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Pro 11. ročník MFF VMO bylo vyhlášeno jako hlavní téma „vraky“. V soutěžní části je 30 
snímků ze 12 zemí. MFF VMO tradičně proběhne 11. - 14. 9. 2014 v Hluboké nad Vltavou. „ 
Letošní festival má krásné hlavní téma „vraky“, už v tom samotném slově je něco lákavého, 
téma je to silné a soutěžní snímky tomu odpovídají. Naše pozvání přijalo mnoho zajímavých 
lidí, můžu říci celebrit, kteří mají k tomuto tématu blízko a diváci se jich budou moci sami 
zeptat na jejich příběhy i dokumentární práci. Letos opět uvedeme v soutěžní sekci řadu 
filmových unikátů a divákům jsme připravili opravdu nabitý doprovodný program s mnoha 
novinkami, zmínil bych Letní festivalové kino na náměstí v Hluboké nad Vltavou, zážitek to 
bude velký v jakémkoliv počasí,“ říká prezident festivalu Steve Lichtag. 
 
Proč VRAKY?  

Před dvěma roky nechávali organizátoři na více festivalech symbolicky potápět naši 
ekonomiku spolu Titanikem, jehož tragédie psala právě 100let. Letos se optimisticky 
vynořujeme zpět z moře a snad se poučíme z historie tamtéž uložené. Průvodním námětem 
jsou tedy vraky, záchrana vzácných svědectví, odvaha i technická vyspělost potápěčů a 
historie.  Festivalu se podařilo zajistit od distributora National Geographic velmi aktuální 
investigativní příběh tragédie moderního Titaniku, luxusní výletní lodi Costa Concordia. 
Mimo soutěžní projekce bude promítnut i při první festivalové open air projekci, v našem 
letním kině na náměstí ve čtvrtek 11. září v 21.00 hodin. 

Jindřich Böhm, vrakový potápěč 
Mezi významné hosty festivalu právě proto téma patří Jindřich Böhm,  
vrakový potápěč, kameraman a fotograf. Potápí se přes 20 let a dokumentuje příběhy 
ztracených vraků. Je účastníkem řady expedic k vrakům lodí hlavně v Atlantském oceánu a 
v Baltském moři (Afric, Estonia, Wilhelm Gustloff). Spolupracoval na dokumentech s řadou 
televizních společností domácích i zahraničních (ČT, Nova, RTL, ARD, Discovery Channel).   
Jindřich Böhm sám o sobě říká: „Dříve jsem se chtěl potápět hlavně tam, kde se ještě nikdo 
nepotápěl. Dnes sbírám především příběhy. A je jedno, jak jsou hluboko.“  Diváky už vloni 
zaujal besedou s ukázkami „Vraky za polárním kruhem“.  
 
Letos přichází Jindřich Böhm (pátek v 19.00 kino Panorama) s unikátním tématem 
„TAJEMSTVÍ VRAKU ESTONIA“, kdy Jako člen expedice Estonia se s námi podělí o 
tajemstvích, která se skrývají za jednou z největších námořních katastrof moderní doby.  
 
K programovým veličinám bude patřit zejména nový pětidílný projekt slavného  
Oceánografa, dobrodruha a objevitele vraku Titaniku Američana Roberta Ballarda „Tajemné 
hlubiny s Robertem Ballardem „ ( Alien Deep With Bob Ballard), který vznikl v produkci 
National Geographic. Už jen názvy jednotlivých epizod mluví za vše:  Stvořeno ohněm, Vraky 
v hlubinách, Běsnící oceán, Živá Země a Oceán kontra vesmír. V posledně jmenovaném se 
autor zabývá otázkou, zda může spasit obyvatele Země po jejím vyčerpání únik do vesmíru? 
Slavný oceánograf má jiný názor, než vědci zkoumající možnosti existence člověka na Marsu. 
Vidí budoucnost v životě na moři. 
Dále několik unikátních „vrakařských“ dokumentů U455 – Zapomenutá ponorka nebo 
Římské vraky u ostrova Ventotene.  
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Festivalové mimořádné události.   
 
Návštěva královny Taurama Analola Hey Rapu 

Královna Velikonočního ostrova Taurama Analola Hey Rapu (nar. 22. 12. 1994)  přijede 
v rámci projektu Rapa Nui na reprezentační návštěvu České republiky a navštíví i MFF VMO. 
Královna Taurama Analola Hey Rapu je kulturní ambasadorkou ostrova na rok 2014. 
Taurama již jako královna v květnu navštívila Francii. Česká republika je její druhá zahraniční 
cesta. 

Co je TAPATI.  

Díky dlouholeté absolutní izolaci Velikonočního ostrova se vyvinula jedinečná kultura, která 
je známá tajemnými sochami Moai, destičkami Rongo Rongo, na kterých je dodnes 
nerozluštěné písmo původních obyvatel. Obyvatelé si svojí kulturu a historii předávají 
především ústní tradicí, písmem a tancem. 

Aby se podařilo tuto unikátní kulturu zachránit a dále rozvíjet, bylo v roce 1967 založeno 
Tapati - soutěž v tradičních polynéských disciplínách (sportovních, tanečních, pěveckých i 
uměleckých), kde soutěží mezi sebou rody v čele s kandidátkami na královnu. Tyto soutěže 
trvají 14 dní, ale příprava mnohem déle. Vítězka Tapati je slavnostně korunována a stává se 
oficiální reprezentantkou tradice a kultury ostrova.  

Rapa Nui projekt založila Dr. Jana Bürger v roce 2010 pod záštitou prezidenta Václava Havla, 
který jako hlava státu osobně ostrov navštívil. 

Tento projekt má za cíl pomáhat rozvoji kultury a vzdělání Rapa Nui a zároveň prohloubit 
vzájemné vztahy mezi ČR a Chile a Velikonočním ostrovem (ostrov patří Chile). Našimi 
průkopníky jsou prof. Stingl, Ing. Pavel Pavel a již zmiňovaný prezident Václav Havel. 

 
Petr Horký uvede svůj dokument „Století Miroslava Zikmunda"  
Film režiséra Petra Horkého „Století Miroslava Zikmunda" – Pravdivý příběh o legendární 
cestovatelské dvojici H+Z, na který jsme čekali více jak 50 let, bude promítán 13. září na 
našem festivalu. Snímek sám představí režisér Petr Horký osobně a na premiéru do Hluboké 
nad Vltavou je zván i hlavní protagonista Miroslav Zikmund. Sobota 13. září, 18.00, kino 
Panorama 
 
Jiří Řezníček, výstava podmořské fotografie 
Foyer kina Panorama ožije podmořskými fotografiemi výstavy předního českého fotografa 
Jiřího Řezníčka, vernisáž je plánována na pátek 12. září v 18.00. 
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Letní kino – open air promítání na náměstí v Hluboké nad Vltavou 
Novinkou je první open air promítání na náměstí Čsl. Armády ve čtvrtek 11. 9. ve 21 hodin 
(na programu je Costa Concordia- rok po tragédii a Běsnící moře z cyklu Tajemné hlubiny 
s Robertem Ballardem) 
 
Významní hosté na MFF VMO 
Michael Havas, režisér a scénárista připravovaného filmu o slavném vraku Baron Gautsch  
 
Gary Kildea  
Gary Kildea je profesorem etnografického filmu na Canberrské Universitě. V 70 letech 20. 
století dlouhodobě žil a natáčel na ostrově Papua Nová Guinea.  Je autorem a režisérem 
slavných dokumentů TROBRIAND CRICKET (1979) a KORIAM´S LAW (2005), oba jsou 
považované za klenoty antropologické kinematografie. V roce 2005 jej vyznamenala 
Americká antropologická asociace Cenou za celoživotní přínos. Film KORIAM´S LAW získal v 
témže roce Hlavní cenu na festivalu pořádaném společností Royal Anthropological Institute v 
Oxfordu. 
 
Gary Kildea patří do generace australských dokumentaristů, kteří v 70. letech významně 
ovlivnili tvář světového etnografického filmu. Po vlně úspěšných senzacechtivých 
celovečerních filmů do kin, které v 60. letech sázeli na exotiku a násilí, začali tito mladí filmaři 
(Dennis O´Rourke, Ian Dunlop i jiní) spolupracovat s antropology a spojovat film s terénním 
výzkumem. Podařilo se jím vypracovat unikátní, intimní styl natáčení i vyprávění exotických 
příběhu ze života na prahu doby kamenné a vytvořili sérii vzácných filmů, které se 
vyznamenávají hlubokým respektem ke svým protagonistům. TROBRIAND CRICKET (1979) je 
dnes považován za jeden z nejvýznamnějších etnografických filmů v dějinách kinematografie.  
MFF VMO uvede ve čtvrtek v 18 hodin v kině Panorama. 
 
Pořadatelé se opět těší na odbornou veřejnost, diváky z regionu i na studenty a žáky 
oblastních škol. Ti všichni už během minulých ročníků dokázali, že jim je téma vody – tohoto 
živlu a živé mízy naší planety - důvěrné i blízké. Stav životního prostředí na Zemi je tak 
podstatným tématem, a kouzlo slaných i sladkých vod tak přitažlivé, že mu dříve či později 
podlehne snad každý. Emotivní filmové příběhy, které festival opět nabídne a osloví dospělé i 
mladší diváky a pozvou je do světa, na jehož ochraně nám všem musí záležet.  
 
Všechny projekce i besedy v kině Panorama i v Zoo Ohrada jsou zdarma. 
 
V době konání festivalu probíhají v Hluboké nad Vltavou tradiční podzimní Jihočeské 
slavnosti vína s kulturním programem a farmářskými trhy v centru města.  
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O festivalu v datech: 
Ve dnech 11. -14. 9. 2014 proběhne v Hluboké nad Vltavou 11. ročník mezinárodního 
filmového festivalu  
 
Vyhlašovatelem MFF VMO je Nadační fond Crystal Planet. 
 
V soutěži je po výběru 30 snímků ze 12 zemí. 
 
Hlavním festivalovým centrem bude kino Panorama s přilehlou kavárnou Relax Bali Cafe 
Club 
 
Projekce pro veřejnost a školy poběží rovněž ve čtvrtek, pátek a sobotu v Zoo Ohrada. 
 
Již dnes 8. září 2014 se přidává Kulturní a konferenční centrum Art IGY v Českých 
Budějovicích. Ve velkém sále proběhne pásmo: OZVĚNY FESTIVALU VODA, MOŘE, OCEÁNY 
se Stevem Lichtagem 
 
Od 9:00 s programem pro školy s názvem Dobrodružství oceánů, jehož součástí bude i 
projekce slavného snímku Mýtus jménem žralok režiséra Steva Lichtaga, prezidenta 
festivalu. 
 
15:00 prezident festivalu Voda, moře, oceány Steve Lichtag pozve veřejnost na promítání 
toho nejlepšího z uplynulých deseti ročníků. 
 
OPEN PARTY – ZAHÁJENÍ FESTIVALU v Hluboké n/V 
Neformální setkání s organizátory proběhne ve čtvrtek 11.9. v 17.00 h v Relax Bali Cafe 
Clubu 
 
Slavnostním závěrečným večerem nás i letos provede herec a moderátor Petr Svoboda 
spolu s prezidentem festivalu Stevem Lichtagem a ředitelem festivalu Jindřichem Soukalem.  

Většina ze zajímavých hostů závěrečného večera, kteří předají ceny nejúspěšnějším titulům, 
bude mít něco společného s tématem letošního ročníku a plátno za nimi o tom podá 
svědectví.   
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Steve Lichtag, prezident MFF VMO 
 
Steve Lichtag je světoznámým dokumentaristou a hlavně autorem přírodovědných filmů 
s mořskou tematikou. Od roku 1988 natáčel, produkoval, spoluvytvářel a podporoval mnoho 
filmových projektů.  Každý jeho projekt je unikátní svým obsahem i zpracováním a u diváků 
na celém světě patří jeho snímky k velmi oblíbeným. Je držitelem prestižní ceny Kantuta, 
mnoha filmových cen z mezinárodních filmových festivalů, píše knihy, je často nominován do 
porot významných festivalů a sám v roce 2004 založil MFF VMO.  Je prezidentem nadace 
Crystal Planet, která je zaměřena na téma ochrany podvodní flory a fauny.   
Mezi poslední filmové lahůdky Steva Lichtaga patří Poslední lovci (2010), Zajatci bílého boha 
(2008), Dobrodružství oceánů (TV seriál). Právě připravuje celosvětovou premiéru 
dokumentu Aldabra 3D. 
 

Jindřich Soukal, ředitel MFF VMO 

Svůj první ponor absolvoval Jindřich Soukal v roce 1995 a již v roce 2000 se 
stal profesionálním potápěčským instruktorem. Od roku 2001 vydal na 900 různých 
potápěčských certifikací od základního potápěčského výcviku přes Nitrox až po 
divemasterské licence. 

V roce  1998 založil potápěčské centrum Mirage, které zastupovalo a servisovalo 
renomované značky v tomto oboru. Jeho součástí se v  roce 2002 stal i první potápěčský e-
shop v ČR. Do roku 2008 byl  také spolumajitelem potápěčského centra Mirage na Pagu 
v Chorvatsku, které zde založil. 

Bezmála dvacet let pořádá a vede potápěčské expedice do exotických lokalit jako  JAR, 
Mozambik, Egypt, Azory, Galápagy, Seyšely, Filipíny, Indonésie…  

Od roku 2003 je spolupracovníkem a členem filmařského týmu Steva Lichtaga.  V poslední 
době se věnuje hlavně vedení potápěčské logistiky při natáčení a je 2D i 3D podvodním 
kameramanem společnosti Twinstarfilm production.  V roce 2001 Jindřich Soukal podlehl 
kouzlu Indonézie a ostrova Bali natolik, že se stal součástí několika projektů, na kterých 
 aktivně pracuje do současnosti. Stal se spolumajitelem resortu Relax Bali, kde kromě relaxu 
nabízí svým klientům potapěčské kurzy pro začátečníky i pokročilé. 

Neuspokojivý vývoj přírodního bohatství pod hladinami a především masivní úhyn 
korálových útesů ve světových oceánech vedl tým kolem Jindřicha Soukala k myšlence a 
realizaci odvážného projektu, který byl nazván Obsazeno mořem. Společně s Pavlem 
Tomečkem a dalšími  přáteli se  podařilo vytvořit umělý útes potopením 43m dlouhé 
námořní lodi. Projekt má za úkol dlouhodobě sledovat a monitorovat zpětné obsazovaní  
vraku Relax Bali Wreck mořskými organismy. Tato  časoměrná a edukativní aktivita je 



   

MFF VMO 11. - 14. 9. 2014                 www.vodamoreoceany.cz Stránka 7 
 

součástí většího ochranného  pásu v okolí resortu Relax Bali. Společně s indonéskou vládou a 
místními autoritami tak tímto projektem vedou k lepší ochraně korálových útesů.  

 
Porota letos bude hodnotit v těchto kategoriích:  
Krátký film  
Volná tvorba  
Filmový příběh  
Historie pod vodou  
Potápěčský film  
Environmentální film  
Dokument  
 
Grand Prix 
 
 
Festivalovou porotu tvoří: 
Předsedkyně poroty:   Dagmar Rajčanová, prezidentka Mezinárodního sdružení festivalů o 
životním prostředí ECOMOVE  International 
 
Členové poroty: 
Kateřina Javorská, scénáristka 
Jitka Radová, ekoložka, občanské sdružení Ekofilm 
Jindřich Böhm, vrakový potápěč, kameraman a fotograf 
Dušan Jurčík, programový ředitel festivalu a dramaturg akvizice dokumentů České televize 
Radim Kotěšovec, střihač, multimediální producent 
 
 
 
MFF VMO se koná pod záštitou: 
 
Město Hluboká nad Vltavou 
Ambasáda Indonéské republiky v Praze 
 
 
Partneři MFF VMO: 
 
Jihočeský kraj  
Tomegas, s.r.o. 
ZOO Ohrada – Hluboká nad Vltavou  
Relaxační a regenerační centrum  
Povodí Vltavy 
Výstaviště České Budějovice a.s. 
Jihočeská hospodářská komora 
Ředitelství vodních cest ČR  
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GALILEO Production, s.r.o.  
Relax Bali resort  
Relax Dive s.r.o. 
Dobré potápění 
SB profi s.r.o. 
CB menu 
Express menu 
Valhalla Yacht  
ENERGY BEES, a.s.  
Divers-Direct s.r.o.  
YOUDIVE.eu  
Diversion Promotion  
Simfonie s. r.o.  
CardHouse Praha Dejvice 
MAG label 
Koně Vondrov 
Golf klub Hluboká nad Vltavou 
4-LES advertising  
CineStar, s r.o.  
IGY Centrum  
Herbia spol. s r.o.  
MDL EXPO s.r.o.  
Ateliér Degas  
THB Invest a.s.  
BBH TSUCHIYA s.r.o.  
Auto Future s.r.o.  
Mattoni, Karlovarské minerální vody, a.s.  
Swietelsky stavební s.r.o.  
Občanské sdružení Ekofilm  
 
Čestný partner festivalu:   
Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.  
 
 
Mediální partneři:  
Koktejl Oceán 
ČR Radiožurnál 
Radio Kiss Jižní Čechy 
idnes.cz 
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Festivalová produkce: 
Diversion Promotion s.r.o. 
Kontaktní osoba: Jindřich Soukal, email: mirage-soukal@seznam.cz 
  
Akreditace pro hosty a novináře + rezervace:  
Relax Bali cafe Masarykova 974, Hluboká nad Vltavou 373 41 
jan1culik@gmail.com a tel. číslo 775220092 
 
MFF VMO je členem evropského sdružení festivalů EUIFA (European Underwater Images 
Festivals Association) 
 
Festival chce být i v roce 2014 setkáním všech, pro které jsou příběhy vody věčnou inspirací 
i výzvou k její ochraně.  
 
Program, seznam soutěžních filmů a další informace najdete na webových stránkách 
www.vodamoreoceany.cz  
 
 

mailto:jan1culik@gmail.com
http://www.vodamoreoceany.cz/

