vzpomínají význačné hudební folklorní osobnosti: Jarmila Šuláková, Jan
Rokyta, Antonín Bařinka a herec Josef Somr. Dokument má i ekologický podtext; auto bylo pro Švrčinu čertův
vynález, a proto maximálně využíval kolo...

14. O kovařině rodu Švarců
2014, 16‘
Jaromír Schejbal
Anatola Provazníka 1339, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČR
Kovářské řemeslo se u Švarců dědilo po mnoho generací. Jen vnuk Jaroslav, který o svých předcích barvitě
vypráví, řemeslo nepodědil. Ale dokáže ledacos v kovárně předvést. Téměř vše, co jako kluk od svého táty
či dědy okoukal...
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Viktor Vrbovský, Ropušáci II

15. Patří odpad do lesa?
2016, 12‘
Hana Smíšková, Kateřina Kincová
Děti a učitelky ze třídy Ještěrek, Mateřská škola Safirka s.r.o.,
Pavlovská 16, 623 00 Brno, ČR
Mateřská školka Safirka v Brně Kohoutovicích je vedena v duchu programu uznávané italské výchovné školy
Regio Emilia. To znamená, že děti jsou vedeny k mnoha aktivitám tak, aby se podílely na poznání světa kolem
sebe, a zprostředkovaně jak programem návštěv ukázek lidských činností, ale také i prostřednictvím aktivit
profesí rodičů. V tomto případě jde o úklid lesa v okolí školky, který jistě vzbudí otázku, zda-li malé děti
jsou tu od toho, aby uklízely po dospělých, ale taková je naše společnost...

16. Pohyby
2015, 42‘
Martina Spurná
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů – Odbor audioviz. technologií
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1, ČR
Daleko za polární kruh, až na arktický sever, se každoročně vydává skupina českých geologů z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Jejím cílem je Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní
Špicberky, kde vědci už šest let pomocí unikátního přístroje pravidelně monitorují pohyby země a mapují
dosud neprozkoumaný terén, který byl dříve skryt hluboko pod ledem. Na zatím poslední expedici za polární kruh se badatelé Josef, Honza, Filip a Miloš rozhodli přizvat též dva filmaře. Uprostřed nádherné i drsné
přírody Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém zázemí polské polární stanice tak vznikl pozoruhodný
materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled na vědce samé.
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Dokumentární film divákovi postupně odkrývá, co vše badatelé svým citlivým a trpělivým pozorováním přírody dokážou vyčíst nejen z terénu, ze samotných kamenů, ale i z těch nejmenších, neznatelných a doposud
nepředvídatelných tektonických pohybů země. Na pozadí úchvatné arktické přírody se tak odvíjí příběh
o tom, jak zásadní poznatky o naší planetě nám může zprostředkovat právě tato skupina vědců.

17. Príroda v dobrých rukách / příroda v dobrých rukou
2017, 36‘
Pavol Kráľ
Poštová 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, SR
Státní lesy TANAPu jsou jakoby lesnickou organizací, ale ve skutečnosti vykonávají v Tatranském národním
parku mnohem širší úkoly. Jde o historicky známou bývalou správu TANAPu, která byla přejmenována
v roce1995. Ve filmu se můžeme dozvědět něco o historii a též o současnosti této organizace přes
výpověď jednoho z bývalých vrcholových pracovníků, který zde pracoval více než 40 let.

18. PROTI NENÁVISTI
2017, 5‘
Dominik Machalík
FILMOVÝ KROUŽEK Základní škola Josefa Bublíka, 687 54 Bánov 507, ČR
Do bánovské školy chodí žáci z několika obcí. Hlavně ti z Bystřice pod Lopeníkem se nemají odedávna
s Bánovjany v lásce a naopak. Učitel se je snaží přesvědčit, že nenávist je velmi nebezpečná lidská vlastnost.
Poselství filmu: Ve světě je plno nenávisti a pokud se nedokážeme respektovat a mít rádi ani my, kluci ze
dvou vesnic, kteří chodí do bánovské školy, jak se mohou domluvit všichni lidé, celá náboženství nebo státy
světa? Pro lepší svět jsme něco udělali sami doma. Spálili jsme meče a začali se respektovat.

19. PROTRŽENÁ
2017, 11‘
Jan Vačlena
Slezská 869, 500 03 Hradec Králové, ČR
Dokumentární film o přípravě stavby přehrady na Bílé Desné a o jejím protržení před 100 lety.

20. Regio Emilia ve školce Safirka
2017, 23‘
Marek Veverka
Saphira Centrum & MŠ Safirka, Pavlovská 16, 623 00, Brno, ČR

Není mnoho školek v ČR, které by se inspirovaly italským programem Regio Emilia. Každý rok se přitom
v tomto italském městečku pořádá seminář, který navštěvují stovky zájemců. Základním programem školky je dohoda, že děti budou seznamovány se světem kolem sebe skrze lidské aktivity, které
poznávají prostřednictvím profesí svých rodičů, doplněných programem. Systém vychází z rozhodnutí
rodičů Regio Emilia, že dětem je nutné poskytnout to nejlepší vzdělání, ale zároveň jim naznačit a dokázat,
že jsou součástí života v lokalitě, kde žijí. Samozřejmě, že tento systém je v plném rozporu s praxí obvyklou zde v ČR – tady máte dítě a za 10 hodin si pro ně přijdu. Proto autoři snímku považovali za prospěšné
natočit dokument o tomto zvláštním zaměření školky s její zakladatelkou.
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21. Rybníky na Kutnohorsku
2017, 17‘
Vladimír Císař, Lenka Císařová
Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, ČR
Kutnohorsko není typickou rybníkářskou oblastí, přesto se tyto vodní plochy staly samozřejmou součástí zdejší krajiny. Jejich význam stoupá se stále naléhavějším požadavkem na zadržování vody v krajině. Přitom roste
také jejich estetická hodnota.

22. SBĚRATEL
2016, 20‘
Miroslav Šolc
K Sídlišti 287, 549 54 Police nad Metují, ČR
Dokument o sběrateli, výrobci a restaurátorovi parních strojů.

23. Škrpál
2016, 6‘
Daniel Locker
517 04 Černíkovice č.p. 175, ČR
Moderní adaptace pohádky čtrnáctiletého autora o zlaté rybce s ekologickou tématikou.

24. Společná sprcha
2017, 37‘
Radim Svoboda
Anna Jelínková, Havlíčkova 40, 67801 Blansko, ČR
Reklama na téma: Nešetrné hospodaření s vodou se dotkne každého z nás.

25. Společný hon na bažanty
2016, 16‘
Ladislav Ženožička
Albertova 3984, 76701 Kroměříž, ČR
Reportáž z honu na bažanty Mysliveckého sdružení Věžky-Zlobice u Kroměříže.

26. Stará mašina
2016, 12‘
Radim Grzybek
Petrovice 376, 735 72 Petrovice u Karviné, ČR
Příběh jednoho zlomeného muže, kterému život dal i vzal. Jak se zachová v konfrontaci dvou důležitých zpráv?
Jedné dobré, druhé však špatné, přičemž obě silně souvisejí s minulostí i s jeho životem dosud?
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27. Stovka
2017, 14‘
Karel Pokorný
U Studénky 1290, 509 01 Nová Paka, ČR
Historie nejznámější čs. bankovky i jiných platidel se stejným trojčíslím, používaných na území našeho státu
po celou dobu jeho existence. Patří neodmyslitelně k dějinám blížících se k symbolickému jubileu.

28. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne.
2016, 1‘
Antonín Kindl
756 14 Francova Lhota č.p. 42, ČR
Krátký animovaný film, který reaguje na problematiku rychle rostoucích společností, které ničí přírodu. V téhle
animaci se továrně však nakonec vše vymstí.

29. Teplo je život?
2016, 8‘
Ruy Okamura
Společná 7, 118 00 Praha 8, ČR
Když je venku zima, automaticky každý člověk hledá řešení, jak se ohřát. Zapne se topení a rychlovarná konvice na čaj, ale kdo ví, co vlastně takovou potřebu obnáší. Tento němý dokument poukazuje na to, odkud
pochází naše teplo.

František Novotný, Zásobování teplem – leden
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30. Tetovaný námořník
2015, 19‘
Pavel Jakeš
Lorencova 3345, 760 01 Zlín, ČR
Co si představujete, že najdete na konci duhy? Ve filmu Tetovaný námořník na konci duhy najdete příběh,
dobrodružství, možná i smysl života a smrti. Devítiletá Natálie utíká ze svého světa hledat dobrodružství.
Potkává se se starým podivínem, který je i přes svoji výstřednost jediná možná cesta do říše fantazie. Ovšem
kdo je starý a potetovaný podivín pro devítiletou dívku? A co představuje pro jejího otce, který ji zrovna hledá?

31. TVÁŘ ČAROVNÉ ZAHRADY
2017, 3‘
Stanislav Domanský
Stoličkova 76, 767 01 Kroměříž, ČR
Animovaný videoart vlastní produkce, vytvořený z detailů Podzámecké zahrady a z figurálních motivů.

32. Vdovec
2016, 27‘
Barbora Adamcová
Jarmily Glazarové 412/11, 779 00 Olomouc, ČR
Druhý díl z cyklu Vandrovali hudci na motivy PhDr. Jiřího Pajera. Snímek Vdovec vás vtáhne do staré Strážnice
na přelomu 19. a 20. století. Věnuje se především osudu ovdovělého otce dvou dětí, který se snaží vyrovnat se
složitou situací. Byl natočen ve Strážnici Strážničany jako vyjádření lásky a úcty k malebnému rodnému kraji
a jeho tradicím a historii.

Vladimír Kunc, Ráno na Skelné
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Bohuše Hácová, Boj o vodu V

33. Význam hospodaření s vodou v krajině
2016, 11‘
Vladimír Přibyl
U Bachanky 603, 69801 Veselí nad Moravou, ČR
Poukázání na špatné hospodaření s vodou v krajině v době minulé. Ukázka jedné z možností ozdravení
přírody.

34. Zeka peka / Funny bunny / LEGRAČNÍ KRÁLÍČEK
2016, 2‘
Marta Bregeš, Marija Nikolić, Lucija Majnarić
FKVK Zaprešić Trg Žrtava fašizma, 11 102 90 Zaprešić, Chorvatsko
Malý králíček na jedné straně, na druhé sexy samička a mezi nimi rušná dálnice. Samozřejmě, že králíček chce
za samičkou. Úloha má jednoduché řešení. Naštěstí je tu zelený přechod.

35. Zemětřesné roje z cyklu Tiché hrozby
2017, 26‘
Martina Spurná
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů – Odbor audioviz. technologií
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1, ČR
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Cyklus populárně-vědeckých dokumentů TICHÉ HROZBY přibližuje srozumitelnou formou současný výzkum
největších přírodních hrozeb vyskytujících se v ČR. Film ZEMĚTŘESNÉ ROJE nahlíží do tajemství procesů odehrávajících se pod zemí v krajině západních Čech. Co víme o tzv. zemětřesných rojích? Mohou být tyto malé
otřesy hrozbou například pro vodní nádrže či lázeňské prameny, které se na tomto území nacházejí? Západní
Čechy jsou díky výskytu zemětřesných rojů pro české vědce unikátní přírodní laboratoří. Uvidíte, jak se monitorují a zkoumají zemětřesné roje, i co vše se při nich odehrává.

36. ŽÍTKOVÁ – MIZEJÍCÍ?
2017, 25‘
Petr Baran
Černého 23, 635 00 Brno, ČR
Proměny vesnice na moravských Kopanicích z pohledů stávajících i nových obyvatel. Dokument ale není
o pověstech zdejších bohyní, díky nimž je teď v místě čilý turistický ruch.

Pavel Letko, Prosím, prosím...
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