Brána ekologie otevřená aneb Voda pro život
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9:00

13:50

Ozvěny Ekofilmu: Devět a půl: Voda

Ozvěny Ekofilmu: Mluvit s rybami

Ozvěny Ekofilmu: Deštník
Délka: 2 minuty
Nejkratší film, který dokáže ve 120 vteřinách dokonale a vtipně
vyjádřit zamyšlení nad závažnou otázkou: Jak zachytit a udržet,
v budoucnu možná jediný zdroj života – dešťovou vodu. Film byl
oceněn na Ekofilmu 2005 v kategorii „Volná tvorba“.

Ozvěny Ekofilmu: Voda
Délka: 1 minuta
Animovaný vodní cyklus.

Délka: 21 minut
Potápěčka a mořská bioložka Martina při svých výpravách pod
hladinu moří objevuje úžasný podmořský svět a prožívá kouzelná
setkání s jeho rozmanitými obyvateli. Tentokrát nás Martina zavede
do zátoky, která sice vypadá na první pohled bez života, ale ve
skutečnosti je domovem mnoha zajímavých živočichů.

9:15
Host Ing. Jana Doležalová, Ph.D. (AOPK České republiky)
Délka: 10 minut
9:25

15:20

Povodí Ohře, s.p.

Ozvěny Ekofilmu: Žíznivá planeta – voda pro města

Délka: 7 minut
Krátký snímek seznamující s povodím řeky Ohře a dalšími významnými
toky v regionu – Bílinou, Ploučnicí a Kamenicí.

Délka: 26 minut
O významu vody pro naši planetu a civilizaci. Jak světové metropole
Djakarta, Mexico City nebo Lagos zápasí s nedostatkem pitné vody.
Tato města překotně a neregulovaně rostou a mají problémy nejen
s kvantitou, ale i kvalitou a vůbec nezávadností vody, kterou lidé
používají k vaření, mytí, pití. Vodní zdroje se spíše ničí, do spodních
vod prosakují splašky a situace se stává neúnosnou.

Neposedná řeka
Délka: 15 minut
Jaké je být hospodářem na povodí řeky Ohře a dolního Labe, které
protékají převážně venkovským prostředím?

Vods t vo n a š e h o r e g ion u

Co se děje v trávě

15:00
Host Martina Balzarová (mořská bioložka, potápěčka, fotografka
a autorka filmu Co se děje v trávě)
Délka: 20 minut

9:35

9:50
Host Martin Studecký, režisér filmu Plavební kanál Fláje- Clausnitz
Délka: 20 minut
10:10

Plavební kanál Fláje- Clausnitz
Délka: 30 minut
Film o nejstarší technické památce svého druhu v Čechách natočený v letošním roce v rámci projektu „česko-německá škola
v přírodě“ pod vedením Martina Studeckého a Míry Kuželky.
10:40

Ozvěny Ekofilmu: Lososí řeka Kamenice
Délka: 26 minut
Řeka Kamenice a její okolí patří k nejkrásnějším v naší zemi. Kromě
unikátního zobrazení života ryb, především lososů, které se podařilo
po 80 letech znovu vrátit do jejích vod, pořad připomíná i historii
minulých dob v místech, kudy Kamenice protéká.

15:50

Sucho
Délka: 18 minut
Film přináší informace o nebezpečí sucha v Evropě, v ČR, o jeho
příčinách, epizodách, trendech, ale i možnostem jak lépe s vodou
hospodařit a suchu předcházet s tím, že je nutné se naučit „žít
s povodněmi“ a ne se jich obávat. Je nutné se na ně ale připravit
jako na zdroj vody a nikoliv jako na nebezpečí ohrožující životy lidí
a jejich majetky.
16:10

Ozvěny Ekofilmu: Žíznivá planeta – zkoušení hranic a možností
Délka: 26 minut
„Mamutí projekty dodávky vody“ – představuje grandiózní hydrologické projekty a otázky týkající se jejich efektivnosti; je nutné hledat
nové způsoby hospodaření s vodou.
16:40

Ozvěny Ekofilmu: Myšlení vody

Délka: 28 minut
Po řece Ohři a místy kolem ní provázejí geolog Václav Cílek, výtvarník
Vladimír Merta a ekolog Tomáš Gremlica.

Délka: 28 minut
Film pojímá VODU nejen jako „základní a životně důležitou složku
našeho prostředí“, ale jako ŽIVEL – jako archetypální metaforu všech
plynoucích procesů: myšlení, času, života. Posláním filmu by mělo
být zjištění, že je možný živý, partnerský vztah s vodou, namísto trvalé
války. Film nabízí proměny našeho vztahu k vodě, k celému prostředí
a skutečnosti, která nás obklopuje – a tím i k sobě samým.

11:40
Host Ing. Jan Svejkovský (tiskový mluvčí Povodí Ohře, s.p.)
Délka: 20 minut

17:20
Host Jan Hodač (fotograf a autor slideshow Jezero Most)
Délka: 15 minut

12:00 Přestávka
Délka: 30 minut

17:35

11:10

Řeka v proudu času

Zpět k pramenům

14:40

12:30
Ohře mladá, zralá, zapomenutá…
Délka: 28 minut
„Rok jsem jezdil po Ohři a zjistil, jak krásná je to řeka. Půl roku jsme pak
na řece natáčeli, aby mohla vzniknout videa k expozici,“ řekl režisér
Bedřich Ludvík. Celkem vznikly 3 půlhodinové filmy nesoucí název Mladá, Zralá a Zapomenutá řeka. Sestřih z těchto filmů, v délce 30 minut
zpracoval a k promítání poskytl Statek Bernard v Královském Poříčí na
Sokolovsku.
13:00
Host Bedřich Ludvík (písničkář, dokumentarista, spisovatel a režisér
filmu Ohře mladá, zralá, zapomenutá…)
Délka: 20 minut
13:20

dlo u ze o vod ě

9:10

Délka: 51 minut
Zdařilý britský dokument nás zavede mezi korálové útesy, kde se
behavioristé Guy a Anita Chaumette pokusí dokázat, že ryby cítí
doteky a užívají si je, dokáží spolupracovat i společně lovit. „Mluvit
s rybami“ přináší nový pohled pod mořskou hladinu, který ryby
představí jako cítící a inteligentní tvory.

Jezero Most
Délka: 10 minut
Jan Hodač výtvarně zdokumentoval proces napouštění Jezera Most
a veřejnosti ho představí prostřednictvím své slideshow.
17:45

Moře na dosah
Délka: 5 minut
Snímek představuje rekultivační projekt s názvem Moře Klidu, záměr
hydrické rekultivace zbytkových těžebních jam brakickou vodou.
Film načrtává způsob, důvod a přednosti tohoto pozoruhodného
řešení.

Jezero Most

K r át c e o vod ě

Délka: 9 minut
Bez vody by nebylo života. Ale v některých zemích je vody tak málo,
že vyvažuje zlatem.

P od vodo u

středa 6. 11. 2013

17:50
Host Martin Ryšavý (spisovatel, scenárista a režisér) a Ing. Jan Plíšek,
(mluvčí občanského sdružení Moře klidu)
Délka: 10 minut

Ozvěny Ekofilmu: Prapodivný svět
Délka: 26 minut
Film Steva Lichtaga, tentokrát nikoliv z hlubin moře, ale z mělké tůně
v Bílých Karpatech na Moravě. V hlavní roli: vranka pruhoploutvá
z řádu ropušnic. Trochu pohádka, trochu horor.

Celou filmovou projekcí budou provázet pracovnice Ekologického
centra Kralupy nad Vltavou - Mgr. Renáta Červenková a Jana Krátká.
Změna programu vyhrazena.
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