Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko
Správa CHKO Lužické hory Vás srdečně zve na akci

Lužické ozvěny EKOFILMu

5.11.2022 od 9:00 hod do 17:00 hod.
Místo konání: Společenské centrum Jablonné v Podještědí, ul. Zdislavy z Lemberka 328

Co se jsme pro Vás připravili:
- zajímavé promítání filmů, které byly oceněny na
filmovém festivalu
- přednášky spojené s vyprávěním a
fotodokumentací

- výstavu výtvarných prací dětí z našeho regionu
- malé občerstvení

Potřebujete víc informací

AOPK ČR RP Liberecko
Školní 12, 471 25 Jablonné v
Podještědí
723 249 624
www.luzicke-hory.cz

www.nature.cz

XV. ročník Lužických ozvěn EKOFILMu
5. 11. 2022
Společenské centrum (bývalé kino)
Zdislavy z Lemberka čp. 328 v Jablonném v Podještědí

Program
9:00 – 9:10

Zahájení

9:10 – 9:40

Krajina logistických hal

dokumentární film z roku 2020 Kateřiny Kořínkové, která poukazuje na monstrózní centra, která se stala
součástí naší krajiny…

9:40 – 10:00 Hýčkaný vetřelec - skrytý život kukačky

dokumentární film z roku 2009, pták vystupující v mnoha pohádkách, říkadlech a místního folkloru, je pro
přírodovědce velkou neznámou…

10:00 – 11:00 Přednáška
„Vlci v Lužických horách a okolí“
Zajímavé a poutavé vyprávění spojené s promítáním fotografického a filmového materiálu, který nám přiblíží Radek
Kříček, spolupracovník z ekologického sdružení Hnutí Duha a Mgr. Jakub Čejka z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, regionální pracoviště Liberecko

11:00 – 12:00 film o vlcích

12:00 – 12:45 Občerstvení (káva, čaj, pečivo…) Možnost zakoupení výrobků
z malého regionálního trhu
Odpolední blok
12:45 – 13:10 slavnostní předání cen a vyhodnocení výtvarné soutěže na téma
„Život v půdě - domov mnoha organizmů“

13:15 – 13:35 Hluboko: pravá cena těžby v oceánech
dokumentární film z roku 2021 odkrývá tajemství hlubin oceánu

13:35 – 13:40 Mořské útočiště

oceněný film z roku 2022 ukáže místa v chráněném mořském území v blízkosti metropole Melbourne

13:40 – 14:00 Naturpark Zittauer Gegirge
dokumentární film představí přírodu, krajinu a architekturu v Přírodním parku Žitavské hory

14:05 – 15:00 Přednáška - cestovatelská
„Příroda, památky a lidé východního Turecka“
přednáška spojená s fotodokumentací a osobními zážitky: RNDr. Vlastislav Vlačiha

15:10 – 15:35 Queñoa memoáry horských stromů
oceněný film z roku 2022 pojednává o stromu, který se vyskytuje v extrémních nadmořských výškách, roste na
náhorní plošině Altiplano, a to až ve výšce 5200 metrů nad mořem. …

15:35 – 17:00 Óda na přírodu

oceněný film z roku 2021, podíváme se německou krajinou, od hor a vysokohorských pastvin přes pobřeží až do
hlubin Severního a Baltského moře…

Přejeme příjemnou zábavu!
Tato akce je realizována za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a Libereckého kraje

