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PRŮBĚH

Část  Mezinárodního  festivalu  Ekofilm  2005,  který  probíhal  v týdnu  3.  -  9.10.  v Českých 
Budějovicích a v Českém Krumlově, se ve dnech 3. - 6. 10. 2005 konala i na Biologické fakultě 
Jihočeské  Univerzity.  Na  organizaci  se  podíleli  studenti  Biologické  fakulty  ve  spolupráci 
s organizací DAPHNE ČR. Program byl bohatý a celkem festival na Biologické fakultě navštívilo 
přes 400 diváků. 

Od pondělí do čtvrtka se každé odpoledne konalo promítání soutěžních filmů a poté přednáška 
s diskuzí hosta či několika hostů, kteří publikum přišli obohatit o své zkušenosti a zážitky z cest. O 
hladký  průběh  celé  akce  se  starali  studenti  Biologické  fakulty  pod  vedením  Bc.  Kateřiny 
Svobodové  a  Bc.   Júlie  Mudruňkové  ve  spolupráci  s DAPHNE  ČR v zastoupení  Mgr.  Libuše 
Desetové.

Značný ohlas  zaznamenala  více  než  hodinová  přednáška prof.  Jana  Lepše  z Botanického 
ústavu  Biologické  fakulty,  která  nejednou  vyvolala  mohutné  salvy  smíchu.  Poutavé  a  strhující 
vyprávění  o Papui  -  Nové Giunei  doplnil  fotografiemi,  zpěvem a hrou na bubínek,  a ukázkou 
rozličných předmětů domorodých obyvatel. Přednáškovým sálem tak kolovalo vyřezávané kopí, 
dřevěná maska a  po ujištění  o  zdravotní  nezávadnosti  i  dvě penisová pouzdra.  Pan profesor 
obecenstvo mimo jiné zasvětil i do základů úředního jazyka - „pidžin“ angličtiny.

Dalším zajímavým hostem byl Dr. Daniel Frynta z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 
Zaujal hosty svými vědecko - filosofickými názory na ochranu a vymírání druhů. 

Úspěch  sklidily  také  promítané  soutěžní  filmy  a  to  zejména  slovenský  snímek  „Amazonia 
vertical“  o  horolezecké  výpravě  na  stolovou  horu  v jižní  Americe  od  režiséra  Pavla  Barabáše 
oceněný na závěrečném vyhlášení  za  nejlepší  kameru,  dále  rakouský  snímek „Namaquland - 
Šípková Růženka“ od Lynn a Philipa Richardsonových, který ukazuje jedinečnou přírodu západní 
Afriky, a mnoho dalších.

Bohatý  program  přilákal  kromě  studentů  Jihočeské  Univerzity  i  členy  Akademie  věd  ČR, 
pracovníky místních neziskových organizací, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstva 
životního prostředí  a širokou veřejnost.  Čtvrtečního promítání  filmů o extrémních biotopech se 
zúčastnili  také  studenti  biologického  semináře  Biskupského  gymnázia  s paní  učitelkou. 
Návštěvnost se pohybovala dokonce kolem 100 diváků, což je kapacita promítacích místností.

Jako  doprovodný  projekt  probíhala  výstava  fotografií  v areálu  budovy  B  Biologické  fakulty. 
Návštěvníci  mohli  shlédnout  fotografie  deseti  autorů  a  to  studentů  a  přednášejících Biologické 
fakulty a členů Akademie věd ČR. K vidění byly snímky přírody i domorodých obyvatel Papui - 
Nové Guinei, přírody Šumavy, portréty různých živočichů a rostlin i detailní snímky řas. Nutno ještě 
podotknout,  že  Biologická  fakulta  poskytla  prostory  k výstavě  i  promítání  a  veškerou  nutnou 
techniku zdarma.

Festival Ekofilm 2005 proběhl na Biologické fakultě nadmíru úspěšně, což zhodnotil i ministr 
životního  prostředí  RNDr.  Libor  Ambrozek  a  dramaturgyně  festivalu  RNDr.  Jitka  Radová  na 
závěrečném slavnostním večeru v Českém Krumlově.

Na  pořádání  letošního  ročníku  Ekofilmu  spolupracovalo  celkem  11  osob.  Jmenovitě:  J. 
Mudruňková,  K.  Svobodová,  L.  Desetová,  L.  Čápová,  J.  Kubásek,  M.  Dalíková,  J.  Hájek,  M. 
Foldýnová, Z. Montagová, M. Řepík, L. Šmahel.

FILMÁRUM

Promítání filmů však na Biologické fakultě pokračuje i po skončení Ekofilmu. Každých 14 dní 
se zde koná Filmárum - promítání pro veřejnost o přírodě a lidech, kde lze shlédnout snímky ze 
všech proběhlých ročníků Ekofilmu. Filmárum probíhá na Biologické fakultě již od podzimu 2004. 
Vzniklo jako reakce na mezinárodní filmový festival Ekofilm 2004.

Filmárum využívá rozsáhlý archív mezinárodního festivalu Ekofilm, promítání je pravidelné a 
bezplatné.  Dosud  se  uskutečnilo  celkem  7  promítacích  večerů  spojených  se 2  odbornými 
besedami, 5 dalších večerů je plánováno do konce roku 2005. Filmárum je promítání o přírodě a 
lidech s širokou a pestrou škálou témat - od cestopisů přes zajímavé dokumenty až po animované 



filmy s tématikou ochrany přírody; s významem lokálním i globálním. Jedno však mají promítané 
filmy společné - snaží  se diváky nenásilnou formou přesvědčit  o nutnosti  ochrany přírodního i 
kulturního dědictví.

Promítání  probíhá  v  pondělní  večer,  na  BF  JU  v posluchárně  s kapacitou  100  míst.  Trvá 
obvykle cca 2 hodiny a promítají se, v závislosti na jejich délce, 1-4 filmy za večer. Propagace 
promítání je uskutečňována pomocí ručně dotvářených plakátů na školách, ve městě a v okolí BF 
JU,  článků  v novinách  a  anoncích  v kulturních  přehledech  v rozhlasu,  na  internetových 
zpravodajských serverech a  především také díky  vlastním aktualizovaným webovým stránkám 
http://filmarum.bf.jcu.cz. Návštěvníky dovede až do promítací místnosti řada směrovek a poutačů.

Během promítání se eviduje návštěvnost, obecenstvo je požádáno o návrh dalších témat a 
jiných možností zlepšení celkové kvality. Představení je  moderované - student BF JU představí 
filmy,  v případě  potřeby  upřesní  překlady  nebo  okomentuje  detaily  z filmu,  případně  představí 
přednášejícího.

NÁVŠTĚVNOST

Účast diváků na promítání i následných seminářích se oproti loňskému roku zvýšila. Přispěla 
k tomu především důslednější propagace, kterou umožnil početnější realizační tým a také finanční 
podpora od MŽP. Přibližné počty diváků znázorňuje následující tabulka.

den téma odhad 
návštěvnosti

Pondělí 3.10. Vzdělávaní k udržitelnému rozvoji (seminář) 
Ing. Karel Jech, Mgr. Miloslav Novák, RNDr. Jana Dlouhá, Ing. 
Dana Votápková, Mgr. Zuzana Jakobová

20

Úterý 4.10. Promítání filmů o tropických a jiných lesích
 
 
 
 
 NP Šumava

35 - 40

Na pospas 50 - 60
Amazonia vertical 50 - 60
Planeta lidí – Výpravy za domorodci Papui Nové Guineje 50 - 60
Lidé a příroda na Papui Nové Guineji (seminář) 
Prof. RNDr. Jan Šuspa Lepš, CSc. 100

Středa 5.10. Promítání filmů k ochraně druhů
 
 
 
 Nadčasový cestovatel – Krab ostrorep

30

Než bude pozdě: Havaj – ostrov zániku 50
Než bude pozdě: Kambodža – Za polem zabijáků 40
Vymírání versus ochrana druhů (seminář) 
RNDr. Daniel Frynta, Dr. 70

Čtvrtek 6.10. Promítání filmů o extrémních biotopech
 
 
 
 Andalusia – mezi nebem a peklem

45

Lišejníky 40
Namaqualand –Šípková Růženka 35
Málo viditelné rosliny - průkopníci života v tropech? (seminář) 
RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D., RNDr. Zdeněk Soldán, CSc., 
RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.

25



VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Celkem přispělo  10  autorů  z řad  studentů  i  akademických  pracovníků.  Jeden  z výstavních 
panelů  byl  věnován  také  představení  festivalu  Ekofilm,  byl  zde umístěn program a jízdní  řád 
Ekobusu i stručné seznámení s přednášejícími seminářů.
Autoři a témata fotografické výstavy:
Prof. RNDr. Jan Šuspa Lepš, CSc. 
Botanik, statistik, ekolog
Papuánci, jejich život…a zábava
RNDr. František Weyda, CSc.
Entomolog, odborník na digitální techniky ve vědě, fotograf
Jistý malý brouček…
RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
Algolog, fotograf
Pohled do říše fytoplanktonu
Viola Pavlová
Studentka 2. ročníku biologie
Pár střípků z Kréty a Broumovska
Julie Jandová
Studentka 3. ročníku biologie
Výběr z tvorby
Jiří Kubásek
Doktorand experimentální botaniky
Sokolovské výsypky a prémie
Radek K. Lučan
Doktorand zoologie
Podzim v sinajských pouštích
Alexandr Pospěch
Student 3. ročníku biologie
Z Bílých Karpat…
Jiří Patera
Student magisterského oboru molekulární biologie
Mirka Oborníková
Externistka

PROPAGACE

Propagaci zajišťovali studenti BF JU. Především šlo o roznos a umístění oficiálních plakátů a 
také plakátků se souhrnem programu běžícího na BF JU. Plakáty byly umístěny na 20 středních 
škol, dále do nejdůležitějších kulturních center ve městě (knihovny, čajovny, kulturní a informační 
centra, koncertní síň, kulturní dům atd. viz Příloha 1). Pozvánkou na promítání byla i fotografická 
výstava, která začala asi  týden před festivalem. Odkazy na stránky Ekofilmu byly umístěny na 
www  stránkách  Biologické  fakulty,  Jihočeské  univerzity,  promítání  Filmárum  a  DAPHNE  ČR. 
Informace o programu s doporučením se objevila v mnoha internetových i tištěných denících (viz 
Příloha 2).

Záznamy a komentáře k letošnímu programu zazněly také ve vysílání Českého rozhlasu 1 - 
Radiožurnál a v odpoledních pořadech Kulturní revue (neděle 25.9., repríza úterý 27.10) a Fontána 
(týden od 3.10) Českého rozhlasu České Budějovice. Zde také zazněla pozvánka speciálně na 
program v rámci BF JU. Návštěvníky a studenty upozorňoval na festival  velký transparent nad 
vstupem do areálu Biologické fakulty a Akademie věd a řada směrovek umístěných podél hlavních 
přístupových cest a na stanovištích MHD.



KONTAKTY NA HLAVNÍ ORGANIZÁTORY

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Mgr. Libuše Desetová - libuse.desetova@daphne.cz, 732 511 979 

Biologická fakulta Jihočeské univerzity
Bc. Júlia Mudruňková - j.mudrunkova@email.cz, 732 879 270
Bc. Kateřina Svobodová - ksvobodova@yahoo.de, 608 261 754



PŘÍLOHA 1 - SEZNAM MÍST VYVĚŠENÍ PLAKÁTŮ

Střední školy

1. VOŠ, SPŠ automobilní a SOU dopravní a technické
2. Gymnázium J. V. Jirsíka 
3. České reálné gymnázium
4. Gymnázium, Jírovcova 8
5. Střední zdravotnická škola a VZŠ
6. Gymnázium  olympijských nadějí 
7. Střední průmyslová škola stavební 
8. Soukromá vyšší odborná škola a OA, Pražská 3
9. ISŠ obchodní, Husova 9
10. Konzervatoř
11. Gymnázium, Česká 64
12. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
13. SOŠ veterinární a zemědělská 
14. Česko-anglické gymnasium
15. Jazyková škola
16. ISŠ cestovního ruchu a VOŠ
17. Soukromá obchodní akademie a Soukromé střední odborné učiliště služeb
18. SOU podnikání a služeb
19. Soukromé SPV obchodní
20. VOŠ (na Okružní)

Jihočeská univerzita 

1. Biologická fakulta (děkanát, budova B, nástěnky u vrátnice, knihovna, botanická vila, počítačovny, 
Na sádkách)

2. Pedagogická fakulta
3. Teologická fakulta
4. Zdravotně sociální fakulta
5. Zemědělská fakulta (děkanát, katedra ekologie, knihovna)
6. Aula „Bobík“ Jihočeské univerzity
7. Koleje a menza

Kulturní centra

1. Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice (Lidická)
2. Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice - Knihovna pro město (Na Sadech)
3. Dobrá čajovna
4. Čajírna & kafírna U tří lvů
5. Kulturní centrum C.K. Solnice
6. Městské informační centrum České Budějovice
7. ICM - informační centrum pro mládež v Českých Budějovicích
8. Literární kavárna MĚSÍC VE DNE
9. Předprodej lístků
10. Jeremiášova koncertní síň
11. Kulturní dům Metropol
12. Budova rozhlasu
13. Bazén

Klíčová místa poblíž univerzity

1. Zastávky MHD (Branišovská, Jana Opletala - směrovky)
2. Obchodní dům SAMA
3. Obchodní dům Albert
4. Nákupní centrum Čtyři dvory
5. Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice – pobočka Čtyři Dvory



PŘÍLOHA 2 - PŘEHLED CITACÍ Z MÉDIÍ

Články se zmínkou o letošním ročníku festivalu se objevily v několika tištěných denících a také v 
místním čtvrtletníku o životním prostředí. Řadu informací mohli čtenáři nalézt taktéž na internetových 
zpravodajských serverech.

Přehled citací z tiskovin:
Mladá fronta Dnes (3.10., 6.10 ., 7.10., 10.10.), Právo (4.10.), Českobudějovické listy (22.9., 24.9. - sobotní 
speciální příloha věnována Ekofilmu, 26.9., 1.10., 3.10., 4.10., 5.10., 6.10., 10.10.), Krasec – Jihočeský 
čtvrtletník o životním prostředí (1/1, podzim 2005).

Souhrn článků z internetových zpravodajských serverů podává následující tabulka.

WEB NÁZEV ČLÁNKU NEBO DRUH INFO POZNÁMKA
BBCCzech.com Festival Ekofilm letos nabízí 167 snímků

filmarum.bf.jcu.cz Odkaz na Ekofilm 2005 *
kultura.ihned.cz Ekofilm letos nabídne více filmů o památkách a tradicích

www.agris.cz Zpravodaj č. 1 * N
Program N

www.agronavigator.cz Ekofilm 2005
www.agroweb.cz V Českých Budějovicích začíná dnes Ekofilm 2005 *
www.auviex.cz Tisková zpráva ze 7.9.2005

www.budnews.cz 31. ročník MFF Ekofilm 2005 je za dveřmi
Začal filmový festival Ekofilm 2005 *
Ekofilm trhl rekord v návštěvnosti

www.c-budejovice.cz Ekofil mezi aktualitami a odkaz na www.ekofilm.cz
www.ckrumlov.cz 31. Ekofilm Český Krumlov

Program
www.czech-tv.cz Článek z teletextu N

www.ecomonitor.cz Zpravodaj č. 1 *
Zpravodaj č. 2 *
Zpravodaj č. 3
Program
31. ročník MFF Ekofilm 2005 je za dveřmi
31. ročník MFF Ekofilm 2005 opět překonal festivalové rekordy *

www.ekofilm.cz Program
Zpravodaj č. 1 *
Závěrečná tisková zpráva *

www.ekolist.cz Program
Zpravodaj č. 1 *
Zpravodaj č. 2 *
Zpravodaj č. 3
31. ročník MFF Ekofilm 2005 je za dveřmi
31. ročník MFF Ekofilm 2005 opět překonal festivalové rekordy *
Velkou cenu poroty získal snímek Zdroj o těžbě ropy v Baku
V Českých Budějovicích dnes začíná 31. ročník festivalu 
Ekofilm
Na Ekofilmu bude uvedeno 167 snímků ze 34 zemí +

www.env.cz 31. ročník MFF Ekofilm 2005 opět překonal festivalové rekordy *
Program N

www.enviweb.cz 31. ročník MFF Ekofilm 2005 je za dveřmi
Zpravodaj č. 1 *
31. ročník MFF Ekofilm 2005 je na startu

WEB NÁZEV ČLÁNKU NEBO DRUH INFO POZNÁMKA
www.jcu.cz Pozvánka na Ekofilm 2005 (s programem na fakultě) *

www.jiznicechy.cz Mezi typy na léto a říjen
www.priroda.cz Program

31. ročník MFF Ekofilm 2005 je za dveřmi



www.rozhlas.cz Ekofilm se blíží *
Ekofilm je v plném proudu *
Velkou cenu Ekofilmu obdržel český film

zpravy.idnes.cz Ekofilm se více dotkne památek *
www.daphne.cz Pozvánka na Ekofilm 2005 (s odkazem na festivalové stránky) *

Vysvětlivky:
* . . . zmínka o BF
+ . . . zmíněna jedna akce na BF, ale na přímo BF
N. . . stránku už nebylo možné otevřít













PŘÍLOHA 3 - FOTODOKUMENTACE

„No vážně, věříte?“ (Prof. Lepš)

Seminář prof. Lepše byl nejen poučný, ale také zábavný.



Ekofilm 2005 na Biologické Fakultě doprovázela fotografická výstava.

Seminář o trvale udržitelném rozvoji řešil aktuální problematiku.


