
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EKOFILM
FRANCOUZSKÁ 32
120 00 PRAHA 2
IČO 265 90 883
WWW.EKOFILM.CZ
EKOFILM@ENV.CZ

mailto:ekofilm@env.cz
http://www.ekofilm.cz/


ZÍSKALI JSME MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ

Občanskému  sdružení  se  podařilo  získat  mediální 
partnerství České televize. Mezi těmito subjekty byla uzavřena 
smlouva  mediálním  partnerství.  Česká  televize  se  zavázala 
odvysílat 10x reklamní spot festivalu. Tento 30´´ spot pro nás 
udělal PaeDr. Martin Slunečko. Spot informuje o termínu konání 
festivalu  a  zve  k jeho  návštěvě.  Také  představuje  hlavní 
partnery  Ekofilmu.  Česká  televize  bude  festival  propagovat 
i v dalších  svých  kulturně  publicistických  pořadech.  Česká 
televize  dále  projevila  zájem  o  vysílání  filmů  z vítězné 
kolekce EKOFILM 2002.

ZÁŠTITY

Festival v letošním roce získal rekordní počet záštit. Nad 
jeho  XXIX.  ročníkem  ji  převzali:  Ministerstvo  životního 
prostředí,  Ministerstvo  kultury,  Česká  komise  pro  UNESCO, 
Jihočeský kraj a města Český Krumlov a České Budějovice.

INTERNET

Občanské sdružení podepsalo smlouvu se společností Equica 
a.s..  Společnost  Equica  se  zavázala  vytvořit  webovou 
prezentaci festivalu na  www.ekofilm.cz a zajistit nepřetržitý 
provoz serveru, na kterém bude prezentace umístěna. Takže nám 
přibližně  od  května  funguje  internet,  kde  všichni,  kteří 
chtějí něco o festivalu vědět, to tam zajisté najdou.

PODPORA JIHOČESKÉHO KRAJE

Rada  Jihočeského  kraje  na  svém  zasedání  4.3.  2003 
schválila  naší  žádost  o  příspěvek  z rozpočtu  Jihočeského 
kraje. Od Jihočeského kraje jsme získali dotaci ve výši 40 000 
Kč. Tato finanční částka je určena na organizaci a přípravu 
XXIX. ročníku festivalu EKOFILM. Mezi Jihočeským krajem a námi 
byla podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku.

Pan hejtman RNDr. Jan Zahradník je našemu festivalu velmi 
nakloněn a převzal nad ním morální záštitu.

A JAK SE NÁM MEDIÁLNÍ KAMPAŇ PODAŘILA

INZERÁTY V     TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH  
 Českobudějovické listy, Českokrumlovské listy

příloha (8 stran) – vklad 5.10.

http://www.ekofilm.cz/


inzerát (barevný) 27.9., 30.9., 3.10., 4.10.
 Literární noviny

inzerát (černobílý) 15.9., 22.9., 29.9., 
 EKOList 

inzerát (černobílý) 10/2003
 Synchron  (zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES)

inzerát (barevný, zadní strana obálky) 3/2003

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ - ŽIVÉ VSTUPY, ROZHOVORY 

 Český rozhlas
ČRO 1 Radiožurnál
Zpravodajství: 6. 10., 8.10., 10.10.,12.10.
ČRO 2  Praha 
Pořad Mikrofórum 8. 10. 9.10., 10.10., 14.10. 
Pořad Vstupenka 1.10., 6. 10., 15.10.
Blok Host do domu 13. 10.
Zpravodajství 6. 10., 12.10.
ČRO 3  Vltava
Pořad Ranní mozaika 6.10.
Zpravodajství 6.10, 8.10., 12. 10.
Český rozhlas České Budějovice
Kulturní revue 5.10
Zpravodajství 6.10., 7.10, 9.10, 13.10.
Reklamní spot vysílán od 1.10.  – 12.10

Rádio Faktor České Budějovice
6.10., 12. 10.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Česká televize
Reklamní spot    39. týden    pondělí – pátek  18.09

     40. týden    pondělí – pátek  18.09 
Večerníky 10.10
Zpravodajství 6.10. (Dobré ráno)

12.10.   (Události komentáře)
Televize Nova – regionální studio TV Mira

Zpravodajství 6.10.

OHLEDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ROČNÍKEM FESTIVALU

Devětadvacátý ročník nejstaršího evropského „ekologického“ 
filmového  festivalu  přinesl  několik  změn.  Tou  nejvýraznější 
bylo prodloužení festivalu na plný týden a jeho expanze do 
universitního  města  Českých  Budějovic  (od  6.  do  8.  října). 
Tento  krok  vyvolala  snaha  organizátorů  o  rozšíření  publika 
festivalu  zvláště  o  středoškolské  a  vysokoškolské  studenty. 
Získané  zkušenosti  jsou  velmi  zajímavé  a  pomohou 
k zefektivnění  programu   Ekofilmu  v následujících  letech. 



Další  novinkou  bylo  uspořádání  výtvarné  soutěže  pro  děti  a 
mládež s názvem „Co nám voda  dává  a  bere“.  Tento  nápad  se 
setkal s příjemnou reakcí českých a moravských škol – nejen co 
se týká množství přihlášených kreseb, ale i faktem, že děti 
ukázaly překvapivou informovanost a také citlivost k životnímu 
prostředí. Výstavu oceněných dětských prací mohli návštěvníci 
shlédnout v průběhu festivalu a také udělit Cenu diváků.

Zajímavou novinkou bylo umožnění bezplatné dopravy z Prahy a 
Českých  Budějovic  pro  návštěvníky  festivalu  prostřednictvím 
společnosti Ekobus. 

Z přihlášených snímků vybrala letos výběrová komise 139 
filmů z 22 zemí světa (z toho 90 českých filmů) –  51 filmů 
viděli diváci v soutěžní sekci, 16 v sekci informativní a 72 
snímků si návštěvníci  prohlíželi v individuálních projekcích 
na přání.  Zájem byl i ze strany návštěvníků, o čemž mluví 
následující čísla: XVII. ročník navštívilo 1 760 osob, XXVIII. 
ročník 1980 návštěvníků a XXIX. ročník 3300 návštěvníků 
Velkému  zájmu  návštěvníků  se  již  tradičně  těšily  besedy  a 
semináře  na  aktuální  témata  a samozřejmě  večerní  posezení 
s autory filmů.  

KDO V     LETOŠNÍM ROCE VYBÍRAL TY NEJLEPŠÍ  

Porota  se  sešla  letos  v Praze  v salónku  kina  MAT  na 
Karlově náměstí, zasedala dva dny – 22.-23.9.
A takové bylo její složení:
prof.akad.sochař Vladimír Preclík 

 předseda mezinárodní poroty -  Česká republika
Mgr. Alena Hynková

dramaturgyně, režisérka - Česká republika
Ing. Eva Vavroušková 

 ekolog – Česká republika
Mgr. Ján Oparty 

 producent, režisér - Slovenská republika
Hanuš Polák, AAC 

 kameraman - Rakousko

A JAK ROZHODLI…

 Velká cena EKOFILMU 
filmu: Zobákem a drápem
režie: Krystian Matysek
země původu: Polsko
Za  stylisticky  čisté  a  obrazově-výtvarné  zpracování  světa 
ptáků, hnízdících v severovýchodní oblasti Polska.





 Zvláštní cena poroty 
filmu:   Mapa míst svatých a klatých 
režie: Josef Císařovský
země původu: Česká republika 
Film sleduje výtvarným pohledem klíčové události českých dějin 
a  naznačuje  souvislosti  změn  v zemi,  se  změnami  v našem 
myšlení.

 Publicistika, zpravodajství 
filmu: Loupežná výprava do tajgy
režie: Udo Lielischkies
země původu: Německo
Za publicistické zpracování problému drancování lesů sibiřské 
tajgy.

 Dokument 
filmu: Nomádi severu
režie: Andrea Kieling
země původu: Německo
O hojnosti a hladu – věčný koloběh, se kterým se musí zvířata 
Aljašky celý život potýkat.

 Vědecký a vzdělávací pořad 
filmu: Budoucnost je divoká – Ledový svět
režie: Paul Reddish, Steve Nikols, Kevin Meredith
země původu: Velká Británie
Filmaři  předvedli,  že  propojí-li  se  vědecké  poznatky 
s fantazií, lze získat obraz budoucnosti, kterou si lze jen 
těžko představit.
Volná tvorba 
filmu: Liškolovení
režie: Michal Uhrín
země původu: Slovenská republika 
Za objevnou animaci a originální vypointování známého příběhu 
honu na lišku.

 Cena za režii:
filmu:      Tam, kde spí ryby na stromech
režie: Michael Havas
země původu:   Německo
Za filmové vyprávění osudů lidí dnešní Kambodže, kteří přežili 
teror Rudých kmérů a hledají nový způsob života v prostředí, 
kde někdy ryby spí na stromech.
Cena za scénář
filmu:  Mínus plus
scénář: Shahar Cohen
země původu: Izrael
Za  originalitu  fabulovaného  příběhu,  který  prostřednictvím 
vtipné pointy propaguje alternativní energetické zdroje.
Cena za kameru 
filmu:  Schönbrunn – studnice krásy
kamera:  Georg Riha, Thomas Kirschner
země původu: Rakousko
Zajímavá,  obrazová  dramaturgie,  novátorská  řešení  snímací 
techniky a tvůrčí využití trikových postupů.



Cena Ministerstva životního prostředí 
filmu: Mineralog Vojtěch Bárta 
režie: Hana Pinkavová
země původu: Česká republika 
Za  mimořádně  citlivé  zpracování  filmového  portrétu  mladého 

mineraloga.
Cena města Český Krumlov 
filmu: Modrý zázrak – papoušek v ohrožení
režie: Michael Sutor
země původu: Německo 
Okouzlující snímek o existenci vzácného modrého papouška ara 
v bujné zeleni brazilské přírody.

 Cena hlavního partnera ČSOB, a.s.
filmu:  Maj kompjutr / My Computer
režie: Jakub Sommer
země původu: Česká republika
Za osobité a vtipné ztvárnění problému počítačové závislosti.

DALŠÍ AKTIVITY

Během roku proběhla téměř desítka tzv. OZVĚN EKOFILMU. 
Nejčastěji  se  uskutečnili  a  kinu  MAT  na  Karlově  náměstí 
v Praze, toto promítání je určeno pro novináře a zájemce z řad 
veřejnosti. V měsíci březnu se konalo promítání pro základní 
školy v kinu EVALD, které se setkalo s mimořádným úspěchem. 
Další  projekce  proběhli  v Chomutově,  Táboře,  Bratislavě, 
Ostravě atd.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚKUJE ZA PODPORU V     ROCE 2002  

 Sponzorům  

ČSOB, a.s. 400 000,00 Kč

 Granty  

Jihočeský kraj 40 000,00 Kč

 Členům  



HOSPODAŘENÍ V     ROCE 2003  

Konečný zůstatek na bank.účtu k 31.12. 2003 34.113,51 Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2003  4.795,- Kč 
Konečný stav neutr. závazků a pohl. k 31.12.2003      0,- Kč

Prostředky přijaté v roce 2003: 450.607,83 Kč

Přijaté dary: 440.000,-Kč
Jihočeský kraj    40.000,-
ČSOB, Praha 1        400.000,-

Ostatní výnosy:                       10.607,83

Prostředky vydané v roce 2003 511.688,80 Kč
Drobné provozní vydání    47.616,60
Ostatní služby 462.617,20
Bankovní poplatky        1.455,-
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