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23.–25. 10. 2014
STŘEDA 22. 10. 2014
TŘEBOŇ – Dům přírody

18:00–20:30 promítání pro veřejnost

ČTVRTEK 23. 10. 2014
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Přírodovědecká fakulta JU

 místnost C2
16:00 promítání a beseda pro veřejnost
Vraky v hlubinách – Tajemné hlubiny s Robertem  
 Ballardem, 48 min.
Devadesát pět procent plochy oceánského dna není ještě 
prozkoumáno. Dlouho se tvrdilo, že se musíme držet 
mělčin. Slavný oceánograf a objevitel Titaniku se celý 
život snaží potvrdit hypotézu, že se za nejstaršími vraky 
musí do hlubokých vod otevřeného moře.
Režie: Gary Johnstone, Kirk Wolfi nger, USA, cyklus 
z produkce National Geographic, VMO 2014 

17:00 Jindřich Böhm
 Tajemství vraku Estonia 
Technický potápěč, kameraman a fotograf, člen expedice 
Estonia se podělí o tajemství, která se skrývají za jednou 
z největších námořních katastrof moderní doby.

ČESKÝ KRUMLOV – Kino Luna
  8:00–12:00 promítání pro školy
13:00–16:00 promítání pro střední školy 
 a veřejnost

Obři oceánu, 26 min.
90% druhové různorodosti se nachází v oceánech a mo-
řích. Film zachycuje fascinující život kapustňáka západoin-
dického, manty obrovské, žraloka obrovského a vorvaně.
Režie: Zsolt Sasdi, Maďarsko, VMO 2014

Mravenčí válka, 52 min.
Sledujte příběh největšího predátora na Zemi, sotva 
dvoumilimetrového vetřelce – mravence argentinského – 
na jeho cestě k moci v jižní Evropě. Tento invazivní druh 
vytvořil největší superkolonii na planetě. Podle vědců by 
dokázal změnit ekosystémy a způsobit velmi závažné 
zemědělské škody. 
Režie: Stefan Geier, Německo, LSFF 2013

Hamiltonova dobrodružství, 44 min.
Dojemný příběh matky a mláděte fl oridského kapustňáka. 
Po dobu tří let fi lm sleduje veškeré aspekty života kapust-
ňáka a také boj o přežití ve světě s nádhernou přírodou, 
ale i zkázonosnou lodní dopravou a toxickými řasami.
Režie: Ulf Marquardt, Německo, VMO 2014

Jak začíná život v moři, 6 min.
Kde začíná život olihní, medúz a dalších mořských tvorů? 
Příběh ježovky je nádhernou legendou o plození, vývoji 
a růstu v hlubinách oceánu. 
Režie: Sharif Mirshak, Noe Sardet, Kanada, LSFF 2013

Zobák a mozek, 52 min.
Nové zázraky ve světě sportu zvířat. Dokument sleduje 
kontrast mezi vtipnými a hbitými papoušky a poměrně 
vytrvalými a trpělivými vránami a odhaluje jejich inteligen-
ci pomocí náročných a zábavných testů.
Režie: Volker Arzt, Angelika Sigl, Německo, Nový 
Zéland, Envirofi lm 2014

TŘEBOŇ – Dům přírody
  8:00–12:00 promítání pro školy

PÁTEK 24. 10. 2014
ČESKÝ KRUMLOV – Kino Luna

  8:00–12:00 promítání pro školy
13:00–16:00 promítání pro veřejnost
16:15–17:00 Odpadové hospodářství v praxi

Opravdový dingo, 52 min.
Dokument o pravděpodobně nejkontroverznějším psovi 
na světě. Ani velký zlý vlk se nevyrovná australskému din-
govi, pokud jde o strach a nenávist. Film zkoumá intimní 
a tajemný život těchto divokých psů.
Režie: Duncan Chard, Rakousko, Envirofi lm 2014

Super Spider, 52 min.
Tento dokument nás díky výjimečné fi lmařské technice 
zavede přímo do srdce světa pavouků – světa, jenž 
z velké části zůstává zahalen tajemstvím. Tento fascinující 
svět můžeme poodhalit pod každou skříní nebo při cestě 
na balkon či na zahradu. 
Režie: Vincent Amouroux, Kanada, Francie, LSFF 2013

Ani pecka nazmar, 10 min.
Lidé z vesnic na jižní Moravě nacházejí pro švestku široké 
použití. Při výrobě slivovice vzniká plno odpadu – přede-
vším pecky. Ale rodina Halíků tento problém vyřešila. 
Režie: Bára Kopecká, Česká republika, LSFF 2013

Polárník, 55 min.
Ve světě ho uznávají, doma o něm ví jen málokdo. 
Peter Valušiak, má za sebou zhruba dvě desítky výprav 
do polárních oblastí světa. Několik let ho vábí další výzva, 
o kterou se už několikrát pokoušel. Chce přejít sám 
napříč Antarktidou přes Jižní pól.
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, Envirofi lm 2014

Procitnutí, 7 min.
Téma kožešinových zvířat v příběhu matky a jejího mláděte.
Režie: Alena Smrtníková, Slovensko, Envirofi lm 2014

Odpadové hospodářství v praxi, 45 min.
Prezentace vzdělávacího projektu v oblasti odpadového hos-
podářství pro pracovníky fi rem a drobné původce odpadů.

TŘEBOŇ – Dům přírody
  8:00–12:00 promítání pro školy

ČESKÝ KRUMLOV – Městské divadlo – foyer
17:00–19:30 promítání pro veřejnost

DNA: Sny a realita, 54 min.
Co kdybyste mohli mít jen jedno dítě a mohli si vybrat 
jeho geny? Vybrali byste si přirozené dítě, nebo designo-
vé? V dokumentu Sny o DNA vystupuje nová generace 
vědců z BGI, největšího institutu pro genetický výzkum 
v Číně.
Režie: Bregtje van der Haak, Nizozemí, LSFF 2013

Hamiltonova dobrodružství, 44 min.
Dojemný příběh matky a mláděte fl oridského kapustňáka. 
Po dobu tří let fi lm sleduje veškeré aspekty života kapust-
ňáka a také boj o přežití ve světě s nádhernou přírodou, 
ale i zkázonosnou lodní dopravou a toxickými řasami.
Režie: Ulf Marquardt, Německo, VMO 2014

Zobák a mozek, 52 min.
Nové zázraky ve světě sportu zvířat. Dokument sleduje 
kontrast mezi vtipnými a hbitými papoušky a poměrně 
vytrvalými a trpělivými vránami a odhaluje jejich inteligen-
ci pomocí náročných a zábavných testů.
Režie: Volker Arzt, Angelika Sigl, Německo, Nový 
Zéland, Envirofi lm 2014

Divadelní klub Ántré
20:00
K přátelskému setkání příznivců jihočeského festi-
valu zahrají Bluesberry.

SOBOTA 25. 10. 2014
ČESKÝ KRUMLOV – Městské divadlo – foyer

10:00–12:00 Individuální projekce na přání

VSTUP NA CELÝ PROGRAM ZDARMA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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