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OZVĚNY EKOFILMU
Ozvěny Ekofi lmu v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Třeboni 

Tisková zpráva, Praha 2. 10. 2012

Vzhledem ke skutečnosti, že se letošní, 38. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním 
dědictví nebude konat v Jihočeském kraji, rozhodlo se občanské sdružení EKOFILM, které řadu let tento festival organizačně 
zajišťovalo, uspořádat v původním termínu festivalu na původních místech Ozvěny Ekofilmu.

Ve dnech 10. – 12. října se bude promítat v Českých Budějovicích v kině Kotva, v Akademické knihovně Jihočeské uni-
verzity a v Domě knihy Kanzelsberger, v Třeboni v Domě přírody Třeboňska a v Českém Krumlově v Městském divadle. 
Program je určen pro školy i pro veřejnost a zapojí se do něj i Přírodovědecká fakulta JU. Vstup je opět zdarma.

Do programu Ozvěn Ekofilmu jsou zařazeny oceněné filmy festivalové soutěže z let 1997 – 2011 kdy se festival konal v jižních 
Čechách. K vidění budou snímky, které získaly Velkou cenu Ekofilmu, či Zvláštní cenu mezinárodní poroty. Mezi úspěšnými díly 
jsou například Vetřelci z Amazonie (Q. Russell, Francie, 2010), Nečekaně chytrá zvířata (G. Graffe, Německo 2011), Iné svety 
(M. Škop, Slovenská a Česká republika, 2006), Zajatci bílého boha (S. Lichtag, Česká republika, 2008), Zdroj (M. Mareček, 
Česká republika, 2005), či Architekt odpadu (O. Hodge, Velká Británie, 2009). Zvláštní sekci mají  také oceněné filmy natočené 
samotnými členy poroty, tedy tvůrci, kteří v některých ročních zasedali v mezinárodní porotě. Patří mezi ně režisérky Olga 
Sommerová a Alena Činčerová a režiséři Steve Lichtag, Michael Havas a Jiří Petr.

Někteří tvůrci přislíbili účast na besedách. Ve čtvrtek odpoledne přijede do Domu knihy Kanzelsberger v Českých Budějovicích 
režisér oceněného dokumentu Mapa míst svatých a klatých Josef Císařovský. V pátek odpoledne bude v Městském divadle 
v Českém Krumlově mluvit s diváky o svém novém dokumentu Zeměloď pluje Viliam Poltikovič. Půl hodinový film budou moci 
diváci zhlédnout ve zvláštním uvedení v návaznosti na snímek Architekt odpadu. Michael Reynolds, ústřední postava filmu 
Architekt odpadu letos postavil svůj energeticky samostatný dům z odpadu, zvaný Zeměloď, ve středních Čechách. 

Mnohaletou tradici konání Ekofilmu v jižních Čechách uzavřou organizátoři se spolupracovníky a přáteli festivalu koncertem 
skupiny Wooden Shoes v divadelní kavárně Antré v Českém Krumlově.

Ozvěny Ekofilmu podpořili: Ministerstvo kultury, město Český Krumlov, Akademická knihovna JU, Přírodovědecká fakulta 
JU, kino Kotva – České Budějovice, Městské divadlo – Český Krumlov, Severočeské doly a.s., Aston – služby v ekologii s.r.o., 
Vojenská zdravotní pojišťovna, Dům knihy Kanzelsberger, Twin Star Production a Port Linqua.

Akci pořádá občanské sdružení EKOFILM. Více o programu najdete na www.ekofilm.eu

Kontakt: Veronika Dušková – mediální komunikace, email: ekofilm.veronika@seznam.cz, tel.: 775 144 603. 


