
EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
Kino Kotva "eské Bud#jovice 

 
pond!lí 4. 10. 2010 

 
1. – 3. t"ída Z# 
 
8.30 – 9.40  a  10.00 – 11.10 hod 
 
608 
Zví"ata v rybníku – Léto a podzim (N!mecko)     5 min. 
Hladina rybníka vypadá zdánliv! klidn!. Co se d!je pod hladinou ? 
 
571 
Monstre sacré (Francie)        10 min 
Drak, stejn! tak obrovsk" jako ne#kodn", se náhodou narodí v kachním hnízd! a 
stane se náhle mediální hv!zdou. A jeliko$ ho lidé myln! pova$ují za divokého 
krve$íznivého netvora, ztratí se brzy v d$ungli velkom!sta. 
 
025 
Kapitolky o hav!ti – Páte"í$ek (%R)      13 min 
Rozkvetlá letní louka je rájem hmyzu. Oh%ostroj tvar& a barev drobn"ch t!lí'ek vás 
m&$e inspirovat k tomu, vzít si jednoho z té spole'nosti dom&. Aby bydlel s vámi, a 
vy jste mohli v klidu pozorovat, jak se chová. Ale pozor, p(es dobr" úmysl d!láte 
velkou chybu. P(esto$e páte(í'ek na první pohled vypadá jako velmi jednoduch" 
brou'ek, ka$d"m dotekem mu m&$ete ublí$it, proto$e jeho t!lí'ko je vybaveno pro 
$ivot v p(írod!, a ne pro d!tské pokusy.  
 
543 
Velk& 'uh&k  (ed& (Estonsko)       6 min 
Tento zvlá#tní p(íb!h z divoké p(írody popisuje velmi neobvyklé chování velkého 
)uh"ka #edého, kuka'ky obecné, #pa'k& a dal#ích pták&. 
 
 
 
Celkem 70 min. v$etn! sout!)í a interaktivních vstup*. Blok se bude 2x opakovat 
 
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
Kino Kotva "eské Bud#jovice 

 
 

Úter$ 5. 10 2010 
 
st%ední !koly 
 
8.30 – 10.30   a   11.00 – 13.00 hod 
 
548 
Cesta vody (Arménie)        18 min 
Gavaraget je v okolí prameni!t" # istá a # irá, dokonce i pastevci tvrdí, $e voda této 
#ásti % eky je pitná. Ale sotva se dostane do první vesnice, zm"ní se v úpln" 
zne#i!t"nou a zamo%enou %eku, plnou odpadk&.  
 
531 
Pleta&i ('pan#lsko)        26 min 
V argentinské provincii Córdoba (Argentina) p%i!li dva tkalci na velmi zajímav' 
zp&sob recyklace plastov'ch lahví. 
 
573 
A( )ije krize! (Rumunsko)       3 min 
Odlesn"ní, zástavba, zne#i!t"ní, peníze a spousta potravy - to v!echno se 
zm"ní…Hospodá%ská krize se blí$í! 
 
587 
Zelená akce – sv#tlo (Mexiko)        1 min 
Krátké epizody poukazují na pozitivní dopad zm"ny postoj& a zvyk& t'kajících se 
p%írodních zdroj&, energie a odpadu.   
 
539 
Vet%elci z Amazonie (Francie)       44 min 
O ostnoh%betkovit'ch prakticky nic nevíme. Neotropické ostnoh%betky jsou 
pravd"podobn" jedním z nejú$asn"j!ích tvor&, které kdy p%íroda vytvo%ila! N"kte%í 
lidé v nich vidí pouze miniaturní vet%elce, jiní je pova$ují za opravdová mistrovská 
díla biodiverzity. 
 
 
 
Celkem 120 min. v&etn# besedy. Blok se bude 2x opakovat 
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
Kino Kotva "eské Bud#jovice 

 
 

St$eda 6. 10 2010 
 
 
7. – 9. ro%ník Z& 
 
8.30 – 10.15   a   10.30 – 12.15 hod 
 
 
024 
Kapitolky o hav#ti – Komár ("R)      13 min 
V letní pohod! se z tich"ch # í$ních záto$in $ i porost% na b#ezích ozve komár. 
Sami$ka si sedne na na&e t!lo a ve vhodnou chvíli do nás zabodne sosá$ek, do 
ranky plivne svoji slinu, která je p%vodcem sv!d!ní. Tento hmyz je v&ak v"znamnou 
sou$ástí potravního #et!zce a jeho 'ivot není jednoduch". 
 
518 
Dobrodru'ství v(zkumu -  Nedocen#né poklady - Zále'í na ka'dém druhu 
(N#mecko)         28 min 
Obzvlá&( v dobách ekonomické krize se na celém sv!t! v&e soust#edí na 
pr%myslovou v"robu a ekonomick" r%st, v!t&inou ale na úkor ochrany p#írody a 
ohro'en"ch druh%. M%'eme si to dovolit? Experti jsou p#esv!d$eni o tom, 'e v"znam 
p#írody je podce)ován. Biodiverzita dokonce chrání ekonomickou stabilitu a 
reprezentuje miliardové hodnoty. V!dci odhadují, 'e neuv!#itelnou r%znorodost druh% 
na Zemi tvo#í asi 20 milion% zví#at, rostlin, hub a bakterií. 
 
03 
Rajské zahrady II - Zapomenut( Be%ov ("R)    17 min 
Co se stane, kdy' zahradník p#estane o své dílo pe$ovat, zji&(ují pr%vodci 
dokumentu v Be$ov! nad Teplou. Jde o místo, které se ocitlo na pokraji zapomn!ní. 
 
652 
Bufina dobrodru'ství - Ropu!í chaos (Francie)    14 min 
Ropou&ák jménem Bufo se jde rozmno'ovat. Z ni$eho nic objeví vra'dy na silnici a 
rozhodne se vyhlásit válku automobil%m… 
 
587 
Zelená akce – voda  (Mexiko)       1 min 
Krátké epizody poukazují na pozitivní dopad zm!ny postoj% a zvyk% t"kajících se 
p#írodních zdroj%, energie a odpadu.   
 
 
Celkem 105 min. v%etn# besedy. Blok se bude 2x opakovat 



!"#$%&'()*+*(,(-./0.12(3./(45/67

!tvrtek 7. 10. 2010

Solnice, !eská 147/54, !eské Bud"jovice

10.00

MAJDA - písni!ky z Kouzelné "kolky

Magdalena Reifová, populární Majda z Kouzelné !kolky, zazpívá d"tem
své nejv"t!í hity ze sv#ch alb (Majda a kamarádi – nejen ze !kolky,
Písni$ky z Kouzelné !kolky I., II. aj.), známé i ze zmín"ného po%adu &eské
televize. Doprovodí ji kapela Spla#il se k'( na!í% ve slo)ení: skladatelka
Hana Navarová, kapelník David Noll, saxofonista Roman Fojtí$ek a
kytarista Ji%í Podzimek.

Vstup zdarma.



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
Kino Kotva "eské Bud#jovice 

 
 

"tvrtek  7. 10 2010 
 
 
 
 
 4. – 6. t!ídy Z" 
 
8.30 – 10.10  a  10.30 – 12.10 hod 
607 
Zví!ata v rybníku – Jaro (N#mecko)     15 min. 
Hladina rybníka vypadá zdánliv! klidn!. Co se d!je pod hladinou? 
 
04 
Rajské zahrady II – Kolem Pra$ského hradu (%R)    17 min 
Prstenec zahrad obklopující Pra"sk# hrad pat$í ke klenot%m & eské zahradní 
architektury. To zji'(ují Arno't Goldflam a Josef Polá'ek spole&n! s pr%vodcem 
nadmíru povolan#m: architektem Zde)kem Luke'em. Zastavují se v Královské 
zahrad!, která je zakon&ena dominantou Belvederu a Zpívající fontánou a dále 
v ji"ních zahradách s kouzeln#mi zákoutími, zahradou Na Ba't! i na terase jízdárny. 
 
023 
Kapitolky o hav#ti - Hroba!ík  %R)      12 min. 
Hroba$ík získal své v#sti"né & eské jméno proto, " e zahrabává mrtvolky mal#ch 
obratlovc% do zem!. *ivot hroba$ík% je ale pozoruhodn# velmi neobvyklou pé&í o 
potomstvo, se kterou se u brouk% setkáváme jen z$ídka.  Jejich v#znam v p$írod! je 
nezastupiteln#, proto"e v roli zdravotní policie zabra)ují ' í$ení choroboplodn#ch 
zárodk% z uhynul#ch drobn#ch "ivo&ich%.  
 
012 
Moudronos – Po &em 'lapeme? (%R)      17 min. 
Po &em 'lapeme? Po zemi, tedy po p%d!. Nemyslím tu pod st$echou. Víte, jak 
dlouho vzniká p%da? Víte, "e nás v'echny "iví a obléká? P%da, v té to "ije. Mnoho 
mal#ch "ivá&k% kyp$í p%du, provzdu')ují a zpracovávají zbytky rostlin a "ivo&ich%, 
aby se v ní da$ilo rostlinám. Pr# v p%d! "ije Pi"+uch zemní a jiní sk$ítci…? Ur&it! je 
dobrá p%da poklad, kter# je t$eba chránit. 
 
 
 
Celkem 100 min. v&etn# sout#$í a interaktivních vstup(.  Blok se bude 2x 
opakovat 
 
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
M"stské divadlo #esk$ Krumlov 

 
 

#tvrtek 7. 10 2010 
 
7. – 9. ro%ník Z& 
 
8.30 – 10.15 hod. 
 
024 
Kapitolky o hav"ti – Komár (#R)      13 min 
V letní pohod! se z tich"ch # í$ních záto$in $ i porost% na b#ezích ozve komár. 
Sami$ka si sedne na na&e t!lo a ve vhodnou chvíli do nás zabodne sosá$ek, do 
ranky plivne svoji slinu, která je p%vodcem sv!d!ní. Tento hmyz je v&ak v"znamnou 
sou$ástí potravního #et!zce a jeho 'ivot není jednoduch". 
 
518 
Dobrodru'ství v$zkumu -  Nedocen"né poklady - Zále'í na ka'dém druhu 
(N"mecko)         28 min 
Obzvlá&( v dobách ekonomické krize se na celém sv!t! v&e soust#edí na 
pr%myslovou v"robu a ekonomick" r%st, v!t&inou ale na úkor ochrany p#írody a 
ohro'en"ch druh%. M%'eme si to dovolit? Experti jsou p#esv!d$eni o tom, 'e v"znam 
p#írody je podce)ován. Biodiverzita dokonce chrání ekonomickou stabilitu a 
reprezentuje miliardové hodnoty. V!dci odhadují, 'e neuv!#itelnou r%znorodost druh% 
na Zemi tvo#í asi 20 milion% zví#at, rostlin, hub a bakterií. 
 
03 
Rajské zahrady II - Zapomenut$ Be%ov (#R)    17 min 
Co se stane, kdy' zahradník p#estane o své dílo pe$ovat, zji&(ují pr%vodci 
dokumentu v Be$ov! nad Teplou. Jde o místo, které se ocitlo na pokraji zapomn!ní. 
 
652 
Bufina dobrodru'ství - Ropu!í chaos (Francie)    14 min 
Ropou&ák jménem Bufo se jde rozmno'ovat. Z ni$eho nic objeví vra'dy na silnici a 
rozhodne se vyhlásit válku automobil%m… 
 
587 
Zelená akce – voda (Mexiko)       1 min 
Krátké epizody poukazují na pozitivní dopad zm!ny postoj% a zvyk% t"kajících se 
p#írodních zdroj%, energie a odpadu.   
 
 
Celkem 105 min. v%etn" besedy. 
 
 
 
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
M"stské divadlo #esk$ Krumlov 

 
 

#tvrtek 7. 10 2010 
 
st(ední !koly 
 
10.40 – 12.40 hod 
 
 
548 
Cesta vody (Arménie)       18 min 
Gavaraget je v okolí prameni&t! $ istá a $ irá, dokonce i pastevci tvrdí, 'e voda této 
$ásti # eky je pitná. Ale sotva se dostane do první vesnice, zm!ní se v úpln! 
zne$i&t!nou a zamo#enou #eku, plnou odpadk%.  
 
531 
Pleta%i (&pan"lsko)       26 min 
V argentinské provincii Córdoba (Argentina) p#i&li dva tkalci na velmi zajímav" 
zp%sob recyklace plastov"ch lahví. 
 
573 
A) 'ije krize!  (Rumunsko)      3 min 
Odlesn!ní, zástavba, zne$i&t!ní, peníze a spousta potravy - to v&echno se zm!ní… 
Hospodá#ská krize se blí'í! 
 
587 
Zelená akce – sv"tlo  (Mexiko)       1 min 
Krátké epizody poukazují na pozitivní dopad zm!ny postoj% a zvyk% t"kajících se 
p#írodních zdroj%, energie a odpadu.   
 
539 
Vet(elci z Amazonie (Francie)      44 min 
O ostnoh#betkovit"ch prakticky nic nevíme. Neotropické ostnoh#betky jsou 
pravd!podobn! jedním z nejú'asn!j&ích tvor%, které kdy p#íroda vytvo#ila! N!kte#í 
lidé v nich vidí pouze miniaturní vet#elce, jiní je pova'ují za opravdová mistrovská 
díla biodiverzity. 
 
 
 
Celkem 120 min. v%etn" besedy.  
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
M"stské divadlo #esk$ Krumlov 

 
 

pátek 8. 10. 2010 
 
 
 
1. – 3. t!ída Z" 
 
8.30 – 9.40 hod. 
 
608 
Zví!ata v rybníku – Léto a podzim (N#mecko)    5 min. 
Hladina rybníka vypadá zdánliv! klidn!. Co se d!je pod hladinou? 
 
571 
Monstre sacré ( Francie)       10 min  
Drak, stejn! tak obrovsk" jako ne#kodn", se náhodou narodí v kachním hnízd! a 
stane se náhle mediální hv!zdou. A jeliko$ ho lidé myln! pova$ují za divokého 
krve$íznivého netvora, ztratí se brzy v d$ungli velkom!sta. 
 
025 
Kapitolky o hav#ti – Páte!í$ek (%R)     13 min 
Rozkvetlá letní louka je rájem hmyzu. Oh%ostroj tvar& a barev drobn"ch t!lí'ek vás 
m&$e inspirovat k tomu, vzít si jednoho z té spole'nosti dom&. Aby bydlel s vámi, a 
vy jste mohli v klidu pozorovat, jak se chová. Ale pozor, p(es dobr" úmysl d!láte 
velkou chybu. P(esto$e páte(í'ek na první pohled vypadá jako velmi jednoduch" 
brou'ek, ka$d"m dotekem mu m&$ete ublí$it, proto$e jeho t!lí'ko je vybaveno pro 
$ivot v p(írod!, a ne pro d!tské pokusy.  
 
543 
Velk& 'uh&k (ed& (Estonsko)       6 min 
Tento zvlá#tní p(íb!h z divoké p(írody popisuje velmi neobvyklé chování velkého 
)uh"ka #edého, kuka'ky obecné, #pa'k& a dal#ích pták&. 
 
 
 
Celkem 70 min. v$etn# sout#)í a interaktivních vstup*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKOFILM 2010 – Program pro !koly 
M"stské divadlo #esk$ Krumlov 

 
pátek 8. 10. 2010 

 
 
4. – 6. t!ída 
 
10.00 – 11.40 hod 
 
607 
Zví!ata v rybníku – Jaro (N#mecko)     15 min. 
Hladina rybníka vypadá zdánliv! klidn!. Co se d!je pod hladinou ? 
 
04 
Rajské zahrady II – Kolem Pra)ského hradu (%R)    17 min 
Prstenec zahrad obklopující Pra$sk" hrad pat(í ke klenot&m ' eské zahradní 
architektury. To zji#)ují Arno#t Goldflam a Josef Polá#ek spole'n! s pr&vodcem 
nadmíru povolan"m: architektem Zde%kem Luke#em. Zastavují se v Královské 
zahrad!, která je zakon'ena dominantou Belvederu a Zpívající fontánou a dále 
v ji$ních zahradách s kouzeln"mi zákoutími, zahradou Na Ba#t! i na terase jízdárny. 
 
023 
Kapitolky o hav#ti - Hroba!ík (%R)      12 min. 
Hroba(ík získal své v"sti$né ' eské jméno proto, $ e zahrabává mrtvolky mal"ch 
obratlovc& do zem!. *ivot hroba(ík& je ale pozoruhodn" velmi neobvyklou pé'í o 
potomstvo, se kterou se u brouk& setkáváme jen z(ídka.  Jejich v"znam v p(írod! je 
nezastupiteln", proto$e v roli zdravotní policie zabra%ují # í(ení choroboplodn"ch 
zárodk& z uhynul"ch drobn"ch $ivo'ich&.  
 
012 
Moudronos – Po $em (lapeme? (%R)      17 min. 
Po 'em #lapeme? Po zemi, tedy po p&d!. Nemyslím tu pod st(echou. Víte, jak 
dlouho vzniká p&da? Víte, $e nás v#echny $iví a obléká? P&da, v té to $ije. Mnoho 
mal"ch $ivá'k& kyp(í p&du, provzdu#%ují a zpracovávají zbytky rostlin a $ivo'ich&, 
aby se v ní da(ilo rostlinám. Pr" v p&d! $ije Pi$+uch zemní a jiní sk(ítci…? Ur'it! je 
dobrá p&da poklad, kter" je t(eba chránit. 
 
 
 
Celkem 100 min. v$etn# sout#)í a interaktivních vstup*.  


