
 Amundsen versus  Scott 
Režie: Anne Richard, Francie, 54'
Objevitelské expedice na jižní pól. Viking kontra gentleman? 
Vzpomínka na souboj Roalda Amundsena a Roberta Falcona 
Scotta.
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 13:00–14:30

 Blízká setkání 
Režie: Daniel Aldaya, Španělsko, 19'
Novinářka Laura Madrueño cestuje do Národního parku Rivie-
ra Maya v Mexiku, aby se osobně přesvědčila, zda jsou hrozby  
a strach z obávaného mořského predátora oprávněné.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 15:00–16:00

 Češi zachraňují mořské želvy v Indonésii 
Režie: Zdeněk Suchý, Česká republika, 26'
Jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize s průvodcem 
Danem Bártou o ohrožených druzích zvířat z různých částí pla-
nety a jejich přátelích, českých přírodovědcích, kteří se tisíce ki-
lometrů od domova zabývají jejich záchranou. Tato část je věno-
vána práci mladé bioložky Hany Svobodové, která se na několika 
ostrovech Bornea věnuje mořským  želvám.
Kino Panorama, sobota 14/9, 16:00, uvede Dan Bárta

 Divoký Karibik – Lovci 
Režie: Florian Guthknecht, Německo, 52'
Tyrkysový Karibik je bohatý ekosystém. Korály a mangrovové po-
rosty jsou důležité pro rozmanité útesové ryby i predátory. Ale 
díky nám se rovnováha pod hladinou vymyká normálu. Vzkvé-
tající turistika, znečištění, nadměrný rybolov a globální změny 
klimatu jsou důvodem úbytku velkých predátorů.  
Kino Panorama, sobota 14/9, 11:00

 Divoká příroda Ruska 
Režie: Andrew Zikking, USA, 44'
V nekonečné ruské divočině musejí svádět boj o přežití. Lední 
medvědi, lišky polární, levharti, tygři a další vzácná zvířata. Na-
cházejí se tady jedny z nejextrémnějších biotopů planety. Někte-
ré živočišné druhy se dokázaly skvěle přizpůsobit drsným pod-
mínkám této vzdálené a izolované divočiny.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 15:00–16:00

 Chňapal dlouhoploutvý 
Režie: Akihiko Ida, Japonsko, 25'
U pobřeží tropického ostrova Palau v Tichém oceánu se náhle 
jako záblesk objeví mračna ryb, které předvádějí divoký zásnubní 
rej. Jsou to chňapalové dlouhoploutví. Jsou výrazně zbarvení pru-
hy lesknoucí se modré a žluté. Tak náhle, jak se objeví, tak zase 
obrovské hejno v okamžiku mizí. 
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 10:00–11:30  
+ pátek 13/9, blok 8:30–10:00 

 Jeden z tisíce 
Režie: Jan Michael Haft, Německo, 50'
Nedotčené ekosystémy poskytují nejlepší obranu proti změně kli-
matu. Ekosystém malého potoka je složitý a různorodý - šokující 
realita je, že ve střední Evropě je pouze jeden z tisíce nenarušený.
Kino Panorama, sobota 14/9, 9:00

 Jsem voda - dávám ti život 
Režie: Elke Duerr, USA, 45'
Jsem Voda. Dávám ti život. Jsi ze mě, z vody. Beze mě by život 
na Zemi nebyl možný. Vytvářím rovnováhu. Jsem v oceánech,  
řekách, pramenech i mracích. Teď potřebuji tvoji pomoc.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 12:00–13:00

 Matsés 
Režie: Miloslav Haluza, Česká republika, 44'
Je dnes vůbec ještě možné zažít opravdové dobrodružství, tak 
jako za starých časů s papírovou mapou v ruce? Jaké to je, když 
se otec s dcerou na vlastní pěst vydají na peruánsko-brazilskou 
hranici až do nitra Amazonie ke kmeni Matsés, čelícímu tlaku 
civilizace a těžařských společností? Snímek, který vás chvíli  
inspiruje a dojímá, chvíli vám běhá mráz po zádech
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 11:30–13:00

 Na břehu řeky Lippe 
Režie: Ulf Marquardt, Německo, 44'
Německá řeka Lippe byla páchnoucí špinavou stokou. Před 30 
lety se její vitalita začala obnovovat. Úskalí přetrvávají, ale život 
se sem vrátil. 
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 14:30–16:00

 Neobyčejná planeta – Nádech 
Režie: Graham Booth, USA, 52'
Nevšední pohledy na Zemi očima astronautů. Snímek barevně 
bohatých obrazových kompozic a zásadních myšlenek. Jezero 
plné kyseliny, solné pouště, nekonečné oceány s proměňující 
se modří, atd. Pohledy z Mezinárodní vesmírné stanice nabízejí 
nový pohled na podstatu nezbytných procesů k životu v atmo-
sféře, odehrávajících se na naší mateřské planetě, bez nichž by-
chom nebyli schopni žít a hlavně - dýchat.
Kino Panorama, sobota 14/9, 15:00

 Nevlídná planeta – Oceány 
Režie: USA, Steven Clarke, 52'
Nový šestidílný cyklus National Geographic představuje nejne-
hostinnější oblasti světa. Jedna z epizod se pochopitelně věnuje 
světu moří a extrémním hlubinám. Během posledních 40 roků 
se Země změnila nejvíce za posledních 65 milionů let a my jsme 
zvířatům jejich nelehkou situaci ještě ztížili. Jejich volba je jasná 
- přizpůsobit se.
Kino Panorama, pátek 13/9, 16:00

 No Wave Back 
Režie: Martin Smékal, Česká republika, 47'
Český surfař Matěj Novák proniknul jako první Čech do surfové 
disciplíny big wave - tedy soupeření s vlnami měřícími 6 až 20 
metrů. Matějova cestu za úspěchem vede skrze svéráznou ko-
munitu španělských surfařů, nelehkou fyzickou i psychickou 
přípravu.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 11:00–12:00  
+ sobota 14/9 18:00, s úvodem producenta Jaroslava Bláhy  
a kameramana Vojty Nedvěda

 Norské fjordy – život za šera 
Režie: Jan Michael Haft, Německo, 52'
Miliardy sleďů zatemní vody, kosatky a keporkaci hodují. Mig-
rující lososi putují proti proudu, pérovníci blikají světly a barevní 
mořští slimáci světélkují v hlubinách. Zpomalené a časosběrné 
záběry odhalují neuvěřitelnou různorodost tamního života. Je to 
detailní obraz jedinečné divočiny - ve tmě, v ledovém zajetí zimy 
a během dlouhých polárních nocí půlnočního slunce.
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, 16:00 + sobota 14/9, 14:00

 Pečená ryba 
Režie: Guillem Miró, Španělsko, 4'
Typický středomořský recept na přípravu ryby, ale někde se stala 
chyba.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 13:00–14:00

 Plitvická jezera 
Režie: Jiří Pálka, Česká republika, 9'
Plitvická jezera není třeba Čechům moc představovat. Po sto-
pách mayovek se můžete vydat právě sem na místa přírodních 
biotopů, která jsou světovým unikátem. A odehrálo se tady hned 
několik historických událostí. 
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 11:00–12:00

 Pod ochranou laguny 
Režie: Manuel Lefévre, Gil Kebaili, Francie, 52'
V srdci Tichého oceánu, mezi lagunou a divokým mořem, se 
odhaluje jeden z nejunikátnějších jevů přírody. Toto je příběh 
bodloka, malé ostnoploutvé rybky, která prochází nejtěžšími 
zkouškami.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 8:30–10:00

 Potápěčská odysea 
Režie: Janne Kasperi Suhonen,Finsko, 11'
Meditativní cesta do hlubin vody a mysli nás povede za křišťá-
lově čistou temnotou. Snímek je ódou na tisíce let tajemství 
vodního světa i oslavou filmů kategorie sci-fi.  Některé z nich 
můžete rozpoznat.
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 12:00–13:00



 Projekt ledovec 
Režie: Jean-Michel Corillion, Francie, 52'
Je ledovec plující u pobřeží Kanárských ostrovů jen pouhým blá-
hovým snem, halucinací či reálným řešením nedostatku pitné 
vody někde v teplých oblastech? Francouzský inženýr Georges 
Mougin se otázkou využití ledovců zabývá už 40 let. 
Kino Panorama, pátek 13/9, 14:00 + sobota 14/9, 10:00

 Stín jaguára 
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 58'
Čtyři přátelé se vypravili proti proudu amazonských řek na dob-
rodružnou cestu. Prošli přes tajemné pohoří jižní Venezuely Si-
erra de Maigualida, které je domovem indiánského etnika Hoti. 
Byli přijati do jejich světa, který je založený na úctě k vlastnímu 
společenství. 
Kino Panorama, sobota 14/9, 12:00

 Tajemství anděla 
Režie: Elodie Turpin, Kanada, 26'
Mnozí z nás znají jeho jméno, ale jen málo potápěčů ho spatřilo. 
Polorejnok křídlatý byl kdysi běžným evropským druhem, ale nyní 
je kriticky ohrožený. Je unikátní a výjimečný a po krůčcích odhaluje 
svá tajemství těm, kteří jsou ochotni se dívat a naslouchat.
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 14:30–16:00

 Titanik – 20 let po natočení Cameronova oscarového filmu 
Režie: Thomas Grane, USA, 46'
Nebyl to jen filmový příběh. Byla to skutečnost. Stalo se to sku-
tečným lidem. A James Cameron tady při dalším detailním pát-
rání po příčinách tragédie prokazuje úctu nejen těm, kteří zemře-
li, ale i jejich rodinám a pozůstalým. 
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 10:00–11:30  
+ sobota 14/9, 13:00

 Vltavský triptych 
Režie: Josef Krček, Česká republika, 30'
Lidé od vody. Němí svědkové minulosti. I nejmenší pramen zpí-
vá. Ve třech částech je Vltava zachycena současným pohledem 
i vzpomínkami pamětníků staré řeky, od pramene k ústí, nad 
vodou i pod vodou během čtyř ročních období. Příběh doprovází 
stejnojmenná Smetanova symfonická báseň a hudebními moti-
vy Josefa Krčka staršího.
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 11:30–13:00

 Wantoks: Tanec odolnosti v Melanésii 
Režie: Iara Lee, USA, 20'
V roce 2018 se na Šalamounových ostrovech v Jižním Pacifiku konal 
Melanéský festival umění, který oslavoval 40. výročí nezávislosti. 
Boj za svobodu na okolních ostrovech stále pokračuje a k němu se 
přidává i strach ze zvyšující se hladiny moře. Pomůže tradiční rituál?  
Kino Panorama, čvrtek 12/9, blok 13:00–14:30

 Zkáza Středozemního moře 
Režie: Alexis Marant, Francie, 52' 
Přelidnění, turistika, klimatické změny, znečištění a nepřiroze-
né úpravy pobřeží, to vše negativně ovlivňuje jedinečné životní 
prostředí. Kolébka evropské civilizace je na pokraji katastrofy. 
Pokud se něco nezmění, čeká na Středozemní moře smrt. Autoři 
investigativního dokumentu se vydali do nejtemnějších a nej-
ohroženějších částí jeho pobřeží, které neodpovídají všeobecně 
rozšířeným představám o středomořském ráji. 
Kino Panorama, pátek 13/9, blok 13:00–14:00

 Žraloci na nádech 
Režie: Světlana Jägerová, Česká republika, 9'
Volné potápění nám umožňuje se ještě více přiblížit k mořský 
predátorů v jejich přirozeném prostředí, pochopit, že většina 
žraloků není člověku nebezpečná, a přispět tak k jejich ochraně.
Kino Panorama, čtvrtek 12/9, blok 14:30–16:00

www.vodamoreoceany.cz

O FILMECH

XVI. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

12.–15. 9. 2019 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU16. ročník MFF Voda Moře Oceány je soutěžní 

mezinárodní festival dokumentárních filmů, 
jehož cílem je prezentovat a ocenit filmová 
díla zabývající se světem slaných a sladkých 

vod v mezinárodním měřítku a jejich  
prostřednictvím podpořit zájem  

o problematiku a ochranu této oblasti  
životního prostředí.


