
Severočeská vědecká knihovna Ús� nad Labem

(W. Churchilla 3 – přednáškový sál)

STŘEDA 21. listopadu 2012
8:00 ‐ 13:30 ‐ promítání dokumentů pro školy a veřejnost:

‐ Poslední blboun (10 min.)
‐ Vyhynulá zvířata – tři paleontologické záhady (52 min.)
‐ Legendární mořský had (51 min.)
‐ Ľadová sonáta (6 min.)

10:30 ‐ 12:00 ‐  promítání dokumentů pro školy a veřejnost:
‐ Poslední blboun  (10 min.)
‐ Legendární mořský had (51 min.)
‐ Ľadová sonáta (6 min. )

12:00 – 14:00 ‐ promítání dokumentů pro školy a veřejnost:

‐ Poslední blboun (10 min.)

‐ Zásnuby v hlubinách oceánu (50 min.)

‐ Ľadová sonáta (6 min.)

14:30 – 16:15 ‐ promítání dokumentů pro školy a veřejnost:
‐ Zásnuby v hlubinách oceánu (50 min.)
‐ Ztracená města (55 min.)

17:00 ‐ 19:30 – beseda:  
‐ Radek Timo�ej – Thajsko 

ČTVRTEK 22. listopadu 2012
8:00 – 10:00 – promítání dokumentů pro školy a veřejnost: 

‐ Poslední blboun (10 min.)
‐ Pirá� (54 min.)
‐ Dotek vody (45 min.)

10:15 – 12:05 – promítání dokumentů pro školy a veřejnost: 
‐ Poslední blboun (10 min.)
‐ Vrak Titaniku a studená válka (50 min.)
‐ Dotek vody  (45 min.)

12:15 – 14:10 – promítání dokumentů pro školy a veřejnost:
‐ Poslední blboun (10 min.)
‐ Ztracená města (55 min.)
‐ Zelení rekordéri (37 min.)

14:30 – 16:00 ‐  filmy na přání:

‐ do začátku OMFF veřejnost sama vybere, jaké filmy chce v 
tomto čase zhlédnout

17:00 ‐ 19:30 – beseda: 
‐ Johana Zacharová – Exo�cká Venezuela

Fakulta životního prostředí UJEP
(knihovna FŽP)

STŘEDA 21. listopadu 2012
 9:00 ‐   9:50  –  Poslední blboun 
 9:50 –  10:40 –  Zelení rekordéri 
10:40 – 11:30 – 2. světová válka
11:30 – 12:00 – pauza
12:00 – 12:50 – Ztracená města 
12:50 – 13:40 – Dotek vody 
13:40 – 14:30 – Pirá� 
14:30 – 16:00 – Beseda – Johana Zacharová – Exo�cká Venezuela
16:00 – 16:50 – Největší tragédie Královského námořnictva 

ČTVRTEK 22. listopadu 2012
9:00  ‐     9:50 –   Ztroskotané lodě francouzské Východoindické společnos�
9:50  –  10:40 – Vyhynulá zvířata ‐ Tři paleontologické záhady
10:40 – 11:30 – Ľadová sonáta
11:30 – 12:00 – pauza
12:00 – 12:50 – Vrak Titaniku a studená válka
12:50 – 13:40 – Modré díry – Potápění v labyrintu
13:40 – 14:30 – Legendární mořský had 
14:30 – 16:00 – Beseda – Kamil Říha ‐  Krajem divokých koní na ra�u
16:00 – 16:50 – Zásnuby v hlubinách oceánu

Klub Pokoj
(Moskevská 24/1575)

STŘEDA 21. listopadu 2012
13:00 – 13:50 – Poslední blboun
13:50 – 14:40 – Ztracená města
15:00 – 16:00 – ochutnávka exo�ckého jídla + Drum session + břišní tanec
16:00 – 17:00 – beseda – Kamil Říha – Krajem divokých koní na ra�u 
17:00 – 17:50 – Ztroskotané lodě francouzské Východoindické společnos�
17:50 – 18:40 – Pirá�
18:40 – 24:00 – DJ GHOST

ČTVRTEK 22. listopadu 2012
13:00 – 13:50 – Největší tragédie Královského námořnictva
13:50 – 14:40 – Vyhynulá zvířata ‐ Tři paleontologické záhady
14:40 – 15:30 – Modré díry – Potápění v labyrintu
15:30 – 17:00 – beseda – Radek Timo�ej ‐ Thajsko
17:00 – 17:50 – Legendární mořský had
17:50 – 18:40 – Vrak Titaniku a studená válka
18:40 – 19:30 – Zásnuby v hlubinách oceánu
19:30 – 00:00 – možnost zhlédnu� filmu na přání

Návštěva Vodního díla Střekov ‐ závazné přihlášky posílejte na: 
su.ujep@gmail.com.

Hlavní partner
Ostatní partneři

OZVĚNYOZVĚNOZVĚOZV
MFF VODA MOŘE OCEÁNY

21. ‐ 22. listopadu 2012

www.vodamoreoceany.cz



Kudy k baru POKOJ

Poslední blboun
Tomáš Vynikal / Jiří Novák, 10 min. 
Indický oceán, léto 1662. Obchodní koráb ztroskotá v bouři 
při pobřeží ostrova Mauricius. Jediný přeživší námořník 
zažije krajně nepříjemná dobrodružství s pečeným blbounem 
nejapným, se svéráznými obyvateli zdejší misie a nakonec 
pozná pravý význam úsloví „Jsme to, co jíme“. Dobrodružný 
animovaný film Jiřího Nováka o neslavném osudu jednoho 
trosečníka, roztomilých blbounech, mlsných mniších a božím 
trestu za lidskou nenažranost. 

Zelení rekordéri
Pavol Kráľ , 37 min.
Tatranské jazerá sú zdanlivo bez života. Len skaly, bahno a 
voda. No nie je to celkom tak. Film odhaľuje mnoho 
nepoznaného o rastlinách tohto nehostinného vodného 
prostredia. 

Ľadová sonáta
Pavol Kráľ , 6 min.
Romantický pohľad pod hladinu zamrznutých tatranských 
plies. 

2. světová válka
Herlé Jouon, 52 min.
Odhalíme vám tajemství tří zmizení, která podněcovala 
fantazii potápěčů ze všech koutů světa a  byla předmětem 
nekonečných spekulací. Např. místo a souvislosti havárie 
letounu spisovatele a letce  Antoina de Saint Exuperyho. 

Ztracená města
Vincent Perazio, 55 min.
Objasníme zdroje některých dávných mýtů a záhad z historie 
lidstva. Má pověst o Atlantidě reálný geologický podklad? 
Smetla mínójskou civilizaci obří vlna tsunami? Proč se 
římské město Baia ocitlo na dně moře? 

Ztroskotané lodě francouzské Východoindické společnosti
Antonie Laura, 53 min.
Po tragických událostech v průběhu historie vznikla spousta 
příběhů, mnohdy s nádechem tajemství, které stále láká 
historiky, potápěče, dobrodruhy a snílky. Mají dnes pro 
potápění v hlubinách a hledání pokladů moderní vybavení. 
Připomeňme si tři z nich. Francouzský cyklus.

Největší tragédie Královského námořnictva
Zoltan Moll, 53 min.
Jaké byly skutečné osudy bitevní lodi Victoria v roce 1893, 
nemocniční lodi Britannic v roce 1916 a letadlové lodi Hermes v 
roce 1942?  Dnešní nadšenci, potápěči a vědci se snaží odhalit 
roušku tajemství jejich tragického osudu. 

Vyhynulá zvířata - Tři paleontologické záhady
Vincent Perazio, 52 min.
Pátrání po fosíliích, které by mohly poskytnout zásadnější 
informace o jedné z nejzásadnějších otázek paleontologie: Jak se 
život dostal na pevnou zemi, respektive, jak se rybám podařilo 
opustit oceán? 

Piráti
Herlé Jouon, 54 min.
Hledání pokladů, krvavé přepady lodí na moři, osudy psanců a 
příběhy pirátů většinu lidí fascinují a probouzejí jejich fantazii. 
Na všech těchto fantastických příbězích a legendárních 
postavách je zrnko pravdy. 

Vrak Titaniku a studená válka
Clare Nolan, 50 min.
Hledání Titaniku na dně Atlantského oceánu v roce 1985 
probíhalo za výrazné podpory amerického námořnictva. Životní 
sen dr. Ballarda se naplnil v rámci akce, kdy jeho dobře 
vybavená expedice v prvé řadě pátrala po vracích dvou jaderných 
ponorek. Dokument z produkce National Geographic.

Modré díry – Potápění v labyrintu
James Barrat, 50 min.
Nejzkušenější potápěči světa se na Bahamských ostrovech noří 
do zatopených jeskyní plných tajemství, ostatků vymizelých 
zvířecích druhů i potápěčů, kterým se nepodařilo vrátit zpět. 

Legendární mořský had
Charles-Antoine de Louvre / Jérome Scemla, 51 min.
Ocitli jsme se snad tváří v tvář stvoření, které se vyskytuje v 
příbězích mořeplavců od dávných dob až dodnes?  Každá 
kultura, každá civilizace má ve své mytologii nějakou podobu 
mořského hada. Žádný lodní deník se neobejde bez zmínky o 
setkání s touto obávanou příšerou. 

Zásnuby v hlubinách oceánu
Etienne Verhaegen, 50 min.
Originální strategie pro setkání s partnerem opačného 
pohlaví, páření, rozmnožování a přenos genů u velryb, 
chobotnic, žraloků a delfínů. Francouzský dokument

Dotek vody 
Tamás Wormser, 45 min.
Pojďme se ponořit do kouzel, rozmanitosti a bohatství 
láskyplných vod, pramene našeho snění. Kanadský 
dokument o léčbě vodou a posvátných lázeňských rituálech 
natočený ve třinácti zemích světa včetně Česka a Slovenska.
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