
Úterý 13. 9. 

 

Kostel Sv. Jana Nepomuckého

 19:00	 Modlitba	za	vodu,	moře,	oceány

Prožijte s námi nevšední duchovní ceremoniál žehnání vodě, mořím a oce-

ánům se zpěvy Taizé.

Hotel Diamant

 17:00 Otevření	výstavy	obrazů	VODA	NENÍ	SAMOZŘEJMOST	–			

Uvede	český	herec	a	moderátor	Petr Vacek.  

Čistá voda znamená život. Voda je dnes sice levná, ale za její plýtvání 

budeme draze platit. Měli bychom si uvědomit, že „VODA NENÍ SAMOZŘEJ-

MOST“. To je také hlavní motto této vernisáže, která vznikla díky spolupráci 

Nadačního fondu Fonte Vitae a Fakulty multimediálních komunikací 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Středa 14. 9. 

 

Kino Panorama Hluboká nad Vltavou

  Otevření	výstavy	fotografií	Václava Šilhy

Václav Šilha dlouhodobě patří mezi uznávané české fotografy. S fotoapará-

tem v ruce procestoval všech 6 kontinentů včetně Antarktidy. Je držitelem 

několika ocenění za fotografii a video v soutěži Czech Press Photo a v dal-

ších zahraničních soutěžích. Pravidelně publikuje u nás i v zahraničí, jeho 

snímky zveřejnily BBC Wildlife Magazine, National Geographic a dalších 

tituly napříč celým světem. Je spoluautorem knih „Divoká planeta“, „Afrika 

v nás“ a „Afrika v nás II“. S jeho tvorbou se mohou pravidelně setkávat 

návštěvníci různých fotografických výstav a cestovatelských festivalů.

Čtvrtek 15. 9. 

 
Kino Kotva v Českých Budějovicích

 Výstava	fotografa	Richarda Jaroňka  

UNIQUE	NATURE	–	předsálí	kina

 9:00–10:00  RNDr.Václav Cílek CSc. –	Co	je	a	jak	funguje	řeka?		

Přednáška pro školy i veřejnost

Geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy.

Klimatické změny vedou k hydrologické proměně krajiny a zřejmě k vysy-

chání menších toků. Co to znamená pro život řeky?  V přednášce budeme 

dál hovořit, jak vznikla a jak funguje Vltava i co je hyporeál   - neviditelná 

řeka pod řekou.

 

Kino Panorama Hluboká nad Vltavou

 9:00–10:30 Václav Šilha,	uznávaný	český	cestovatel	a	fotograf	

Přednáška pro školy i veřejnost

Antarktida – k branám ráje - Představte si činné sopky vyčnívající z 

ledových vod poblíž Antarktidy. Skály, dým, led, miliony tučňáků, kosatky, 

velryby, nekonečný oceán a naprosto nepředvídatelné počasí. Není tu 

letiště, přístav, nežijí zde téměř žádní lidé. Dostat se sem znamená mnoha-

denní plavbu na malé jachtě. Vylodit se dá jen občas, a to pouze za pomoci 

nafukovacího člunu. Nyní chce tento jedinečný a neopakovatelný zážitek 

zprostředkovat i vám díky hodinové show plné fotografií, videí a reálných 

příběhů. Společně s ním tak můžete objevit jeden z posledních nedotčených 

koutů naší planety

 10:00–10:30 Ostrovy	Malajsie	1.	díl	-	Utajené	kmeny 

Hugo Habrman, Česko, 27 minut

Dokument z prostředí utajovaných ostrovů mezi Malajsií a Filipínami. 

Za pomoci zkušeného českého cestovatele a dobrodruha Milana poznáme 

dnes už vzácný způsob života zdejších obyvatel. Nahlédneme pod hladinu 

Suluského moře a do jedné z nejkrásnějších podmořských rezervací na 

světě - Sipadan

 10:30–12:00 Námořník/The	Sailor	

Lucia Kašová, Slovensko, 78 min

Paul Johnson během svého života přeplul celý svět a jako lodní konstruktér 

přišel s novými nápady. Miloval, pil a žil dosytosti, ale nikdy vlastně na 

pevnině. Teď mu bude osmdesát a ani on, ani jeho jacht už není schopna 

plavby.

 12:00–13:00 Korona	Prahy

Petr Horký, Česko, 11 min

Dobrodružství je v srdci, nikoli v letenkách do daleka. Krátký film o výji-

mečné zimě v Praze.

 12:00–13:00 Vraky	na	dně	oceánu:	Srážky	na	moři 

/Ocean	Wreck	Investigation:	Collisions	at	Sea

Madeleine Gerry, Velká Británie, 45 min

Techničtí potápěči, průzkumníci vraků a archeologové nám přiblíží po-

slední okamžiky ztroskotaných lodí a osud posádek. Z britského cyklu a 

v produkci National Geographic.

 13:00–14:00  Rybí	farmy/Farm-Raised	Fish,	Do	They	Miss	The	Sea?

D´Hervé Corbiére, Francie, 52 min

Od roku 2014 historicky poprvé konzumujeme více ryb chovaných uměle,  

než ulovených v mořích a řekách. Budou do roku 2025 všechny naše ryby 

chovány a krmeny řasami nebo hmyzem v umělých chovech? A co skuteč-

ně v nich probíhá? Francouzský dokument

Program festivalu



 14:00–15:00  Moudrost	velryb/Whale	Wisdom

Katya Shirokow, Rakousko, 50 min

Žijí v rodinách. Hrají si. Jsou zvědavé. Dokážou se učit. Předávají si vědo-

mosti. S každým odhalením však přicházejí nové a nové otázky. Podaří se 

nám do jejich mysli nahlédnout ještě více?

 15:00–16:00 Stanou	se	hlavonožci	vládci	moří? 

/Cephalopods,	Aliens	of	the	Deep

Bertrand Loyer, Francie, 50 min

Pod hladinou oceánů žije početná skupina tvorů s neobyčejnými schopnost-

mi. Pro mnohé z nás přízračná monstra s mnoha rameny plnými přísavek, 

která jako by jim vyrůstala přímo z hlavy. Film na festivalu několikrát 

oceněného režiséra Bertranda Loyera.

 16:00–17:00 Cesta	za	posvátnými	úhoři	ve	Francouzské	Polynésii 

/Polynesia‘s	Sacred	Eels

Anthony Binst, Francie, 53 min

Francouzská Polynésie je známá spíše díky svým plážím než řekám. V  

mnohých tamních tocích ale žije vzácný zástupce ryb: posvátný úhoř mra-

morovaný. Anne-Cécile Monnier, bioložka a fotografka, nás k němu zavede 

a představí nám sladkovodní bohatství oblasti.

 17:00–18:30 Modré	ráje/Blue	Paradises

Olivier Bourgeois, Andorra, 12 min

Mořská poezie, která mají povznést lidské povědomí o kráse oceánů a nut-

nosti jejich ochrany. V hlavě nám zní známý výrok kapitána Cousteaua: 

“Milujeme to, nad čím žasneme, a chráníme to, co milujeme.”

 17:00–18:30 Křehký	svět/Fragile

Vicente Leal, Francie, 8 min

Těch nejmenších mořských tvorů známe asi jen 30%. Krátký autorský 

snímek zobrazuje  důsledky jejich vymírání v globálním ekosystému a vliv 

změny podmínek v oceánu pro lidstvo.

 17:00–18:30 Akvárium	–	stinná	tvář	hobby 

/Aquarium	–	The	Dark	Hobby

Paula Fouce, USA, 52 min

Intenzivní pátrání po nezákonných lovcích rybiček do akvárií po celém 

světě. Miliardový trh způsobuje zvěrstva, která ohrožují existenci některých 

druhů.

 19:00–20:30	 Obrozenci	20	–	Potřebujeme	znovu	národní	obrození?	

BESEDA: Co je úkolem spolku Obrozenci 20? O tom budou besedovat Daniel 

Landa, Miroslav Houška, Robert Vlášek a celou diskusi bude moderovat 

Libor Vondráček.

Pátek 16. 9. 

 

Golfový resort Hluboká

 Odborný	panel	Jihočeské	centrály	cestovního	ruchu	–	projekce	filmu	

Ředitelství	vodních	cest	–	HOŘÍN

Kino Kotva v Českých Budějovicích

 9:00–10:30 Richard Jaroněk	–	Unlimited	Afrika

Přednáška pro školy i veřejnost 

Český potápěč, fotograf a cestovatel. Publicista a dopisovatel časopisů s te-

matikou cestování poutavě vypráví nejen o velkém bílém žralokovi.                   

Kino Panorama Hluboká nad Vltavou

 9:00–10:00 Tomáš Vaňourek –	Expedice	Z101:	Skutečná	Afrika	 

Přednáška pro školy i pro veřejnost

Tomáš Vaňourek – Expedice Z101: Skutečná Afrika. Člen expedice Z101, 

která jela ve stopách slavné cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda, 

poutavě líčí 15 měsíců cesty Afrikou a dramatické momenty, které zažil. 

 10:00–10:30 Ostrovy	Malajsie	2.	díl	-	Život	na	kůlech 

Hugo Habrman, Česko, 27 minut 

Dokument z prostředí utajovaných ostrovů mezi Malajsií a Filipínami.  

Za pomoci zkušeného českého cestovatele a dobrodruha Milana poznáme 

dnes už vzácný způsob života zdejších obyvatel. Nahlédneme pod hladinu 

Suluského moře a do jedné z nejkrásnějších podmořských rezervací na 

světě - Sipadan

 10:30–12:00 Borneo	-	prastarý	ostrov/	Borneo	–	Earth’s	Ancient	Eden

Matt Hamilton, Rakousko, 50 min

Nejstarší tropický deštný les na naší planetě vyniká obrovskou biodiverzi-

tou a je domovem unikátních velkých primátů a drobných šelem.

 10:30–12:00 Príbeh	krajiny	lúk

Braňo Molnár, Slovensko, 32 min

Nový film úspěšného režiséra o unikátní krajině - nekrajině Dolního Žit-

ného ostrova, která  byla výrazně pozměněna ničivou povodní v roce 1965. 

Příběh nás provede časem, kdy se  tu rozprostíraly mokřady a louky a lidé 

tu žili roztroušení v tzv. tanyach (samotách).

 10:30–12:00 Křehký	svět	/	Fragile

Vicente Leal, Francie, 8 min

Těch nejmenších mořských tvorů známe asi jen 30%. Krátký autorský 

snímek zobrazuje  důsledky jejich vymírání v globálním ekosystému a vliv 

změny podmínek v oceánu pro lidstvo.

 12:00–12:30  Jako	v	ráji	-	Maledivy	2021

Světlana Jägerová, Česko, 11 min

Maledivy s mnoha mořskými živočichy. Pod molem továrny na zpracování 

ryb panuje vzhledem k dostatku zbytků mír a pohoda i mezi jinde většinou 

nepřátelskými druhy.

 12:30–13:30  Tajemství	oceánů:	Pověsti	o	Atlantidě 

/Drain	the	Oceans	:	Legends	of	Atlantis

Anthony Barwell, Simon Raikes, Austrálie/VB, 45 min

Objevily se konečně dlouho hledané důkazy o civilizacích ztracených pod 

hladinou oceánů? Jsou nalezená starověká města hledanou Atlantidou? 

Vzrušující pátrání pokračuje.Z australsko-britského cyklu v produkci Nati-

onal Geographic.

 12:30–13:30  Voda	mne	napadá

Adam Langer, Česko, 22 min

Video, které představuje zrod a průběh unikátní interaktivní výstavy, která 

proběhla v písecké Sladovně, největší galerii pro děti a dospělé v ČR. Pozoru-

hodné jsou v něm vědomé názory umělců na význam vody v našem životě.

 13:30–14:30 Řeka	Černého	draka	a	feng-šuej	z	cyklu	Barvy	Číny 

/Colours	of	China

Jan Hinrik Drevs, Německo, 50 min

Objevování krás Číny za pomocí staré školy myšlení Wu Sing, podle které je 

životní cyklus ovládán pěti barvami.

 14:30–15:30 Neviditelná	řeka/The	Invisible	River	

Dumont Serge, Francie, 52 min

V unikátním filmovém projektu spojuje příběh povrchových vod, řek a za-

topených lomů s podpovrchovým vodstvem. Zachycuje zrod jednoduchých 



biotopů, kde se usídlil život. Poklad, který je však ohrožen invazivními 

druhy, ale také intenzivním zemědělstvím a zavlažováním.

 15:30–16:30 Duše	oceánů/Oceans	Souls

Philip Hamilton, Velká Británie, 60 min

Emotivní filmový příběh o kytovcích z pohledu stovek filmařů a vědců, kteří 

se na projektu účastnily.

 16:30–17:30 Planeta	oceán	1/Planet	Ocean	1   

ZLATÝ ARCHIV VMO s uvedením režiséra

Michael Pitiot, Yann Arthus-Bertrand, Francie, 45 min

Film z kolekce Zlatý archiv festivalu, oceněný  Grand Prix z roku 2013. 

Jeden z unikátních projektů Yanna Arthuse-Bertranda a Michaela Pitiota, 

který bude letos hlavní hostem ročníku.

 18:00–19:30  RNDr.Václav Cílek CSc.	–	Co	je	a	jak	funguje	řeka?	 

Přednáška pro veřejnost  

český geolog, klimatolog spisovatel a popularizátor vědy.

Klimatické změny vedou k hydrologické proměně krajiny a zřejmě k vysy-

chání menších toků. Co to znamená pro život řeky?  V přednášce budeme 

dál hovořit, jak vznikla a jak funguje Vltava i co je hyporeál – neviditelná 

řeka pod řekou.

Náměstí Čsl. armády, Hluboká nad Vltavou

 17.30–19.00 	 kapela	SteySky	(slovenské	hity)

 19:30–22:00 	 kapela	Melodikum	

Živá muzika na náměstí, otevřené zahrádky, včetně té pivovarské. 

DK Metropol České Budějovice, společenský sál

 19:00  Jaroslav Dušek	-	Čtyři	dohody

Skvělý Jaroslav Dušek představí čtyři základní principy pro život plný 

nových prožitků, svobody, opravdového štěstí a lásky, vycházejících z mou-

drosti Toltéků, aplikovaných na dnešní dobu: nehřešte slovem, neberte si 

nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky a vždy dělejte vše, jak nejlépe 

dovedete...

Vstupenky na představení zakoupíte na webu www.metropolcb.cz

Sobota 17. 9. 

 

Náměstí Čsl. armády (po celý den)

 Slavnosti	vína	a	města	Hluboká	nad	Vltavou.	 

Celodenní kulturní program na hlubockém náměstí a v jeho okolí.

 8:30–15:30	 Filmy	kino	Panorama

Kino Panorama Hluboká nad Vltavou

 8:30–9:00 Oprava	spodních	výpustí	Labské	přehrady

Hugo Habrman, Česko, 22 min

Unikátní zásah na samotném dně, v tunelu pod hrází, proběhl bez nutnosti 

vypuštění nádrže. I to patří k práci technických potápěčů.

 9:00–10:00 Planeta	oceán	2/Planet	Ocean	2		 

ZLATÝ ARCHIV VMO 

Michael Pitiot, Yann Arthus-Bertrand, Francie, 45 min

Film z kolekce Zlatý archiv festivalu, oceněný  Grand Prix z roku 2013. 

Jeden z unikátních projektů Yanna Arthuse-Bertranda a Michaela Pitiota, 

který bude letos hlavní hostem události.

 10:00–11:30 Delfíní	muž/	Dolphin	man				ZLATÝ	ARCHIV	VMO

Lefteris Charitos, Řecko, 80 min

Film ze Zlatého archivu festivalu, oceněný v kategorii Filmový příběh 

v roce 2018. Ojedinělý životní portrét fenomenálního nádechového potápěče 

Jacquese Mayola, který byl průkopníkem této disciplíny a stal se proto 

inspirací slavného filmu Luca Bessona: Magická hlubina z roku 1988

 11:30–12:30 Nebeská	řeka/River	in	the	Sky

Andrea Gastgeb, Rakousko, 50 min

Bez vody by neexistoval život. Vydejme se s ní na dlouhou pouť, na níž 

obohacuje celou planetu a pomáhá k životu rozmanité unikátní fauně, floře 

a prostě nám všem. 

 12:30–13:30 Akvárium	-	stinná	tvář	hobby 

/Aquarium	–	The	Dark	Hobby

Paula Fouce, USA, 52 min

Intenzivní pátrání po nezákonných lovcích rybiček do akvárií po celém 

světě. Miliardový trh způsobuje zvěrstva, která ohrožují existenci některých 

druhů.

 13:30–14:30  Stanou	se	hlavonožci	vládci	moří? 

/Cephalopods,	Aliens	of	the	Deep

Bertrand Loyer, Francie, 50 min

Pod hladinou oceánů žije početná skupina tvorů s neobyčejnými schopnost-

mi. Pro mnohé z nás přízračná monstra s mnoha rameny plnými přísavek, 

která jako by jim vyrůstala přímo z hlavy. Film na festivalu několikrát 

oceněného režiséra Bertranda Loyera.

 14:30–15:30 Duše	oceánů/Oceans	Souls

Philip Hamilton, Velká Británie, 60 min

Emotivní filmový příběh o kytovcích z pohledu stovek filmařů a vědců, kteří 

se na projektu účastnily.

 16:00–17:00  RNDr. Petr Kubala	–	Bez	vody	není	život 

PŘEDNÁŠKA pro veřejnost 

generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. Vystudoval obor Hydrogeo-

logie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1987 na-

stoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského jako odborný asistent. 

Řadu let pak pracoval jako výzkumný pracovník na vedoucí pozici. V roce 

1995 nastoupil do státního podniku Povodí Vltavy. Je předsedou svazu 

Vodního hospodářství ČR, z. s.

Parkhotel Hluboká

 20:00–22:00		Galavečer	a	vyhlášení	oceněných

Neděle 18. 9. 

Kino Panorama Hluboká nad Vltavou

 9:00–14:00    Projekce	vítězných	filmů

Časový program bude zveřejněn na www.vodamoreoceany.cz  

v sobotu 17. 9. večer

Golfresort Hluboká

 9:00		 Otevřený	Golfový	turnaj	Voda	Moře	Oceány	2022

VSTUP NA CELÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM JE ZDARMA


