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Řazení informací o filmech - Film information line up
Název filmu

-

český, anglický, původní

The Tittle of the Film
in Czech, in English, in the original language

rok výroby, délka

-

Year of production, Lenght

režie

-

Direct by

obsah

-

Subject matter

O dborná

porota hodnotil a filmy ve složení :

P h D r . J i ří Stejsk al -

předseda

a členové

M gr .A rt. K ateřina J avorsk á
RND r . J itk a R adová
RND r . J armil a D upejová
i ng . J arosl av H r abec
M gr . J an B altus
P h D r . J arosl av M ikulík
V l adimír H aviar
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A matérské

Do

filmy

- A mateur

films

57 filmů :
B ulharsko , Česk á republik a , Chorvatsko ,
N ěmecko , S lovensko , U kr a jina , V elk á B ritánie
soutě že bylo přihl á šeno
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A upark

1.
Aupark

on the

Square

of

na náměstí

L iberators / Aupark

O svobotitelů

na námestí

Osloboditeľov, 2009, 44‘

J ulián B osák
ke . mycelium @ gmail . com

Nezávislý film 25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor
názorům pro i proti, občanům, odborníkům, laikům, zainteresovaným, je však pohledem
i samotného autora, který se tomuto tématu věnoval od podzimu 2006 do jara 2008
nezištně, nezávisle a na vlastní pěst.
An independent film by Julian Bosák, 25, bachelor of edition, gives a space to the options pro-and con of citizens, specialists, nonspecialists, those who are interested.It is
a look at the author himself, who was interested in this theme from autumn 2006 to
spring 2009,disinterestedly, independently and on his own hook.

2.

B yl

jednou jeden

There

H nojov ý

was once a  M anure

dům ...

H ouse, 2007, 13‘

E va B oudová a J arosl av B ouda
N a  V ýšině , 466 01 J ablonec nad N isou
Film pojednává o konci Hnojového domu v Jizerských horách. Prakticky se jedná o volné
pokračování filmu Hnojový dům, který obsahoval historii Hnojového domu i jeho majitele
Gustava Ginzla do doby než dům v srpnu 1995 vyhořel. Poznámka: film Byl jednou jeden
hnojový dům byl ukončen v roce 2007. Gustav Ginzl v listopadu 2008 zemřel v Německu.
The film deals with the end of Manure House in Jizerské Mountains. Practically it is
a sequel to the film Manure house, which contained the history of Manure house and
its owner Gustav Ginzla untill the house burned down in August 1995. Note: The film
There was once a manure house was completed in 2007. Gustav Ginzl died in November
2008 in Germany.

3.

C aret ta C aret ta

C aret ta C aret ta , 2008, 20‘
Klaus Krafft & Jannis K arayannakos
Barbara und Bernd Zimmermann , Niederkasseler Str. 80,
40547 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutchland
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A matérské

filmy

- A mateur

films

Film ukazuje práci hnutí „Archélon“, které si klade za cíl chránit ohroženou želvu karetu.
Každý rok 500 dobrovolníků, většinou mladých lidí z celého světa, pomáhá pracovat
na různých plážích v Řecku.
The film shows the work „Archélon“. Archelon‘s aim is to protect the threatend Caretta
turtle. Each year, 500 volunteers, most young people from all over the world, help to
work at different beaches of Greece.

4.

Č eské

nebe

C zech H eaven , 2009, 8‘
M irosl av Černý
J ana B l ahosl ava 6, 664 91 I vančice
Letecko modelářské mezinárodní letiště v Ivančicích - Budkovicích. Místo setkání od těch
nejmladších po seniory.
National aeromodeller airport in Ivančice - Budkovice. Meeting point of various ages of people.

5.

Ďáblova

bible

- C odex

gigas

D evil´s B ible - Codex G igas , 2007, 18‘
J osef H r adeck ý
561 15 S opotnice 169
Ďáblova bible, latinsky Codex gigas, vznikla na přelomu 12. a 13. století v benediktinském
klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Bibli provází legenda, podle níž ji za jedinou noc napsal
mnich kající se z těžkého hříchu. Knihu, která byla ve středověku přirovnávána k sedmi
divům světa, odvezli na sklonku třicetileté války v r. 1648 švédští vojáci z Rudolfinských
sbírek v Praze jako válečnou kořist. V roce 2007 byla zapůjčena do Prahy a vystavena
v Klementinu. Švédská národní knihovna souhlasila, aby byla v Česku vyrobena maketa
této unikátní knihy. O její výrobě natočil Josef Hradecký ze Sopotnice tento dokument.
Devil‘s Bible, in Latin, Codex Gigas came into being in the 12th and 13 century in the
Benedictine monastery in Podlažice near Chrudim. The bible has a legend according to
a monk repenting of a grave sin wrote it in a single night. The book, that was in the
Middle Ages compared to the seven wonders of the world took to the end of the Thirty
Years War in 1648, Swedish troops from the collections of Rudolf II in Prague, as a war
booty. In 2007, it was lent to Prague and exhibited in Clementinum. Swedish National
Library has agreed to be made a mock of this unique book in the Czech Republic. Josef
Hradecký has recorded and made this document in Sopotice.

A matérské

filmy

- A mateur

films
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6.

D ědic t ví

doby ledové

The I ce A ge L egacy, 2009, 20‘
Pavel Strnad
K uršova 16, 635 00 B rno - B ystrc
Oblast, kterou dnes zaujímá nejvyšší české pohoří Krkonoše, byla v dávné minulosti
zvláštní, tektonicky neklidnou krajinou. Díky mocným geologickým silám zde při posledním alpínském vrásnění z moře znovu vystoupil rozsáhlý horský masív, tvořený pásmy
starohorních břidlic a vápenců. Po celá dlouhá staletí byl největšími sochaři naší planety
- ledovci - přetvářen a proměňován do své dnešní podoby.
The area, which now occupies the highest Czech mountains Renge of Krkonoše was in
the distant past, special, tectonically turbulent landscape. Thanks to the powerful geological forces here in the last Alpine Orogeny a large mountain massif had rissen from the
sea again, consisting of precarbial shale and limestone. Over the centuries the greatest
sculptor of our planet-glacier-transformed and turned them into their present form.

7.

D en

bez aut v  U herském

A Day W ithou C ars

in

H r adišti

U herské H r adiště , 2009, 2‘

P etr H anáček
Bartolomějské nám. 35 , 698 01 Veselí nad Moravou
Zpravodajství z akce Den bez aut v Uh. Hradišti (22. září 2009).
Report from the event of A Day without cars in Uh. Hradiště )22nd September 2009).

8.

Tenor

The Tenor / D er Tenor , 2009, 1‘
W illy L ang
B arbar a und B ernd Z immermann ,
N iederk asseles st.80,
405 47 D usseldorf, B undesrepublik D eutschl and
Árie a souvislosti.
Arias and consequences.
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9.
W hile

D okud

her legs bear

Trg

ji nohy nesou

/ D ok

je njene noge nose ,

2009, 9‘

L uk a K l apan - FKVK Z aprešić
11, 10290 Z aprešić , Croatia

žrtava fa šizma

Cesta ženy je jako starý rytmus dávného tance, jako cvrčci v parném létě, dokonce i když
den ždímá poslední kapky slunce sám ze sebe.
Her journey is like the old rhythm of ancient dance, like crickets in the greatest summer
heat, even when the day squeezes the last drop of sun from itself.

10.

E den

E den , 2009, 6‘
B ernhard Z immermann
N iederhasseler str .80 , D-40547 D usseldorf
Ráj, lidstvo a budoucnost...
A garden of Eden, the mankind and the future...

11.

F oto - safari

P hoto - safari / F oto - safari , 2009, 2‘
Trg

Stell a H artman - FKVK Z aprešić
11, 10290 Z aprešić , Croatia

žrtava fa šizma

Lev se snaží ulovit zraněnou antilopu, ale nedaří se mu to, protože ho neustále ruší turisté
ze safari.
A lion tries to catch agile antelope but it fails because it is constantly interrupted by
tourists on a photo safari.

12.

H r ad

opět ožil

The C astle L ives A gain / H r ad

opať ožil ,

2009, 12‘

S l avo a  P etr Chmel a
P etr Chmel a , D voř ákova 9 , 750 02 P řerov
A matérské

filmy

- A mateur

films
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Film z prostředí rekonstruovaného hradu Strečno.
Film from the reconstructed castle of Strečno.

13.

J eskynní

ptáci

C ave B irds , 2009, 11‘
L enk a Císařová
B endlovk y 245, 284 01 K utná H or a
Krátký dokument o vzniku malého uměleckého díla, imspirovaného přírodním divem.
Short documentary of a work of art inspirated with a natural wonder.

14. Jožka a Božka
J ožk a

and

- Jak si postavili chaloupku

B ožk a -H ow D id They B uilt a  Cot tage , 2008, 8‘

J akub KADERA
M atě jkova 1089/3 , PRAHA 9 - L ibeň , 190 00
Animovaná pohádka o manželích středního věku, kterým se nelíbil život v paneláku
a rozhodli se odejít na venkov, kde si na samotě u lesa postavili chaloupku z netradičního
materiálu - víček od PET lahví.
Cartoon tale about middle-aged couple who did not like life in the block of flats and
decided to leave to the countryside, where they built on a solitude place a cottage from
non-traditional material - lids of PET bottles.

15.

K amzík

horský tatr ansk ý

H igh Tatr a I z ard / K amzík

vrchovsk ý tatr ansk ý,

2009, 13‘

Pavol K r áľ
Poštová 4022/3 , 059 85 Štrbské Pleso , Slovensko
Žáci základní školy v doprovodu lesního pedagoga navštíví muzeum Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici a zde jim při vyprávění v představách ožije vystavený
exponát jedinečného tatranského živočicha a povypráví o svém životě.
Pupils of a primary school escorted by a forest teacher visiting the Tatra National Park
museum in Tatranska Lomnica and here their ideas turnes into reality due to an exhibited
unique Tatra inhabitant - izard who talks about its live.
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16.

K arelia -

jeden den

K arelia - O ne Day, 2008, 11‘
P etr B ar an
Černého 23 , 635 00 B rno
Návštěva v rodině rybářů ve vesnici Lobskoje v Karelii, v severním Rusku.
Visiting a fisherman family in Lobskoje in Karelia, North Russia.

17.

Kormor áni
Cormor ants

ve  Veselí nad

in veselí nad

M or avou

M or avou , 2009, 1‘

P etr H anáček
Bartolomějské nám. 35 , 698 01 Veselí nad Moravou
Zpravodajská reportáž ze zimování kormorána velkého u řeky Moravy ve Veselí nad Moravou.
A report from winter migrating place of cormorants by Morava river in Veselí nad Moravou.

18.

-

Ž ivoucí B ienwald

o dubech a ostatních obyvatelích lesa

L iving space B ienwald - from Oaks and other inhabitans of the forest
/ L ebensraumm B ienwald - von Eichern und anderen Waldbewohnern, 2006, 22‘
J osef Z anner
B arbar a und B ernd Z immermann ,
N iederk asseler str asse 80,
40547 D üsseldorf, B undesrepublik D eutschl and
K dokončení filmu bylo třeba šest let a více než padesát hodin filmového materiálu. Snímek ukazuje dlouhý život dubu i jeho okolí. Popisuje také obrovskou různorodost zvířat
a rostlin v tomto ekologicky unikátním lese.
Six years and more than 50 hours of film material. I  need to complete this film, that
shows the long life of an Oak-tree and its environment. The film describes also the enormous variety of animals and plants in this ecological unique forest.

A matérské

filmy

- A mateur

films
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L idé

19.
P eople

from

z hr adu

Kumburk

K umburk C astle , 2009, 12‘

K arel P okorný
U Studénk y 1290, 509 01 N ová Pak a
Věčně diskutované problémy ochranářů přírody a ochránců středověkého historického
objektu v Českém Ráji končí - řečeno sportovní mluvou - nerozhodně, i když pravda je
víc než srozumitelná...
Eternally discussed problems of conservationists and defenders of a medieval historic
building in the Czech Paradise has stopped- in sport terms shilly-shally, even when the
truth is more than understandable ...

M anifest marnosti a naděje
- portrét M ichal a Kolesár a

20.

M anifest

of

F utilit y

and

H ope -P ortr ait

of

M ichal K olesar , 2009, 21‘

J ana Daňhelová
Voříškova 8 , 623 00 B rno
Dokument o ochránci zvířat, který provádí tzv. otevřené záchrany.
Documentary about nature conservatorist, who deals with so called open protection.

21.

M ariánsk á T ýnice - obnova

M ariánsk á Týnice -R estor ation

of the

místa

L ocalit y, 2008, 22‘

M. B alounová , V l . D voř ák
ČVUT v  P r a ze , oddělení vně jších v z tahů -PR,
Technick á 2, 166 27 P r aha 6
Film je sestříhán zejména z amatérských záběrů známé barokní stavby (poutní kostel
a cisterciácké probošství) a oslavuje 10 let úsilí a práce na obnově této unikátní Santiniho
stavby.
The films is cut from amateur shots on well-known baroque building (a pilgrim church
and cistercian provost) that celebrates 10 years of big effort and working on restoration
of this unique Santini‘s work.
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22.

P ochod

M arsch / M arsz , 2009, 1‘
B artosz G a jda
20/5 , 32-600 O świecim

ul .Stowackiego

Krátký film o orchestru z tábora Osvětim - Birkenau.
Short film about Auswitz - Birkenau Orchestra.

23.

M arťan

spasitel

The M artian S avior , 2007, 2‘
Tomá š Daněk
QQ klub - t v ůrčí filmová dílna ,
QQ studio Ostrava s.r.o., Nám.Mgre Šrámka 4/1760,
702 00 O str ava
Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými
vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je čtrnáctiletý Tomáš Daněk.
Neither the Martian does not like the atmosphere of our polluted planet. He gets sick
and he has to clean the planet to healh. The author of the cartoons is fourteen-years-old
Tomas Danek.

24.
Slugs -

M ořští

strong beauties

pl ži

-

nápadní kr asavci

/ N acktschnecken -

wehrhofte

Schönheiten, 2009, 10‘

G erhard K opp
B arbar a und B ernd Z immermann ,
N iederk asseler str asse 80,
40547 D üsseldorf, B undesrepublik D eutchl and
Film ukazuje krásu slimáků na úžasných snímcích.
The film shows the beauty of the slugs in charming pictures.

A matérské

filmy

- A mateur

films
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25.
V ictims

of

O běti

zimy

W inter / O bete

zimy,

2009, 15‘

Pavol K r áľ
Poštová 4022/3, 059 85 Štrbské P leso, S lovensko
Autentický dokument z průběhu dvou víkendových dní ve Vysokých Tatrách, v nichž
se staly blízko sebe dokonce tři kamzičí úrazy. Ukazuje snahy pracovníků Státních lesů
TANAPu a Správy TANAPu udělat maximum pro záchranu poraněných jedinců a zároveň
poukazuje na příčiny, které takové úrazy způsobují.
Autentic documentary from a weekend in the High Tatras where three izard´s accidents
have happened. It shows the endavour of TANAP workers to hepl the injured animals
and detects reasons of those accidents.

26.

P oslíčci

z oceánu

O cean M essengers , 2008, 20‘
R ainer S chimpf
B arbar a und B ernd Z immermann ,
N iederk asseler str asse 80,
40547 D üsseldorf, B undesrepublik D eutchl and
Film o mocné síle oceánu, který je domovem mnoha organismů, se pokouší upozornit
na dramatické ohrožení životního prostředí, které přichází od velké industrializace.
Film about huge power of the ocean which is home for many organisms, tries to give attention
to the dramatic danger to environment, which is going out from the huge industrialization.

27.
The

day of

D en

Danube

in

na

D una ji v  U kr a jině

U kr aina / Dan D unau

v

U kr ainy, 2009, 7‘

Pavlun V ir a
TV Eco -Ukraine, Bankova 2a, 01024 K iev, Ukraine
Přítokem řeky Dunaj na Ukrajině je Tisa. Na jejích březích se konal letos v červnu Mezinárodní
ekologický festival mládeže. Film ukazuje lásku mladých lidí k této řece.
The onflow of Danube river in Ukraine is Tissa. An International Youth Ecologic Festival
took place on its banks this year in June. The film shows love of young people to this river.
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28.

O smá

E ight Colour

of

barva duhy

R ainbow, 2008, 20‘

K arel K ubišta
Tribovia Pictures, Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová
Dokument vypráví životní příběhy dvou starých lidí, německého Čecha z Podlesí nedaleko Neratova v Orlických horách a ukrajinské Polky z maličké polské vesničky Gniewoszow
u obce Rózanka na česko – polském pomezí v Kladsku.
Documentary tells the life stories of two elderly people, the German Czech from Podlesí
near Neratov in the Eagelmountains and an Ukrainian Polish lady from the tiny Polish
village of Gniewoszow near Rózanka village on the Czech - Polish border in Klodzko.

29.

O tec A ntonín

Father A nthony, 2009, 19‘
Pavel K oníček
687 33 H r adčovice 202
Velké postavy mizejí nám z očí, ale neztrácejí se. Životní příběh kněze z Uherského Brodu
a Hradčovic. Vězněného a pronásledovaného v období 50tých let.
Great characters disappear from our eyes, but they are not lost. Life story of a priest from
Uherský Brod and Hradčovice. Imprisoned and persecuted in the 50´s.

30.

P ermoník

isl andsk ý

I cel and G nome , 2009, 20‘
Na

vinici

J an Šťovíček
10, 100 00 P r aha 10

Dokument o ražbě silničních tunelů na Islandu, které razil pražský Metrostav. Zahrnuje
období 08-12/2008. Kromě vlastní ražby zobrazuje i krajinu severního Islandu.
A documentary about the beating out road tunnels in Iceland by Metrostav Prague. It
covers the period 08-12/2008. In addition to their own stamping it shows also the landscape of northern Iceland.

A matérské

filmy

- A mateur

films
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31.

P ět

roků poté ...

F ive Years A f ter , 2009, 13‘
B ohusl av Cihl a
J iřího Trnk y 69, 738 02 F rýdek M ístek
Film byl natočen k pátému výročí ničivé vichřice ve Vysokých Tatrách.
The film was made to 5th aniversary of destroying wind storm in the High Tatras.

32.
L and

P ůda

in danger

v ohrožení

/ P ôda

v ohrození ,

2008, 34‘

Ľ ubor Patsch
H radná 529, 033 01 L iptovský H rádok , S lovensko
Film mapuje a identifikuje změny složek životního prostředí v problémových oblastech
východního Slovenska.
This film mappes and idetify environmental changes in problematic areas of East Slovakia.

33.

P oslední

mohyk án na  V ysočině

L ast P ioneer

in

H ighl and, 2008, 14‘

V ěr a B ergerová
Š molov y 55, 580 01 H avlíčků v B rod
Dnes už není mnoho sedláků, kteří pokračují v tradici svých předků. Jedním z posledních
mohykánů na Vysočině je pan Karel Vrzáček.
There are not many farmers today who keep traditions of their ancestors. One of them
is Karel Vrzáček from Bomemian-Moravian Highland.

34.

Z nám

taková místa

I K now Those P l aces / P oznám

také miesta ,

R astisl av D obrovodsk ý
M inick á 378/6, 181 00 P r aha 8
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2009, 8‘

Znám taková místa, kde hrají hry stíny a světlo, barvy a temnota. Znám taková místa, kde
je vždy cítit tajemné vůně opravdové DIVOČINY, magický žár zakázaného, podmanivou
i krutou krásu ticha. Znám taková místa, kde platí jen zákony času a prostoru, kde se
hory a údolí halí do hávů tajemna, nekonečnosti a lehkého vánku ranních svítání. Znám
taková místa, kde mámení jsou silnější než zákazy... V těch kouzelných místech, vždy pln
emocí, často na pokraji fyzických sil, jakoby v dřímotách, vábím myšlenky letící k jediné,
nejdražší... Jedna odlehlá dolina v Tatrách je mojí třináctou komnatou, kde se toulávám
se svojí samotou. Je to místo, kde vždy nabírám sílu a duchovní bohatství. Pouze tady se
cítím jako součást přírody - DIVOČINY.
I know those places where the shadows, light, colours and darkness play games. I know
such places where you can always feel a mysterious smell of real wilderness, magical
glow prohibited, compelling and stark beauty of silence. I  know those places where
only rights of time and space work, where the mountains and valleys wrap into mystery,
infinity, light breeze and twilight. I know those places where delusions are stronger than
bans ... In those magical places, always full of emotion, often on the brink of physical
strength, I am chasing the ideas of flying the only one, the dearest one... there is a remote valley in the Tatras, and it is my thirteenth room, where I wander in my lonelyness. It
is a place where I draw strength and spiritual wealth. Only here I feel like part of nature
- the wilderness.

35.

P ř átelé

F riends / P rijatel ji , 2009, 6‘
Trg

L uk a K l apan - FKVK Z aprešić
11, 10290 Z aprešić , Croatia

žrtava fa šizma

Teta Dragica žije sama a je skvělá kuchařka. V těchto těžkých a nejistých časech má několik přátel, které během svého života potkala.
Aunt Dragica lives alone and she is an excelent cook. In these difficult and uncertain
times she has just some friends who she met through her life.

36.

P rodej

S ale

of a  P icture ,

obr ázku

2009, 2‘

I vo R enotière
N ová 42, 400 03 Ú stí nad L abem
Zákazníkovi se musí vždy vyhovět.
Customer has to be always happy.
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37.

P ředjaří

E arly S pring , 2009, 5‘
V l adimír R ul a
Parník Kyr alova 192, 560 03 Česk á Třebová
Filmová poezie o prvním jarním sluníčku.
Film poetry about the first spring sun

38.
H ands
Trg

R uce

of stone

od k amene

/ R uke

od k amena ,

2009, 13‘

L uk a K l apan - FKVK Z aprešić
11, 10290 Z aprešić , Croatia

žrtava fa šizma

Mile Babić je jedním z posledních majitelů manuálních kamenolomů. Ve svém lomu
v dalmatinském krasu používá tradiční nástroje - háky, lopaty a kladiva, a to způsobem,
který je stále nenahraditelný stroji.
Mile Babić is one of the last owner of manual stonepit. In his quarry in dalamatian Karst,
Mile uses traditional tools, hack, shovel and hammer, in a way which is still irreplaceable
by machines.

39.

Ř ezbáře

holk a nechtěl a

A G irl D id N ot Want a  Curver , 2009, 8‘
M ária del a R enotièrová
N ová 42, 400 03 Ú stí na  L abem -Střekov
Film vypráví o tom, co všechno dokáží lidské ruce.
Film shows what human hands are able to make.

40.

Vidění

S eeing , 2002, 7‘
R obin W henary
The Shippon, Buckyette, Totnes, Devon , TQ9 6ND, UK
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Pozorování a zvuky letního odpoledne v krajině jižního Devonu očima 12letého chlapce.
Observation and sounds of a summer afternoon in South Devon countryside, seen
through the eyes of a twelve-year-old boy.

41.

S hybk a

S iphon , 2009, 17‘
J aromír S chejbal
Anatola Provazníka 1339 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Shybka slouží k ekologickému převedení odpadních a splaškových vod z jednoho břehu
vodního toku na druhý. V tomto ojedinělém technickém i technologickém projektu byla
shybka položena téměř dva a půl metru pod úroveň dna řeky Chrudimky v Pardubicích.
Siphon is used to convert organic waste and sewage water from one side of the watercourse to another. This unique technical and technological project was a siphon put
almost 2,5 metres below the bottom of the river Chrudimka in Pardubice.

42.

Středověk
M iddle

na vl astní pokožku

age personally,

2009, 7‘

E lišk a S uchánková
M jr . N ovák a 2, 664 91 I vančice
Dětenice - tato malá obec v Českém ráji nabízí nevšední zážitky. Atraktivnost spočívá
v tom, že se vrátíte o několik století zpět a na vlastní kůži si prožijete pár hodin ve středověku. Jadrná čeština a zdejší vyhlášená kuchyně nabízí jídla dělaná podle tradičních
receptů. Člověk viděl v naší malé zemičce již mnohé, ale přesto jsou ještě místa, která ho
dokáží překvapit.
Detenice- a small village offers unforgetable experience. The atractivity is in coming few
centuries back to middle ages for a few hours. Strange Czech and local cuisine offers
traditional recipes. There is a lot of to see in our small country but there are still places
which can surprise.

43.

Syndrom

Syndrom , 2009, 6‘
V l adimír Císař
B endlovk y 245, 284 01 K utná H or a
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Syndrom je kreslený, ale ne animovaný film. Na počátku našich ekologických prohřešků bývají často špatná rozhodnutí. Ale problém je v tom, že člověk, který se takto špatně proti přírodě rozhoduje, si to nemyslí. Často se považuje za neomylného. A nikdo mu to nevyvrací...
Syndrome is a cartoon, but not an animated film. At the beginning of our ecological crimes there are often bad decisions. But the problem is that the man who desides so badly
against nature thinks he is right and infallible. And nobody contradicts...

44.
S chool

Š kol a

of

tmou

Darkness , 2008, 18‘

L adisl av Ž enožičk a
A lbertova 3984, 767 01 K roměříž
Příběh nevidomého chlapce ze školních lavic.
Story of a blind boy at school.

45.

Tatr anské

Tatr ans

silhouet tes ,

siluet y

2009, 10‘

Pavel Strnad
K uršova 16, 635 00 B rno -B ystrc
Film je obrazovým ztvárněním tatranských vrcholů, horských úbočí i dolin. V dávné minulosti byla tato prastará krajina po desetitisíce let přetvářená ledovci, sněhovou a vodní
erozí a procesy mrazového zvětrávání.
The film is a pictorial representation of the Tatra peaks, mountain slopes and valleys. In
the distant past, this ancient landscape formed by glaciers thousands of years of transformation, snow and water erosion and freezing weathering processes.

46.

Z ač átek

The B eginning , 2007, 3‘
R obin W henary
The Shippon, Buckyette, Totnes, Devon, TQ9 6ND, UK
Člověk se probudí a vydá se na cestu na zvláštní místo.
A man wakes up and goes for a journey to a special place.
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47.

C hl apec ,

The B oy,

the

B ike ,

kolo a jablko

and the

A pple , 2001, 4‘

R obin W henary
The Shippon, Buckyette, Totnes, Devon , TQ9 6ND, UK
Náhodné setkání ; chlapec jede na kole po cestě v tiché krajině, jablko padá ze stromu
a kutálí se z kopce směrem k němu.
A chance encounter as a boy cycles up a quiet country lane, an apple falls from a tree
and rolles downhill towards him.

48.

U mění

The A rt

of

ohně

F ire , 2007, 13‘

E duard M ocek
Pal ackého 169 , 738 01 F rýdek-M ístek
Reportáž ze Smalterského sympozia - Frýdlantský umělecký smalt.
Reportage from an enamel workshop - Frýdlant Art Enamel.

49.
A rt

of

U mění

přežít

S urviving / U menie

pre ži ť,

2008, 11‘

Pavol K r áľ
Poštová 4022/3, 059 85 Štrbské P leso, S lovensko
Je zajímavé potkat ve volné přírodě živočicha se zdravotním handicapem. Nutí to člověka
zamyslet se nad důvody jeho zdravotního stavu, ale též nad změnami ve způsobu života,
které musel takový živočich nevyhnutelně zvládnout. Příběh se odehrává pod hladinou
tatranského Štrbského plesa.
It is interesting to meet an animal with a health handicap in wilderness. It is forcing the
man to reflect on the reasons for its health, but also the changes in the way of life, which
inevitably had to deal with such a beast. The story takes place under the surface of Tatra
lake - Strbske lake.
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50.

V U hlisku

I n U hlisk a

upon

nad

P orúbkou

P orúbk a , 2009, 17‘

J án K usk a
Štúrova 38, 031 01 L iptovský M ikul áš , S lovensko
O těžké práci koní v lese při stahování dřeva v Liptově na Slovensku.
Film about hard work of horses in the woods winding down wood in Liptov, Slovakia.

51.

Vápeč - Str á žovsk á

hornatina

Vápeč - Stř á žovsk á H ighl ands , 2008, 12‘
A nton K lobučník
H viezdosl avova 334/9, 019 01 I l ava , S lovensko
Vápeč - přírodní rezervace, skalnatý vrch 956 m s vápenatým a dolomitním podkladem,
kruhový výhled, týčící se nad obcí Horná Poruba. Jeho výška dovoluje proniknout druhům panonským na jižních svazích až po vrchol. V jeho okolí v zastíněných a vlhčích
údolíčkách roste chráněný rostlinný druh zlatohlav evropský.
Vápeč - Nature Reserve, rocky hill 956 m with limestone and dolomite base, circular view
over the village of Dolná Poruba. Its height allows to survive pannonica plant species on
the southern slopes up to the top. . Around the shade of wet valleys grow protected
plant species of Europian lily.

52.

Vosíci

Wasps - P olistes , 2009, 15‘
O ldřich B uchtele
P očáply 48, 533 04 S ezemice
Kdo z nás se v životě nesetkal s blanokřídlím hmyzem. Dle odborné literatury se v celé
Evropě vyskytuje asi 45000 druhů. Pod tímto názvem si například představíme včely
medonosné, vosy obecné a útočné. Tento film Vám přiblíží jeden druh ze skupiny vosíků,
kteří se k lidem chovají přátelsky. Živí se hmyzem a housenkami, takže na zahrádce jsou
vítani. Přesto jim lidé z neznalosti ubližují likvidací hnízd. Přijměte tedy pozvání do jednoho z jejich království.
Who of us has not met hymenopterous insects. According to literature throughout Europe there are about 45,000 kinds. Under this name, for example, there are introduce
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honey bees, wasps - general and offensive as well.. This film gives you a better knowlidge about one species of a group of little wasps that are friendly to people. They feed
on insects and caterpillars, so they are welcome in our gardens. Yet they are harm by
people in ignorance of liquidation their nests. Accept an invitation to one its kingdom.

53.

H or alky

M ountain W oman / V rchárk y, 2008, 14‘
I van K očner
K ukučínova 7/5, 034 01 R užomberok , S lovensko
Ze života rodiny z hor očima mladých dívek.
Mountain family life through the eyes of young girls.

54.

W woofing

W woofing , 2007, 10‘
R obin W henary
The Shippon, Buckyette, Totnes, Devon, TQ9 6ND, UK
Život a práce na bio farmě v Cornwalu v Anglii. Portrét muže a jeho životního
prostředí.
Living and working on an organic farm in Cornwall, England. A portrait of a man and
his environment.

55.

Za

kr a jánky v  B anátu

To Countrymen

in

B anát, 2009, 16‘

A dam Faik
H abrovansk á 12, 683 01 R ousínov
Bakalářská práce studenta Fakulty sociálních studií katedry Mediálních studií a žurnalistiky pojednávající o českém osídlení oblasti rumunského Banátu.
Bachelor thesis of a student of Faculty of Social Studies Department of Media Studies
and journalism dealing with the Czech population of the Romanian Banat.
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56.

Z novuzrození

R egener ated F orest / Z novuzrodenie

lesa
lesa ,

2009, 52‘

J ana S adloňová
Z a je žová 158, 962 63 P liešovce , S lovensko
Jaký je rozdíl mezi přirozeným lesem a lesem vytvořeným člověkem? Co zadrží vodu
v lese a ochrání tak před ničivými povodněmi? Jsou odumřelé stromy mrtvé a zbytečné? Co zapřičinilo kalamitu v Tatrách či na Šumavě? Je suchý les – mrtvý les? Jak je to
s tím lýkožroutem? Co se událo v Tatrách od větrné smršti? Proč některé stromy přežily?
Jak vypadají plochy po vytěžení a jak po ponechání na samovývoji? Co potřebují maličké stromečky pro svůj růst? Jak budou nevytěžené plochy vypadat po několika letech?
A ještě mnohem víc ve vizuálním a hudebně působivém přírodopisném filmu natáčeném
ve čtyřech evropských zemích.
What is the difference between natural forests and forest created by a man? ... What
retains water in the forest and protects from destructive floods? ... Are dead trees really
dead and useless? ... What caused the calamity in the Bohemian or Tatras? ... Is a dry
forest - a dead forest? ... How is it with bark beetles? ... What has happened in the High
Tatras from the wind storm? ... Why have some trees survived? ... How to look after the
timber areas and how to keep the selfdevelopment? ... What do little trees need for
growing? ... How will the untimbered areas look like in a few years? ... And much more
visually and musically in an impressive naturalistic film made in four European countries.

57.

Ž ár

G low / Ž ar ava , 2009, 13‘
V l adimir I liev
P.O.BOX 365, 7000 RUSE, B ulgaria
Dva mladí lidé si vybrali těžkou profesi tancovat bosí před ohněm. Ale pak musí chodit
po rozžhaveném uhlí.
Two young people have chosen a hard proffession - dance barefooted in fire. But then
they have to walk on glow as well.
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P rofesionální F ilmy - P rofessional F ilms

Do

soutě že bylo přihl á šeno

51

filmů :

B angl adéš , B osna a H ercegovina , Česk á
republik a , F r ancie , Í r án , I tálie , M aďarsko ,
P olsko , P ortugalsko , S lovensko , U kr a jina
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1.
On

the

L and

Z emě

vodních pl ání

Watery P l ains / A  vízjárta

of

pusz ták viékén ,

2006, 26‘

Z solt M arcell Toth
1031 B udapest N ánási út 2/A 1. Em 23 , H ungary
Národní park Körös Maros, přesněji jeho vedení, které řídí aktivity ochrany přírody, byl
založen 16. ledna 1997 jako sedmý národní park v Maďarsku. Má za úkol chránit přírodu a krajinu jižního Tizsantúlu. Rozloha národního parku je 800 000 hektarů, zahrnuje
taktéž území Békés, Csongrád, stepi Dévaványa - Escegi, stejně jako vodní pláně Körös
v Jász-Nagyku-Szolnoku. Jeho úkolem je dohlížet a kontrolovat území. Úžasná krajina je
charakterizována různorodostí a unikátní nedotčeností. Vodní pláně Csanadi a Békés se
rozprostírají mezi řekami Körös a Maros.
The Körös-Maros National Park, or more exactly its directorate managing the nature
protection activities, was established on 16th January 1997 as the seventh national park
of Hungary in order to preserve the nature and landscape of the Southern Tiszántúl.
The operational area of the National Park is 800 000 hectares. Its area includes all the
territory of Békés County, the area of Csongrád County located to the East of Tisza river,
the Dévaványa-Ecsegi steppes as well as the parts of Körös flood-plains in Jász-Nagykun-Szolnok County.Besides the maintenance and development of the National Park,
its task is the supervisie and control its operational area. The magnificent landscape is
characterized by diversified and unique natural scenery of the uncontrolled countryside.
The Csanádi and Békési plateaus stretch between the rivers Körös and Maros.

2.

A fghánistán - H amidull ah
- jeden malý příběh

A fghanistan - H amidull ag -

a lit tle story,

2007, 25‘

P etr B ar an
Černého 23, 635 00 B rno
Afghánistán, země heroinu a opia a příběh jednoho malého chlapce, který měl to štěstí,
že se mu dostalo pomoci.
Afghanistan, the country of heroin and opium, and the story of a little boy who was
lucky that he got help.
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3.

L etecký

tunel

A irport Tunnel , 2009, 4‘
V itor H ugo
Rua Dr. Egas Moniz, 159, 3860-078 Avanca, Portugal
Kouzelné putování skrze zvuky olivových stromů připomíná ulice a volné jeviště pro
všechny umělce, kteří zkrášlují náš každodenní život.
A magical journey through the sound of the Olive Tree Dance recalls the street as a free
stage of all the artists that beautifies our everyday life.

4.

I  zánik

může znamenat život- stromy

The End Can M ean L ife - Trees / A j

zánik može znamenať život- stromy,

2008, 12‘

O ľga J aníková
S lovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva ,
Školská 4, 031 01 L iptovský M ikuláš , S lovensko
Stromy byly vždycky symbolem majestátnosti. Jsou balzámem pro oči, v jejich stínu je
možné vždycky najít odpočinek, ale i úkryt. Každý jednotlivec má svůj čas odchodu,
i strom má tento biologický čas. K relativně krátkověkým stromům patří topol. Z jeho
dřeva je však možné vytvořit mnoho krásných věcí pro užitek, potěšení, zábavu a tak
strom opět ožívá pod rukama studentů, aby sloužil pro zábavu a potěšení malých a odpočinek velkých.
Trees were always a symbol of grandeur. They are pleasant for our eyes,it is possible to
find a rest in their shadow but also a shelter. Each individual has his time to leave. And
a tree has a biological time. Relatively short age trees are poplars. Its wood is good for
creation of many beautiful and useful things for pleasure, entertainment, and the tree
comes into life again in hands of students to serve for entertainment and enjoyment of
children and recreation of adults.

5.
A f ter

Po

nás potopa

us the heavens can fall

/ A prés

nous le deluge ,

2006, 52‘

David M artin
F r ance , david.109@ gmx . net
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Lidstvo si po dvou stoletích uvědomilo důležitost karbonů, které příroda po miliony
let vytvářela sedimentací. Rozdíl v modelování způsobený klimatickými změnami, nám
umožňuje zjistit důsledky, které se v horizontu objevily, zejména z hlediska migrace rostlin, migrace obyvatel a parazitů. Tváří v tvář skutečnosti, jaké cíle si musíme nastavit sami
pro udržitelný rozvoj? Dovolí nám náš hospodářský systém dosažení těchto cílů? Měli
bychom přijmout situaci a být pesimističtí?
Humanity had realised, after two centuries, the importance of carbons that nature had
made million years by sedimentation. The difference in modelisation of climate change
let us discover the consequences that appear in horizont, especially in terms of vegetal,
human and parasites migration. Faced with the facts, what objectives do we need to set
ourselves in order to attein sustainable development? Will our economic system allow us
to reach those goals? Should we accept the situation and be pessimistic?

6.

N eviditelný

fotogr af ptáků

The I nvisible B ird P hotogr apher / B ence

meg a többi jómadár ,

2009, 26‘

Z solt M arcell Toth , At til a David M olnar
1031 B udapest N ánási út 2/A, H ungary
Chcete-li pořídit dobrý snímek ptáků, je to tvrdé a těžké. Chcete-li mít dokonalý obraz
o ptačí činnostii, kterou jste nikdy předtím neviděl - je to téměř nemožné. Profesionální vybavení, zkušenosti a dokonalá znalost ptáků je jistě potřebná, ale zdaleka nestačí
na úspěch. Obrázky Mátého Bence říkají vše o tajemství života ptáků - ale neříkají nic
o tajemství pořízení fotografie. Pokud chcete vědět, jak tento mladý a posedlý mladík
vyhrál všemožné ceny po celém světě, jak je a byl čas od času odměňován na prestižních soutěžích BBC Wildlife Fotograf of the Year, stačí jít a zeptat se. To je přesně to, co
jsme dělali při natáčení „The Invisible Bird Fotograf“. Pracovali jsme spolu s ním několik let
na tomto projektu, ale nikdy jsme nepřestali obdivovat, jak žije a pracuje v přírodě. Pojďte
se seznámit s Máté Bencem a uvidíte, jak se stane neviditelným - a to i z ptačí perspektivy.
To take a good picture of a bird is hard and difficult. To take the perfect picture of a bird
doing things you have never seen before - is nearly impossible. Professional equipment,
experience and intimate knowledge of birds are surely needed but by far is not enough
to succeed. Bence Máté‘s pictures are telling everything about the secret lives of birds
- but telling nothing about the secrets of cutting-edge bird-photography. If you want
to know how this obsessed young man won every imaginable prize worldwide, how he
was/is awarded time after time on BBC‘s prestigious Wildlife Photographer of the Year
competition, go and ask. That is exactly what we did when filming “The Invisible Bird
Photographer‘. We were working together with him for years on this project but never
stopped admiring the way he lives and works in nature. Come and meet Bence Máté and
see how he becomes invisible - to the bird‘s eye view, at least.
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7.

B r aunův B etlém

B r aun B ethlehem / B r aunů v B etlém , 2008, 17‘
M ilosl av K učer a
R aisova 7, 160 00 P r aha 6
Řezbář Leoš Pryšinger žije nedaleko barokního areálu na Kuksu. V první polovině
18.století zde Matyáš Bernard Braun vytesal přímo do skalního masivu dílo, které nemá
ve střední Evropě obdobu. Ale podle názoru našeho protagonisty spějí sochy k postupnému zániku. Proto také vytvořil rekonstrukci Braunova Betlému tak, jak mohl kdysi
skutečně vypadat.
Leos Pryšinger, a carver, lives near the Baroque site of Kuks. In the first half of the 18th
century Matyas Bernard Braun carved there, directly into the rock massif, a relief which
does not have parallels anywhere in Central Europe. But according to our protagonist
these statues draw to an extinction. Therefore, he created the reconstruction of Braun
Bethlehem, to make it how it had actually looked like.

8.

Č esk á

ves ve středověku

M edieval C zech V ill age , 2008, 17‘
M ilosl av K učer a
R aisova 7, 160 00 P r aha 6
Archeolog Bohumír Dragoun vybudoval v Orlických horách archeopark středověké vesnice. Skanzen slouží vědcům i návštěvníkům k poznání každodenního života na venkově
minulých staletí.
Archaeologist Bohumír Dragoun built a medieval village archeopark in the Eagle Mountains. The museum serves scientists and visitors to get to know everyday rural life in past
centuries.

9.
L et ter

D opis z  I ndie
from I ndia ,

2007, 20‘

P. L eoš R yšk a , SDB
Televize N oe , K ostelní nám . 2, 702 00 O str ava
Dopis z Indie je věnovaný životu misionáře P. Jana Meda, SDB. Film v režii Leoše Ryšky,
s kamerou Václava Stuchlého, s finanční podporou Mezinárodní křesťanské solidarity
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vznikl v roce 2006. Otec Jan Med se narodil 13. dubna 1916, je již sešlý stářím a stále
reprezentuje to nejlepší, co si můžeme představit pod pojmem misionář. Vzpomeňme
na něj v modlitbě nebo dopisem. Žije v indickém Imphalu, hlavním městě svazového
státu Manipur. V Indii působí stěží uvěřitelnou dobu - od roku 1935!
Letter from India is dedicated to the life of the missionary John P. Meda, SDB. Film directed by Leos Ryška, with camera by Vaclav Stuchlý, with financial support from Christian
Solidarity International which was founded in 2006. Father Jan was born on 13th April
1916, he is already decrepit with age and still represents the best that we can imagine of
the concept of a missionary. Think of him in a prayer or with a letter. He lives in India, in
Imphal, the state capital of Manipur. He has been in India , hard to believe, since 1935!

10.

D ůl M ayr au

M ayr au M ine , 2008, 17‘
M ilosl av K učer a
R aisova 7, 160 00 P r aha 6
Ve skanzenu dolu Mayrau na Kladensku organizuje kurátorka Dagmar Šubrtová výstavy,
tvůrčí dílny, koncerty i divadelní vystoupení. Dochází tak k střetávání a prolínání zaniklého světa horníků se světem současného umění.
Curator Dagmar Šubrtová organizes exhibitions, creative workshops, concerts and theater performances in the museum of Mayrau mine in Kladno . This gives rise to the
encounters and blending defunct World miners with the world of contemporary art.

11.
Djemo ,

D žemo ,

goat and brucellosis

kozy a brucelóza

/ D žemo ,

koz a i brucelloz a ,

2009, 19‘

N isvet H rustić
Podgradina b.b. 72250 VITEZ, Bosnia and Herzegovina
Brucelóza je velmi nebezpečné onemocnění, které postihuje ovce, kozy a další zvířata.
Je přenosné i na člověka a je velmi těžce léčitelné. Na celém světě se ročně nakazí asii
500.000 lidí. Až do roku 2004 nebyla brucelóza v Bosně a Hercegovině zaznamenána.
Ale s nekontrolovaným dovozem živé populace začal letos v zemi prudce stoupat výskyt
brucelózy. V roce 2007 onemocnělo 500 lidí. V první polovině roku 2008 bylo 12.500
ovcí a koz utraceno, protože výskyt brucelózy dosáhl epidemických rozměrů.
Brucellosis is a very dangerous disease that affects sheep, goats and other animals. It also
gets transferred to people and it is very difficult to treat it. About 500.000 people get
28

P rofesionální

filmy

- P rofessional

films

affected every year, worldwide. Until year 2004 in Bosnia and Herzegovina, brucellosis
was not significantly present. But, with uncontrolled import of live stock, brucellosis became highly increased dicease in this country this year. In 2007, 500 people got affected.
In the first half of 2008, 12.500 sheep and goats were euthanised, when brucellosis got
epidemic proportions.

12.

Z mrzlé

F rozen O asis / Fagyos

oázy

oa zis ,

2004, 52‘

Z solt M arcell Toth
1031 B udapest N ánási út 2/A I. em 23, H ungary
Naši planetu nyní ohrožuje globální oteplování - její ekosystémy, její kultury od tropických
oblastí až za polární kruh. Změna klimatu v Arktidě má velký dopad na křehký potravinový řetězec a Eskymáci - obyvatelé nehostinného zmrzlého Severu - jsou nuceni opouštět
své tisíc let staré tradice a měnit životní styl. Rozkládající se korálové útesy, atoly a málo
známé chráněné ostrovní kultury se staly kořistí vln a přílivů.
Global warming now threatens our planet’s ecosystems and its cultures from the Tropics to the Poles. With climate change altering the Arctic’s fragile food chain, the Inuit
inhabitants of the inhospitable frozen North are being forced to abandon their thousand
year old traditions and lifestyle. As coral reefs decay, the atolls and the little known island
cultures they have protected become the prey of oceanic currents.

13.

G eneticky

modifikované organizmy

G enetic M odified O rganisms / G enetick y

modifikované organizmy,

2008, 13‘

I van P ríkopa , Stanisl av prokeš ml . - TV Sen, s.r.o.
N ám .O slobodenia 11, 905 01 S enica , S lovensko
Dokumentární film informuje diváka, co jsou to geneticky modifikované organismy a jak
se využívají na Slovensku.
Documentary informs an observer what genetic modified organisms are and how they
are used in Slovakia.

14.

H epatitida C

tichý zabiják

I cterus C a  Q uiet K iller / H epatitída C

tichý z abijak ,

2008, 26‘

J armil a R usinková
ANIMFILM, s . r . o ., Š kovr ánčia 1,
811 06 B r atisl ava , S lovensko
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Známe více druhů onemocnění hepatitidy. Pro mladé lidi budou důležité informace o šíření hepatitidy C, která je zákeřnou chorobou a šíří se na hudebních festivalech při tetování, piercingu a užívaní drog. Dokumentární film upozorňuje na to, jak se této chorobě
vyhýbat.
We know more of icterus diseases. It is very important to disseminate information about
icterus C that is insidious and the disease spreads at music festivals with tattoos, piercing
and using drugs. The documentary highlights how to avoid this disease.

15.
A rea

H ornolidečsko

of

H orní L ideč , 2006, 24‘

N adě žda U rbá šková a  Dalibor Z áruba
Televize N oe , K ostelní nám . 2, 702 00 O str ava
Projekt mapování obcí Hornolidečska má za cíl sledovat život v několika obcích, jejich významné milníky a také se snaží zachytit kouzlo pomíjivosti ve svérázné krajině, v životě
a v dřevěnicích, kde se ještě tu a tam zastavil čas a kde se lidé věnují starým řemeslům.
Horní Lideč area mapping project. The project aims to pursue life in several villages, their
major milestones and also tries to capture the transient nature of the peculiar charm
of the countryside, life in the cottage, where occasionally time has stopped and where
people keep old crafts.

16.

Z emědělské

inženýrst ví

ve vesnických obl astech

A gricultur al E ngineering in rur al areas
/ I nż ynieria rolnicz a dl a obsz arów wiejskich , 2008, 30‘
W łodzimier z M arkiewicz , R obert Ł uk awski
R esearch F ilm L abor atory IBMER Warsaw,
K łudzienko B r anch , 05-824 K łudzienko , P ol and
Tento film se skládá z úvodu a 4 základních částí nazvaných takto: zemědělské techniky v rostlinné výrobě, zemědělské techniky v živočišné výrobě, modernizace technické
infrastruktury a obnovitelné zdroje energie. Byl prezentován aktuální stav polského zemědělství a rozvoj venkovských oblastí Polska, kde jsou prováděny moderní technické
přístupy a opatření na ochranu životního prostředí. Film zdůraznil důležitou roli zemědělské techniky jako vědní disciplíny, a snahu o polský vlastní způsob modernizace zemědělských technologií a technické obnovy zemědělství, infrastruktury a ekologické řízení
ve venkovských oblastech.
30

P rofesionální

filmy

- P rofessional

films

This film consists of an introduction and of 4 fundamental parts entitled as follows:
agricultural engineering in plant production, agricultural engineering in animal production, modernization of technical infrastructure, and renewable energy sources. There
was presented current state of Polish agriculture and Polish developing rural areas where
modern technical approaches and environmental protection measures are implemented.
This film emphasized the important role of agricultural engineering, as a scientific discipline, in seeking for Polish own ways of modernization of agricultural technologies and
of technical reconstruction of agriculture, infrastructure and ecological management in
rural areas as well.

17.

B r atři

ničitelé

D isaster B rothers / I rmãos D esastre III, 2009, 1‘
V itor L opes
Rua Dr. Egas Moniz, 159, 3860-078 Avanca, Portugal
Bratři ničitelé našli řešení dalšího problému.
Disaster Brothers found a solution for one more problem.

18.

L es

v obl acích

Cloud F orest / J angale A br , 2008, 22‘
A hmad N ik K ar
IRIB, 9 th F loor J ame J am B ldg Vali A sr A ve .
Tehr an . I r an 19997
Mračný les je nádherné místo situované vysoko v horách za Shahrudem ve střední části
Íránu. Film ukazuje úžasnou přírodní scenérii během krátké cesty.
Cloud Forest is a beautiful place located high in the mountains outside Shahrud, in central
parts of Iran. This film depicts this magnificent natural scenery in a form of a short journey.

19.
I s S pirit

for

Je

alkohol na zdr aví ?

H ealth? / J e

alkohol na zdr avie?,

2007, 30‘

J armil a R usinková
ANIMFILM, s . r . o , Š kovr ánčia 1,
811 06 B r atisl ava , S lovensko
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Legální droga - alkohol - přináší do pokladnic států nemalé příjmy. Reklama v médiích,
na plakátech, to jsou zisky pro výrobce. Co však způsobuje alkohol v lidském organizmu
(kromě závislosti) se dozvíte v tomto dokumentárním filmu.
Legal drug-alcohol, brings in cash States considerable income. Advertising in mass medias, posters fo rproducers´ profits. How alcohol affects a human body except dependence
that is what we will learn in this documentary.

20.

J ihomor avský

kr a j

S outh M or avian R egion / J ihomor avsk ý

kr a j ,

2009, 15‘

I ng . O ldřich B rý ž a
TVF, s . r . o . , P echova 26 , 615 00 B rno
Průvodce zajímavostmi přírody, památkami a životem jižní Moravy.
Guiding through  nature interesting places, memorials and life in South Moravia.

21.

K apličk a

pana

Z emana

M r . Z eman ´s Chapel , 2008, 4‘
V ěr a Vahalíková
Televize N oe , K ostelní nám . 2, 702 00 O str ava
Před několika lety pan Zeman s manželkou odkoupili statek, jehož součástí byla i kaplička. Najdete ji cestou z Příbora do Kopřivnice. Pan Zeman ji společně se svojí ženou
zrekonstruovali a stala se místem zastavení a odpočinku pro lidi. V dokumentu se dozvíte
celou historii této malebné kapličky, jaká legenda se k ní váže a kdo nechal kapličku před
mnoha lety vystavět.
A few years ago, Mr Zeman and his wife bought a farm, part of which was a chapel. You can
find it on the way from Příbor to Kopřivnice. Mr. Zeman and his wife reconstructed it and it
became a stop for rest for many people. The documentary also learns the entire history of
this picturesque chapel, legends attached to it and who built the chapel many years ago.

22.

K embali!

K embali! / K embali!, 2007, 45‘
J an P opelk a
M il an Daněk , B ezručova 5, 678 01 B l ansko
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Expedice sdružení HORIZONT má už za sebou unikátní pěší cestu stovky kilometrů přes
pralesy Nové Guinee a cíl cesty, zubatou zasněženou pyramidu Carstenszu, na dosah.
Území však ovládají separatističtí papuánští bojovníci. „KEMBALI!“ – příkaz k návratu,
opakují důrazně. Nikdo z nosičů dál nepůjde a bez nich nelze dopravit nezbytný materiál k výstupu na vrchol. Zdravotní stav dvou nemocných členů výpravy se zhoršuje. Jen
na Žákajdě je vidět, že sil a vůle má dostatek... Jak dopadne těžké rozhodování o předčasném ukončení expedice?
Expedition of HORIZONT Association has already had a unique walking path hundreds
of miles across the forests of New Guinea and the aim of the expedition, jagged snow
covered Carstensz Pyramid, within to reach. However, the territory is controlled by the
Papuan separatist fighters. „Kembali“ - an order to go back, is repeated emphatically.
None of the carriers will go away and they can not deliver the necessary material to the
camp at the top. The health status of two members of the expedition patients worsens.
Only Žákajda seems to have power and will enough ... How goes tough decisions on
early termination of the expedition?

23.

Kozí

G oats

rodink a z cyklu

family from the series

IQ

O ur

N aše

zvíř átk a

animals ,

2009, 3‘

J osef Strubl
K r a jní 16, 635 00 B rno

media , s . r . o .,

Jeden film z cyklu 15 videoklipů určených pro předškolní děti. Každý film obsahuje krátké
seznámení se zvířátkem a písničkou od autorů Budiš,Budišová-Colombo.
One film from the series of 15 video clips destined for pre-school children. Each film
contains a short introduction of an animal and a song by authors Budiš, BudišováColombo.

24.

K r ásk a

B eaut y

in

v šupinách

S cales , 2008, 48‘

J iří B álek
LEMURIA TV , 403 36 Tisá 398
Film představuje divákům našeho největšího a zároveň nejohroženějšího hada - užovku
stromovou. Dokument seznamuje s její biologií, výskytem, výzkumy, které se jí zabývají,
se vztahem místních obyvatel k ní a s faktory, které ji ohrožují. Tento kriticky ohrožený
druh se v České republice vyskytuje pouze na třech místech - lokality v Bílých Karpatech
a v Podyjí navazují na větší areál rozšíření, ale v Poohří se jedná o izolovaný výskyt. Zde
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probíhal a dosud probíhá výzkum zaměřený na původ, biologii a ohrožení populace užovek stromových. Výjimečný je také vztah zdejších obyvatel k tomuto hadovi.
Film introduces our largest and most endangered snake - Aesculapian snake. Documentary shows its biology, occurrence, research, relationship of local people as well as factors which threaten it. This critically endangered species is found in the Czech Republic
only at three locations - in the White Carpathians, Podyjí - there is a larger range, but in
Poohří there is just an isolated occurrence. Here is still going on research on the origin,
population biology and threats ot the snake. Exceptional is the relationship of local population with this snake.

25.

N eriho

N eriś H orizon / L´orizonte

obzor
di

N eri , 2006, 8‘

A lberto D i Cintio
V ia S an N iccolo 93, 501 25 F irenze , I taly
Jsme na samém konci Florencie, v nové dělnické čtvrti Le Piagge, která je skutečným
dokladem degradace urbanistických periferií. Je to obecně sociální a kulturní úpadek.
Zde žije Neri se svým opovrhováním okolního světa. Žaluje klima konzumního a spekulativního svinčíku. A tak, ponořen do úpadkového Le Piagge, použije Dantovo „Peklo“,
aby nás přinutil k našemu postoji a jednání.
We are in the extreme outskirts of Florence, in the new working-class neighbourhood
named „Le Piagge“, really a representative element of the degrade in urban outkirt.It is
social and cultural breaking up. Neri lives here with hid disdain to the world arround.He
sues climate of drinking and venture mess. So, immersed in insolvency of Le Piagge, he
uses Dante‘s „Inferno“ to compel us to our attitudes and actions.

26.
L apal al a

L apalala -

příklad hodný následování

an e x ample to follow

/ L apal al a

a követendő példa ,

2009, 26‘

Z solt M arcell Toth , At til a David M olnar
1031 B udapest N ánási út 2/A, H ungary
Hory Waterberg v Jižní Africe byly zabaveny původním obyvatelům a pak prodány prakticky za nic. Pak, v roce 1981 přišli dva muži - Dale Parker a Clive Walker - a okamžitě
viděli perspektivu v této odlehlé části Jižní Afriky. Díky jejich společnému úsilí bylo získáno 19 farem a také Lapalala. Byla vlastně založena divočina. Od té doby slouží 36 tisíc
hektarů rezervace ohroženým druhům, jako jsou bílí a černí nosorožci. Ruku v ruce zde
pracují odborníci s místními obyvateli, aby zachránili přírodní stanoviště oblasti. Zda se
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jejich úsilí uskuteční, či nikoli, je stále otázka. Ale jedna věc je jistá. Tato přírodní rezervace dává v mnoha ohledech příklad hodný následování.
After it was confiscated from the native people, land was bought and sold for practically
nothing in South Africa‘s Waterberg Mountains. Then, in 1981 came two men - Dale Parker and Clive Walker - and immediately saw the perspective in this remote part of South
Africa. Thanks to their joint effort 19 farms were obtained, and so Lapalala Wilderness
was established. By now the 36 thousand hectare reserve became a safe-heaven for
endangered species like the white and black rhino. In Lapalala native people and professional conservationists are working hand in hand in order to save natural habitats of the
area. If their efforts will come into fruition, or not, is still a question. But one thing is sure.
This nature reserve - in many ways - sets an example to follow.
  

27.
Treatment

of

L éčba

závislosti na alkoholu

A lcohol D ependence / L iečba

alkoholovej z ávislosti ,

2008, 29‘

J armil a R usinková - ANIMFILM, s.r.o.
Škovránčia 1, 811 06 Bratislava, Slovensko
Pravidelné pití alkoholických nápojů má svoji posloupnost. Čím je člověk mladší, tím
rychleji sa stává závislým na této zákeřné droze, která ničí celé rodiny. Je těžké se přiznat,
že jsem „alkoholik“ a potřebuji pomoc...
Regular drinking of alcoholic beverages has its stages. The younger the faster becomes
a young person dependent on the vicious drug which destroys whole families. It‘s hard
to admit, I am an alcoholic and I need help...

28.

L iliputí

mimikry

L iliputian M imicry / L iliputi M imikri , 2007, 30‘
At til a David M olnar .
1031 B udapest N ánási út 2/A I. em 23, H ungary
Ze všech mořských tvorů je nejtěžší filmovat ty nejmenší. Vzhledem ke své velikosti a jejich úžasnou schopnost skrývat se, jsou pro lidské oko téměř neviditelní. Použitím speciální kamerové techniky a využitím pomoci zkušených „lovců tvorů“ jsou tato mořská
zvířátka přenesena na obrazovku.
Of all marine creatures the smallest are the hardest to film. Due to their size and their
amazing ability to hide, they are almost invisible to the human eye. By applying special
camera techniques and using the help of experienced „critter hunters“ these sea critters
are at last brought to the screen!
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29.

L oldini - The D ive / L oldini - O M ergulho , 2009, 1‘
V itor L opes
Rua Dr. Egas Moniz, 159, 3860-078 Avanca, Portugal
Neskutečné záběry a ještě víc.
Impossible records and beyond.

30.

L om L eštink a-zatopená

historie

L eštink a G uarry - F looded H istory, 2009, 53‘
H ugo H abrman
H avlíčkova 190, 549 01 N ové M ěsto

nad

M etují

Před pár desítkami let nebylo na místě lomu Leštinka po vodě ani památky. Proč a kdy se
započalo s lámáním hluboké jámy? Jak se do ní dostaly rybí populace? Na tyto otázky najdete odpovědi v 53 minut dlouhém dokumentárním filmu. Pomocí unikátních podvodních záběrů a historicky cenných materiálů je netradičním způsobem vyprávěno o vzniku
této jedinečné potápěčské lokality.
A couple dozens of years ago there was no trace of water in the place of the Leštinka
stone quarry. Why and when did people begin to quarry granite here in the deep pit?
How did fish population get there? You will find answers to these questions in the
53-minute-long documentary film. Using unique underwater shots and historically valuable materials, the filmmakers tell a story of this unrivalled diving site.

31.

L ovec

H unter / M argan , 22‘
J afar N ormohammadi
IRIB, 9 th F loor J ame J am B ldg Vali A sr A ve .
Tehr an . I r an 19997
Margan je 13 letý vesnický chlapec, který umí skvěle imitovat ptačí zpěv. Lovci ptáků ho
při lovu často zaměstnávají. Učitelka ve vesnici ho však od této aktivity chrání.
Margan is a 13-year-old village boy who has a great skill imitating birds´sound. So the
hunters use his skill for hunting birds. The teacher of the village tries to prevent him from
this action.
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32.

M ůj

domeček

M y L it tle H ouse , 2009, 19‘
Štěpán J osef L ankočí
Televize N oe , K ostelní nám . 2 , 702 00 O str ava
Každé dítě není chtěné, zdravé a šťastné. Kdo se o takové děti stará a kde žijí? V Dětském centru domeček v Ostravě-Zábřehu je umístěno přes 100 dětí. Je zde prádelna,
mléčná kuchyň, kuchyň, pokojíčky, herna. Každé dítě je umístěno v rodinné buňce
– to je skupina 5 až 7 dětí, kde je s nimi vždy zdravotní sestra, čili teta anebo strejda, případně do centra také docházejí dobrovolníci, kteří zde pomáhají. Například
na Mikulášské nadílce se podílejí dobrovolnicí z okolí Ostravy. V centru Domeček
jsou umístěny děti náhradní rodinné péče, týrané děti, děti s handicapem. Každý den
má cíl a to buď procházky, poznávání krajiny, okolí, zpěv, poznávání barev, tvarů,
rozvíjení řeči a hraní.
Every child is not desired, healthy or happy. Who takes care of such children and where
they live? In the Children‘s Center of Domeček in Ostrava-Zábřeh is placed over 100
children. There is a laundry, milk kitchen, kitchen, little room, game room, ... Each child
is placed in the family cell - this is a group of 5 to 7 children, where is a nurse, or an aunt
or uncle. Volunteers also attend the center and help. For example, St. Nicholas tradition
is kept by volunteers from around Ostrava. Children with special care, abused children,
children with disabilities are placed into this center. Every day target is going for walks,
exploring the landscape, neighborhood, singing, learning colors, shapes, language development and playing.

33.

N atur a B ohemic a

N atur a B omemica , 2009, 28‘
J iří P etr
jiripetr @ centrum . cz

Putování za přírodními klenoty České republiky - od luk, rybníků a lesů v nížinách, přes
pískovcová skalní města a tajemné rašeliniště v podhůří až po severskou tundru na hřebenech nejvyšších českých hor.
A pilgrimage for the natural jewels of Czech Republic - from meadows, ponds and woods in valleys over sandstone rock towns and mysterious peat-bogs in foothills to north
tundra through the edges of the highest czech mountains.
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34.

N ehoda

The A ccident / O A cidente , 2008, 7‘
A ndre M arques and C arlos S ilva
Rua Dr. Egas Moniz, 159, 3860-078 Avanca, Portugal
José je nemotorný zedník. Zákony zemské přitažlivosti a nedostatky bezpečnosti práce ho
přivedly do nebezpečné situace. Toto je příběh muže, který utrpěl průmyslovou havárii.
José is a clumsy brick-layer. The law of gravitation and the lack of safety conditions at
work put him in a dangerous situation. This is the story of a man who suffers an industrial accident.

35.
O ases

of life

Oázy
/ Oá z y

života
života ,

2008, 30‘

Stanisl av B ell an , I van Střitesk ý, J aromír Š íbl
B r atisl avské regionálne ochr anárske združenie ,
Š ancova 96, 831 04 B r atisl ava , S lovensko
Film dokumentuje realizaci projektu LIFE „Obnova mokřadů Záhorské nížiny“ v letech
2005 - 2008. Odhaluje skrytou krásu zdánlivě obyčejných mokřadů a úsilí ochránců přírody o jejich záchranu.
Film describes realisation of a project called LIFE „ Wetland recovery of Záhorská plain“
from 2005 to 2008. It discovers secret beauty of seemingly ordinary wetland and conservationists‘ effort to safe them.

36.
F rom A llergy

Od

to

alergie k astmatu

A sthma / O d

alergie k astme ,

2008, 27‘

J armil a R usinková
ANIMFILM, s . r . o ., Š kovr ánčia 1,
811 06 B r atisl ava , S lovensko
Sběrnou metodou v průběhu roku jsou nafilmovány alergeny v přírodě i doma. Co alergie znamená pro člověka, o tom vypráví tento dokumentární film, který je kombinovaný
s klasickou kreslenou animací.
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Indoor and outdoor allergens are filmed with the collecting methos throughtout the
whole year..What allergy means for man that is what this documentary film talks about.
It is combined with classic animation.

37.

O tr ávená

gener ace

P oisoned G ener ation , 2008, 26‘
Daniel a G ébová
ČT - Festivalové odd., K avčí hory, 140 70 Praha 4
Naše moderní civilizace s sebou nepřináší jen větší pohodlí, dlouhověkost, hmotný dostatek a stále nové vynálezy a technologie jak si co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit život.
Existence člověka je zároveň ohrožena skrytým nebezpečím jedů, které jsou součástí
všech civilizačních vymožeností. Žijeme v iluzích, že pomalá smrt námi vyrobenými jedy,
které pomalu zaplavují planetu, neexistuje. V čím větším blahobytu žijeme, tím intenzivněji nechceme vidět naše ohrožení. Přítomnost jedů v našem těle a životě zkoumá
ve svém dokumentárním filmu originálním způsobem režisérka Daniela Gébová. Uvidíme
v něm jak odborníky, tak lidi, kteří mají s jedy ve svém každodenním životě neblahou
zkušenost. Dozvíme se také, jaké jedy má v sobě sama tvůrkyně dokumentu.
Our modern civilization doesn‘t bring more comfort, longevity, prosperity and new inventions and technologies, how to make life simple and pleasant. Existence of man is
also threatened by the hidden dangers of poisons which are included in all the trappings
of civilization. We live in illusions that the slow death of poisons produced by a man and
that slowly fill the planet does not exist. The wider wealth we live, the more intensely
we do not want to see our peril. The film director Daniela Gébová search in this original
documentary the presence of toxins in our body and lives. We will see in it experts and
people who have bad experience with toxins in their daily lives. You will also learn what
poisons has the creator of the document herself.

38.

P řírodní

infr astruk tur a

N atur al I nfr astructure , 2009, 11‘
J osef Strubl
K r a jní 16, 635 00 B rno
Seznámení s pojmem „Územní systém ekologické stability“ a s problematikou jeho naplňování ve větším městě.
Getting to know the term „territorial system of ecological stability“ and issues of implementation in a larger city.
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R amses -

39.

elektrické zemědělské vozidlo

RAMSES – E lectric A gricultur al V ehicle
/ R amses - elek tryczny poja zd rolnicz y, 2009, 14‘
R obert Ł uk awski , W łodzimier z M arkiewicz
R esearch F ilm L abor atory IBMER Warsaw,
K łudzienko B r anch , 05-824 K łudzienko , P ol and
V rámci mezinárodního projektu „Ramses“ byl vyprojektován a vybudován multifunkční
energetický systém, který zahrnuje výrobu elektrické energie z obnovitelných energetických zdrojů (v tomto případě sluneční energie), systém ukládání získané energie a elektricky poháněných víceúčelových zemědělských strojů. Film představuje zemědělská vozidla, včetně jejich konstrukční řešení, stejně jako testy některých vybraných pracovních
parametrů, které byly prováděny v technické laboratoři. Ukazuje také některé příklady
využití vozidla v zemědělském hospodářství a možnosti jeho připojování s ostatními zemědělskými stroji a nářadími.  
Within the frame of an international project „Ramses” there has been designed and produced a multipurpose energy system consisting of: - electric energy production system
from renewable energy sources (in this case - from solar energy) - system of the acquired
energy storage and management - electric-powered multipurpose agricultural vehicle.
The film presents the agricultural vehicle including its construction design as well as tests
procedure of some of its selected working parameters which were carried out in the
technical laboratory. It also shows some examples of the vehicle utilization in an agricultural farm and possibilities of its aggregation with other agricultural machines and tools.

40.

Ř emeslníci

Cr af tsmen / R emeselníci , 2008, 20‘
Stanisl av P rokeš ml . - TV Sen s.r.o.
Nám. Oslobodenia 11 , 905 01 Senica, Slovensko
Medailonky lidí z regionu Záhorie a Kopanice, kteří se snaží zachovávat stará lidová řemesla.
Medallions of people from Záhorie and Kopanice region, who try to preserve traditional
craft.
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Sanitace horských agroturistických farem
S anitation

/ S anitacja

of mountain agro - tourist farm

górskiego gospodarst wa agroturyst ycznego ,

2008, 17‘

R obert Ł uk awski , W łodzimier z M arkiewicz
R esearch F ilm L abor atory IBMER Warsaw,
K łudzienko B r anch , 05-824 K łudzienko , P ol and
V první části filmu jsou diskutovány příčiny degradace venkovského životního prostředí
a problémy týkající se odstranění odpadních vod z horských farem. Bylo prezentováno,
že nejlepší způsob řešení tohoto problému je budování farem s čistírami odpadních vod.
Pokud by byly tyto farmy postaveny s ohledem na prostředí, mohly by vytvořit dobré
podmínky pro růst kultur. Byl předložen obecný princip fungování těchto zařízení, jakož
i některé příklady řešení, které mohou být užitečné i pro ostatní zemědělce. Bylo také
představeno funkční schéma čistírny odpadních vod a jeho provozní výkonnost v reálných podmínkách. Kromě toho byl projednán každý prvek a účinnost procesu zpracování.
In the first part of the film there are discussed the reasons of degradation of rural natural
environment and problems concerning sewage removal from mountain farms. There
has been presented the best method of solving this problem – it means - building farm
sewage-treatment plants. If these plants are built taking into account the farm environment, they can create good conditions for rank growth. There has been presented the
general principle of working of such plants as well as some examples of solutions that
can be useful for other farmers. There has been also shown the functional diagram of
sewage treatment plant and its operational performance in real conditions. Moreover,
there have been discussed each element and effectiveness of treatment process .

42.

S himbar

S himbar , 2008, 28‘
H ojatoll ah Q asemi
9 th F loor J ame J am B ldg Vali A sr A ve .
Tehr an . I r an 19997
Vykreslení života migrujících kmenů v oblasti Chahar Mahal Bakhtiari v Íránu.
Depicting life of migrating tribes in Chahar Mahal Bakhtiari region in Iran.
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43.

-

P otápějící

se

B angl adéš

důsledek klimatických změn

S inking B angl adesh -Counter

at tack of

Climate Change , 2008, 12‘

Faridur R ahman
A saduzz aman , coordinator , B angl adesh POUSH,
10/10 I qbal road, B lock-A, M ohammadpur ,
D hak a -1207, B angl adesh
Bangladéš je znám na celém světě jako jedna ze zemí nejvíce ohrožených extrémními klimatickými událostmi, jako jsou cyklony, bouře, sesuvy, záplavy, sucha a eroze břehů řek.
Je to díky své unikátní zeměpisné poloze, dominantnímu záplavovému území nízko nad
hladinou moře s vysokou hustotou obyvatelstva, vysokou mírou chudoby a naprostou
závislostí na přírodě, jejich zdrojích a darech. Častější přírodní katastrofy, jako silné deště,
sucha a říční eroze, jsou příčiny odchodu obyvatel ze známého prostředí a přírodního
živobytí. Bezzemci a lidé bez domova se stěhují do měst, aby si našli práci. Tito environmentální uprchlíci, jak se jim říká, přijdou do problémů životního prostředí ve městech.
Bangladesh is recognized worldwide as one of the countries most vulnerable to extreme climate events such as cyclone, storm surges, water logging, floods, drought and
river bank erosion. These are due to its unique geographic location, dominance of floodplains, and low elevation from the sea level, high population density, high levels of
poverty, and overwhelming dependence on nature, its resources and services. Frequent
natural disasters like heavy rainfall, drought and river erosion are the causes of leaving
people from their known environment and natural livelihood. The landless and homeless
people move to the cities to find out jobs. These environmental refugees, as they are
called, add to the environmental problems in the cities.

44.

Termální

zpr acování

problematického odpadu

Thermal utiliz ation of troublesome waste
/ Termiczna ut yliz acja odpadów kłopotliw ych , 2008, 8‘
R obert Ł uk awski , W łodzimier z M arkiewicz
R esearch F ilm L abor atory IBMER Warsaw,
K łudzienko B r anch , 05-824 K łudzienko , P ol and
Snímek představuje moderní polské zařízení určené pro tepelné využití problematického odpadu. Splňuje všechna omezení evropských norem týkajících se úrovně znečištění. Je vhodný
pro využití všech organických odpadů, včetně kalů, komunálního odpadu a biomasy.
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The film presents a modern, Polish installation designed for thermal utilization of troublesome waste. It meets all European standards concerning restrictive pollution level. It is suitable for every utilization of organic waste including sludge, municipal waste and biomass.

45.
The

V ýlet

trip to a country of

do země

U nnatia / P odoroj

U nnatija
do kr ainy

U nnatii , 2009, 17‘

J urij Pavlun
EKO-D nipro , K irova 22 - 180, 49101, U kr aine
Film o skvělých zkušenostech z ukrajinského systému environmentální výchovy. Budoucnost ukrajinské přírody je v rukou mladé generace.
This film talks about unique experience of the Ukraine system of environmental education. The future of Ukraine nature is in the hands of the young generation.

Tr adice B ílých K arpat

46.
Tr aditions

of the

W hite C arpathians , 2008, 41‘

Z deněk Z vonek
V  rybářích 89, 266 01 Tetín
Dokumentární film o šesti držitelích regionální značky „Tradice Bílých Karpat“. O těch,
kteří šetrně využívají přírodní a kulturní dědictví svého kraje.
Documentary film about six holders of regional brand „Traditions of the White Carpathians. Those ones who care and use natural and cultural heritage of their region.

47.

U kr adená

A  stolen

l and ,

země

2008, 57‘

M artin S k yba
Vondroušova 1170, 163 00 P r aha 6
V posledních třech letech 2. světové války se kvůli vojenským zájmům zbraní SS muselo
z oblasti Netvořicka, Neveklovska a Sedlčanska ve středních Čechách vystěhovat skoro
18.000 obyvatel. Opustili 71 sídel z území o rozloze 44.000 hektarů... Účelem mělo
být navenek zbudování obřího vojenského cvičiště, ale v tomto prostoru vznikaly cíleně
i tajné podzemní továrny a skladiště. Konečným řešením pak mělo být vyhlazení Čechů
a jejich deportace z Čech. Válka přinesla tolik událostí, že tato její významná kapitola
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upadla do zapomnění. Dosud žijí poslední pamětníci - lidé, kteří v dětském či mladistvém
věku toto období zažili.
During the last three years of 2nd World War nearly 18 000 inhabitants of Netvořice,
Neveklov and Sedlčany districts in central Bohemia had to leave their homes because of
military interests of the SS Weapons Division. They were moved out of 71 towns, villages
and hamlets over an area of 44 000 hectares. The reason given was the need for a gigantic military training ground, but the real motive was creating of secret factory halls
and storage depots. The final solution shoved have been the eradication of all Czechs
and their deportation. The war brought so many events, that this important chapter lies
forgotten. However, there are still eyewitnesses alive, who lived in that region at that
time as children or youths.

48.

Valdéz ,

r á j velryb

Valdéz , W hales Par adise , 2009, 86‘
S a ša D louhý, R oman Vávr a
P růchova 60, 150 00 P r aha 5
Dokument o tom, jak vidí ohrožený svět velryb filmaři ze země, která sama nemá oceán
ani moře. Cílem bylo zachytit velryby jižní z jiného úhlu, než je běžné u ostatních přírodovědných filmů. Pro natáčení byla vybrána lokalita poloostrova Valdéz v argentinské provincii Chubut. Výsledkem dvou cest s několikatýdenním pobytem v jihoamerické přírodní
rezervaci je více jak hodinový dokumentární film zobrazující nejen život a rozmožování
ohrožených kytovců, ale ukazující i ostatní obyvatele Valdézu a jeho dvou zálivů.
A documentary about how the world of endangered whales is seen by filmmakers from
a country which itself does not have an ocean or sea. The aim was to capture southern
whales from a different angle than that of most other science films. Peninsula Valdez,
province of Chubut in Argentine was chosen for filming. The result of two trips to South
America for several weeks to the nature reserve is more than an hour documentary depicting not only the life and reproduction of the endangered cetaceans but it also shows
inhabitants and citizens of Valdez and its two bays.

49.

Z a jímavosti

I nterestingness

of

české přírody

C zech N ature , 2009, 70‘
různí

ČT - Festivalové

odd.,

K avčí

hory,

Z televizního cyklu „Zajímavosti české přírody“.
From TV cycle „Interstingness of Czech Nature“.
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50.

Ž ivot

s chronickou

obstrukční chorobou plic

L ife
/ Ž ivot

Chronic L ung O bstruction

with

s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc ,

2009, 22‘

J armil a R usinková
ANIMFILM, s . r . o , Š kovr ánčia 1,
811 06 B r atisl ava , S lovensko
Jestli kouříte více let, přestávají vaše plíce plnit svoji úlohu - bezproblémové dýchání.
Kašel, dýchavičnost, hleny se stanou obstrukcí. Dýchá se pomocí přístroje s častým pobytem v nemocnici. Stojí to zato?
If you smoke for several years your lungs stop to play its role, which is breathing..Caugh troubles, shortness of breath, phlegm become obstruction..Breathing using a device
with frequent hospital stays. However, is it worth?

51.

P oslové

změn

The Tr ansformers / O s Tr ansformadores , 2009, 5‘
C arlos S ilva and J oão Paulo D ias
Rua Dr. Egas Moniz 159, 3860-078 Avanca, Portugal
Jeden cizinec, dva cizinci. Dvě dívky, jedna mise... na Zemi. Dospěje tato mise k cíli?
One alien, two aliens. Two girls, one mission… to the Earth! Will this mission get to the end?
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46

R ejstřík / I ndex
A matérské

filmy

- A mateur

films

A
Aupark na náměstí Osvobotitelů
Aupark on the Square of Liberators / Aupark na námestí Osloboditeľov, 2009, 44‘ ...................... 4

B
Byl jednou jeden Hnojový dům...
There was once a Manure House, 2007, 13‘ ....................................................................................... 4

C
Caretta Caretta
Caretta Caretta, 2008, 20‘  .................................................................................................................. 4

Č
České nebe
Czech Heaven, 2009, 8‘  ...................................................................................................................... 5

D
Dědictví doby ledové
The Ice Age Legacy, 2009, 20‘  ............................................................................................................ 6

Den bez aut v Uherském Hradišti
Day Withou Cars in Uherské Hradiště , 2009, 2‘ ................................................................................ 6

Den na Dunaji v Ukrajině
The day of Danube in Ukraina / Dan Dunau v Ukrainy, 2009, 7‘ ..................................................... 12

Dokud ji nohy nesou
While her legs bear / Dok je njene noge nose, 2009, 9‘ .................................................................... 7

Ď
Ďáblova bible - Codex gigas
Devil´s Bible - Codex Gigas, 2007, 18‘ ................................................................................................. 5

E
Eden
Eden, 2009, 6‘  ....................................................................................................................................... 7

F
Foto-safari
Photo-safari / Foto-safari, 2009, 2‘ ...................................................................................................... 7

H
Horalky
Mountain Woman / Vrchárky, 2008, 14‘ ........................................................................................... 21

47

Hrad opět ožil
The Castle Lives Again / Hrad opať ožil, 2009, 12‘  ............................................................................ 7

Ch
Chlapec, kolo a jablko
The Boy, the Bike, and the Apple, 2001, 4‘ ......................................................................................  19

J
Jeskynní ptáci
Cave Birds, 2009, 11‘ ...........................................................................................................................   8

Jožka a Božka - Jak si postavili chaloupku
Jožka and Božka -How Did They Built a Cottage, 2008, 8‘ ............................................................... 8

K
Kamzík horský tatranský
High Tatra Izard / Kamzík vrchovský tatranský, 2009, 13‘ ................................................................   8

Karelia - jeden den
Karelia - One Day, 2008, 11‘ ................................................................................................................ 9

Kormoráni ve Veselí nad Moravou
Cormorants in veselí nad Moravou, 2009, 1‘ ...................................................................................... 9

L
Lidé z hradu Kumburk
People from Kumburk Castle, 2009, 12‘ ........................................................................................... 10

M
Manifest marnosti a naděje - portrét Michala Kolesára
Manifest of Futility and Hope-Portrait of Michal Kolesar, 2009, 21‘ .............................................. 10

Mariánská Týnice-obnova místa
Mariánská Týnice-Restoration of the Locality, 2008, 22‘ ................................................................. 10

Marťan spasitel
The Martian Savior, 2007, 2‘  ............................................................................................................. 11

Mořští plži - nápadní krasavci
Slugs - strong beauties / Nacktschnecken - wehrhofte Schönheiten, 2009, 10‘ ........................... 11

O
Oběti zimy
Victims of Winter / Obete zimy, 2009, 15‘ ........................................................................................ 12

Osmá barva duhy
Eight Colour of Rainbow, 2008, 20‘ .................................................................................................. 13

Otec Antonín
Father Anthony, 2009, 19‘ .................................................................................................................. 13

P
Permoník islandský
Iceland Gnome, 2009, 20‘ .................................................................................................................. 13

Pět roků poté...
Five Years After, 2009, 13‘  ................................................................................................................. 14

48

Pochod
Marsch / Marsz, 2009, 1‘ .................................................................................................................... 11

Poslední mohykán na Vysočině
Last Pioneer in Highland, 2008, 14‘ ................................................................................................... 14

Poslíčci z oceánu
Ocean Messengers, 2008, 20‘ ........................................................................................................... 12

Prodej obrázku
Sale of a Picture, 2009, 2‘ ................................................................................................................... 15

Přátelé
Friends / Prijatelji, 2009, 6‘  ................................................................................................................. 15

Předjaří
Early Spring, 2009, 5‘  ......................................................................................................................... 16

Půda v ohrožení
Land in danger / Pôda v ohrození, 2008, 34‘ .................................................................................... 14

R
Ruce od kamene
Hands of stone / Ruke od kamena, 2009, 13‘ .................................................................................. 16

Ř
Řezbáře holka nechtěla
Girl Did Not Want a Curver, 2009, 8‘  ............................................................................................... 16

S
Shybka
Siphon, 2009, 17‘ ................................................................................................................................ 17

Středověk na vlastní pokožku
Middle age personally, 2009, 7‘ ......................................................................................................... 17

Syndrom
Syndrom, 2009, 6‘ ............................................................................................................................... 17

Š
Škola tmou
School of Darkness, 2008, 18‘ ........................................................................................................... 18

T
Tatranské siluety
Tatrans silhouettes, 2009, 10‘ ............................................................................................................ 18

Tenor
The Tenor / Der Tenor, 2009, 1‘ ........................................................................................................... 6

U
Umění ohně
The Art of Fire, 2007, 13‘ .................................................................................................................... 19

Umění přežít
Art of Surviving / Umenie prežiť, 2008, 11‘ .....................................................................................   19

49

V
Vápeč - Strážovská hornatina
Vápeč - Střážovská Highlands, 2008, 12‘ .........................................................................................  20

Vidění
Seeing, 2002, 7‘ .................................................................................................................................. 16

Vosíci
Wasps - Polistes, 2009, 15‘  ................................................................................................................ 20

V Uhlisku nad Porúbkou
In Uhliska upon Porúbka, 2009, 17‘ .................................................................................................. 20

W
Wwoofing
Wwoofing, 2007, 10‘  ......................................................................................................................... 21

Z
Začátek
The Beginning, 2007, 3‘ ...................................................................................................................... 18

Za krajánky v Banátu
To Countrymen in Banát, 2009, 16‘ ................................................................................................... 21

Znám taková místa
Know Those Places / Poznám také miesta, 2009, 8‘ ........................................................................ 14

Znovuzrození lesa
Regenerated Forest / Znovuzrodenie lesa, 2009, 52‘ ......................................................................  22

Ž
Žár
Glow / Žarava, 2009, 13‘ .................................................................................................................... 22

Živoucí Bienwald - o dubech a ostatních obyvatelích lesa
Living space Bienwald - from Oaks and other inhabitans of the forest
/ Lebensraumm Bienwald - von Eichern und anderen Waldbewohnern, 2006, 22‘ ........................ 9
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A
Afghánistán - Hamidullah - jeden malý příběh
Afghanistan - Hamidullag - a little story, 2007, 25‘  ........................................................................ 24

B
Bratři ničitelé
Disaster Brothers / Irmãos Desastre III, 2009, 1‘ .............................................................................. 31

Braunův Betlém
Braun Bethlehem / Braunův Betlém, 2008, 17‘  ............................................................................... 27

Č
Česká ves ve středověku
Medieval Czech Village, 2008, 17‘ ...................................................................................................   27

D
Dopis z Indie
Letter from India, 2007, 20‘  ............................................................................................................... 27

Důl Mayrau
Mayrau Mine, 2008, 17‘ ..................................................................................................................... 28

Džemo, kozy a brucelóza
Djemo, goat and brucellosis / Džemo, koza i brucelloza, 2009, 19‘ ............................................... 28

G
Geneticky modifikované organizmy
Genetic Modified Organisms / Geneticky modifikované organizmy, 2008, 13‘ ...........................   29

H
Hepatitida C tichý zabiják
Icterus C a Quiet Killer / Hepatitída C tichý zabijak, 2008, 26‘ ....................................................... 29

Hornolidečsko
Area of Horní Lideč, 2006, 24‘ .........................................................................................................   30

I
I zánik může znamenat život-stromy
The End Can Mean Life - Trees / Aj zánik može znamenať život-stromy, 2008, 12‘ ..................... 25

J
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