
 
Pondělí 6. 10. 2008 – ( 7. – 9. třída) Kino Kotva 
 
8.30 – 10.30   a   11.oo – 13.oo hod 
 
 
571 
Člověk delfínovitý / Homo Delphinus          (Francie)             52min 
 
Delfín je jedním z nejstarších savců na zemi. Jak tito savci dosahují rychlosti téměř 50 km/h 
pod vodou, aniž by vytvořili sebemenší vír? Jak používají svůj velký mozek? Co znamená 
jejich pískání? Můžeme mluvit jejich jazykem? Na jakém modelu je postavena jejich 
komplikovaná sociální struktura? Jak vnímají svět pomocí svého sonaru? Film nabízí 
odpovědi na tyto otázky a ukazuje, že delfíni mají schopnosti a způsoby života, které jsme 
dosud přisuzovali pouze člověku. 
 
 
553 
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water      (Německo)       9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem. A tento problém proberou experti účastnící se Světového týdne vody. Protože: 
vždycky jde hlavně o vodu! 
 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)   9min                                                                                        
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
 
566 
CO2/ CO2        (Francie)   13min                                                                                                                      
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování jednotlivců i celé společnosti 
se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt. 
 
 
 
001 
Živé srdce Evropy      (ČR)      6min 
Krátké dokumenty o unikátních přírodních jevech, lokalitách, flóře i fauně. 
 
Propojeno s besedou na témata z filmů. 
 
Celkem cca 120 min     2x 
 
 
 



 
Úterý 7. 10. 2008 – ( střední školy) Kino Kotva 
 
8.30 – 10.00  a  10.15 – 11.45 hod 
 
 
 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka, Potkan  (ČR)  5min                                                                      
 
599 
Africká krysa obrovská / Africa’s Giant Rats    (Německo)  52min                                                               
Hrdinka,která se naučila hledat nášlapné miny a zachraňuje tak životy a zdraví mnoha 
afrických obyvatel 
 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka,CHAT   (ČR)  5min                                                                        
Agresivita v anonymní komunikaci 
 
034 
Úředník a jeho dobrodružství     (ČR)  8min                                                                                                   
Několik příhod ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka. 
 
05 
Hormonální akvárium     (ČR)  19min                                                                                                               
Když před pár lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Mezi látkami, 
které způsobily přeměny rybích samečků na samičky, byly syntetické hormony z  hormonální 
antikoncepce. Na celém světě tak rybí samci přicházejí o svou mužnost - zůstávají však 
v klidu, protože voda, ve které se pohybují, obsahuje kromě syntetických hormonů také 
značné dávky antidepresiv. Zprávy z vodní říše připomínají stav, ve kterém se nacházíme. 
Plaveme v akváriu různých látek, které nás ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. Co se 
vlastně děje? 
 
 
Celkem 90 min    2x 
 
 



Středa 8.10. 2008 – ( 1. – 3. třída)  kino Kotva 
 
8.30 – 9.30   a   9.45 – 10.45 hod 
 
 
Divadlo Piškot                       45min 
Představení s ekologickou tématikou pro nejmenší  
 
 
566 
CO2/ CO2        (Francie)          13min                                                                                                               
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování jednotlivců i celé společnosti 
se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt. 
 
 
Celkem 60 min   2x 
 
                                     



Čtvrtek 9. 10. 2008 –  (1. – 3. třída) sál 2 divadla Český Krumlov 
 
8.15 – 9.15  a   9.30 – 10.30 hod 
 
 
 
Divadlo Piškot                                                        45min. 
Představení s ekologickou tématikou pro nejmenší  
 
 
 
566 
CO2/ CO2           (Francie)                                        13min.                                                                              
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás.  
Nutí nás si uvědomit, že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na 
globální oteplování a skleníkový efekt. 
 
 
Celkem 60 min    2x 
 
                                     
 
 
 



 
Čtvrtek 9. 10. 2008 – ( 4. – 6. třída) Kino Kotva 
 
8.30 – 10.10  a  10.25 – 12.05 hod 
 
 
553                                                                                                                                                                     
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water           (Německo)     9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem. A tento problém proberou experti  
účastnící se Světového týdne vody. Protože: vždycky jde hlavně o vodu! 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)    9min                                                                                                       
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky  
putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
 
566 
CO2/ CO2  (Francie)     13min                                                                                                                          
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit,  
že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a 
skleníkový efekt. 
 
594 
Slunný den / A Sunny Day     (Německo)     7min                                                                                          
Animovaný film. 
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes objeví, že už není tak vítané, jak doufalo 
 
 
595 
Upovídaný spáč/ Chatty Sleeper   (Slovensko)     34min                                                                               
Čtyři roky trvalo časosběrné natáčení tohoto filmu o tatranském svišti, který patří mezi 
ohrožené druhy. 
Film je určen pro všechny věkové kategorie. 
 
 
Celkem 100 min včetně soutěží a interaktivních vstupů. Blok se bude 2x opakovat 



Čtvrtek  9.10. 2008  - (7. – 8. třída) sál divadla Český Krumlov 
 
8.15 – 9.40 hod 
                                                                                                                                                                        
 
571 
Člověk delfínovitý / Homo Delphinus          (Francie)             52min 
 
Delfín je jedním z nejstarších savců na zemi. Jak tito savci dosahují rychlosti téměř 50 km/h 
pod vodou, aniž by vytvořili sebemenší vír? 
Jak používají svůj velký mozek? Co znamená jejich pískání? Můžeme mluvit jejich jazykem? 
Na jakém modelu je postavena jejich komplikovaná  
sociální struktura? Jak vnímají svět pomocí svého sonaru? Film nabízí odpovědi na tyto 
otázky a ukazuje, že delfíni mají schopnosti a způsoby  
života, které jsme dosud přisuzovali pouze člověku. 
 
 
553 
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water      (Německo)       9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem. A tento problém proberou experti  
účastnící se Světového týdne vody. Protože: vždycky jde hlavně o vodu! 
 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)  9min                                                                                        
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky  
putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
 
566 
CO2/ CO2   (Francie)  13min                                                                                                                            
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit,  
že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a 
skleníkový efekt. 
 
Celkem 85 min 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek 9. 10. 2008 – ( střední školy) sál divadla Český Krumlov 
 
10.00 – 11.30 hod 
 



 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka, Potkan  (ČR)  5min                                                                      
 
 
599 
Africká krysa obrovská / Africa’s Giant Rats   (Německo)   52min                                                               
Hrdinka,která se naučila hledat nášlapné miny a zachraňuje tak životy a zdraví mnoha 
afrických obyvatel 
 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka,CHAT   (ČR)  5min                                                                        
Agresivita v anonymní komunikaci 
 
034 
Úředník a jeho dobrodružství      (ČR)   8min                                                                                                 
Několik příhod ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka. 
 
 
05 
Hormonální akvárium              (ČR)  19min                                                                                                     
Když před pár lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Mezi látkami, 
které způsobily přeměny rybích samečků na samičky, byly syntetické hormony z  hormonální 
antikoncepce. Na celém světě tak rybí samci přicházejí o svou mužnost - zůstávají však 
v klidu, protože voda, ve které se pohybují, obsahuje kromě syntetických hormonů také 
značné dávky antidepresiv. Zprávy z vodní říše připomínají stav, ve kterém se nacházíme. 
Plaveme v akváriu různých látek, které nás ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. Co se 
vlastně děje? 
 
 
Celkem 90 min. 
 



Pátek 10.10. 2008 – ( 4. – 6. třída) sál divadla Český Krumlov 
 
8.15 – 10.00   a   10.15 – 11.55 hod 
 
 
553                                                                                                                                                                     
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water   (Německo)    9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem.  
A tento problém proberou experti  účastnící se Světového týdne vody. Protože: vždycky jde 
hlavně o vodu! 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)     9min                                                                                                     
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky  
putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
566 
CO2/ CO2   (Francie)   13min                                                                                                                           
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit,  
že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a 
skleníkový efekt. 
 
 
594 
Slunný den / A Sunny Day     (Německo)   7min                                                                                            
Animovaný film. 
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes objeví, že už není tak vítané, jak doufalo. 
 
 
595 
Upovídaný spáč / Chatty Sleeper      (Slovensko)      34min.                                                                          
Čtyři roky trvalo časosběrné natáčení tohoto filmu o tatranském svišti, který patří mezi 
ohrožené druhy.  
Film je určen pro všechny věkové skupiny. 
 
Celkem 100 min včetně soutěží a interaktivních vstupů. Blok se bude 2x opakovat. 



Program kinematovlak 1. – 3. třída 
 
 
 
 
566 
CO2/ CO2   (Francie)   13min.                                                                                                                           
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování  
jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový 
efekt. 
 
 
594                                                                                                                                                                      
Slunný den / A Sunny Day  (Německo)   7min. 
Animovaný film. 
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes objeví, že už není tak vítané, jak doufalo 
 
 
595 
Upovídaný spáč / Chatty Sleeper   (Slovensko)  34min                                                                                
Čtyři roky trvalo časosběrné natáčení tohoto filmu o tatranském svišti (ohrožený druh), který 
je určen pro všechny věkové skupiny. 
 
 
Celkem 55 min 
 
 
 



Kinematovlak– ( 4. – 6. třída)  
 
 
 
553 
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water      (Německo)       9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem. A tento problém proberou experti účastnící se Světového týdne vody. Protože: 
vždycky jde hlavně o vodu! 
 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)  9min                                                                                        
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
566 
CO2/ CO2   (Francie)   13min.                                                                                                                          
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování  
jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový 
efekt. 
 
 
594                                                                                                                                                                     
Slunný den / A Sunny Day  (Německo)   7min. 
Animovaný film. 
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes objeví, že už není tak vítané, jak doufalo 
 
 
595 
Upovídaný spáč / Chatty Sleeper   (Slovensko) 34min                                                                                 
Čtyři roky trvalo časosběrné natáčení tohoto filmu o tatranském svišti, který patří mezi 
ohrožené druhy. 
Film je určen pro všechny věkové skupiny 
 
Celkem 70 min 



Kinematovlak - (7. – 8. třída)  
 
 
 
571 
Člověk delfínovitý / Homo Delphinus          (Francie)             52min 
 
Delfín je jedním z nejstarších savců na zemi. Jak tito savci dosahují rychlosti téměř 50 km/h 
pod vodou, aniž by vytvořili sebemenší vír?  
Jak používají svůj velký mozek? Co znamená jejich pískání? Můžeme mluvit jejich jazykem? 
Na jakém modelu je postavena jejich komplikovaná  
sociální struktura? Jak vnímají svět pomocí svého sonaru? Film nabízí odpovědi na tyto 
otázky a ukazuje, že delfíni mají schopnosti a způsoby  
života, které jsme dosud přisuzovali pouze člověku. 
 
 
553 
Devět a půl: Voda / Nine And a Half: Water      (Německo)       9min 
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo, že se téměř vyvažuje 
zlatem. A tento problém proberou experti  
účastnící se Světového týdne vody. Protože: vždycky jde hlavně o vodu! 
 
 
 
556 
Příběh s myší: Recyklace PETek / The Story With the Mouse: PET Recycling  
(Německo)  9min                                                                                        
Průhledné plastové lahve se vyrábějí z polyethylen-teraftalátu. Když je dopito, láhev 
neskončí na skládce: rozsekaná na malinké kousky  
putuje do továrny, která vyrábí textil... 
 
 
 
566 
CO2/ CO2   (Francie)  13min                                                                                                                            
Animovaný film. 
Spojením humoru a poezie volá ekologická konstrukce CO2 po co největším možném 
respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit,  
že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a 
skleníkový efekt. 
 
Celkem 85 min 
 



Kinematovlak – (střední školy) 
 
 
 
 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka, Potkan  (ČR)  5min                                                                      
 
 
599 
Africká krysa obrovská / Africa’s Giant Rats   (Německo)  52min                                                               
Hrdinka,která se naučila hledat nášlapné miny a zachraňuje tak životy a zdraví mnoha 
afrických obyvatel. 
 
018 
Jádro – minifejeton Františka Koukolíka,CHAT   (ČR) 5min                                                                        
Agresivita v anonymní komunikaci 
 
034 
Úředník a jeho dobrodružství      (ČR)   8min                                                                                                 
Několik příhod ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka. 
 
 
05 
Hormonální akvárium              (ČR)    19min                                                                                                   
Když před pár lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Mezi látkami, 
které způsobily přeměny rybích samečků na samičky,  
byly syntetické hormony z  hormonální antikoncepce. Na celém světě tak rybí samci 
přicházejí o svou mužnost - zůstávají však v klidu, protože voda,  
ve které se pohybují, obsahuje kromě syntetických hormonů také značné dávky antidepresiv. 
Zprávy z vodní říše připomínají stav,  
ve kterém se nacházíme. Plaveme v akváriu různých látek, které nás ovlivňují, aniž bychom 
si to uvědomovali. Co se vlastně děje ? 
 
 
 
Celkem 90 min 
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