MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PAF Tachov 2019 - program
Pátek 1. března
Muzeum Českého lesa v Tachově

18:00
Vernisáž autorské výstavy fotografií - Veronika Matějková - „Tichá místa”. Výstava potrvá do 14. dubna.
Návštěvní doba muzea: denně včetně sobot a nedělí 09:00 - 16:00.

Kino Mže

08:00 - 12:00

Projekce festivalových filmů a přednáška pro žáky tachovských škol

20:00
Festivalové, nominované filmy / blok I.
Paľo Král
SK Čisté vody - Vysoké Tatry
Anzalone Gaetano IT Colapesce
Boettcher Joerg DE Flussgeschichten (Riverstories)

Přednáška
Kinosál Mže

20:45
Ing. Oldřich Lukš 60. výročí 1. vydání knihy J. Y. Cousteaua „Svět ticha“
V letošním roce si připomínáme 60 let od 1. vydání knihy JYC „S vět ticha“ v českém jazyce.Nesmírně poutavá a čtivá
publikace okamžitě zaujala statisíce lidí po celém světě a stala se inspirací pro zájemce o svět pod hladinou moří,
oceánů, ale i řek, rybníků a jiných sladkovodních nádrží.
Součástí přednášky bude projekce původního filmu Svět Ticha – 1956, režie Jacques-Yves Cousteau, Louis Malle.
Ocenění: Zlatá palma, Oscar za nejlepší celovečerní film dokumentární film.

Sobota 2. března
Společenský sál Mže
09:00 - 17:00

- Výstava 150 nominovaných soutěžních fotografií.
- Výstava soutěžních prací kresleného humoru.
- Výstava grafiky a kreseb dětské výtvarné soutěže.
- Výstava historické potápěčské literatury.

09:00 - 15:00
Namaluj svoji fotografii.
Dětská výtvarná dílna. Děti dle svého výběru malují či vymodelují některou z vystavených soutěžních fotografií.
Kresby budou ještě tentýž den vyhodnoceny a úspěšným autorům v 15:30 předána ocenění. Odborný dozor a
výtvarné potřeby pro děti jsou zajištěny.
Skákací hrad pro děti zdarma.
20:00
Potápěčský bál
Společenský gala večer s předáním cen vyhodnoceným autorům.
Hrají Los Pavlínos, taneční vstupy Rinas Company, bohatý raut, tombola.

Kino Mže

09:00
Festivalové, nominované filmy / blok II.
Claudia Schmitt DE The Patterns of the Ocean – Protecting Indonesia’s Manta Rays
Turpin Elodie
ES The Angel's Secrets
Staes Filip
BE 950 meters above sealevel

11:15
Vyhodnocení dětské výtvarné soutěže / 11:15
Festivalové, nominované filmy / blok III.
Tutoky Jan
CZ Blues velkého bílého žraloka
Czapay Milan
DE Chránte tieto poklady
Tahsin Ceylan
TR Underwater Paradise Antalyayoutube
Bruno Van Saen BE Dive around Bali
Luc Rooman
BE Perfect
Kateřina Černá
CZ Krása Filipín pod hladinou
14:00
Festivalové, nominované filmy / blok IV.
Jägerová Světlana CZ Potápěč a živočich
Czapay Milan
DE La orana Tahiti (Pozdrav z Tahiti)
14:30

Portfolia - projekce autorských sérií soutěžních fotografií

15:00
Festivalové, nominované filmy / blok V.
Karel Zámečník
CZ Galapágy
Anzalone Gaetano IT Raja Ampat
Claudia Schmitt DE Fragile - Why turtle hatchlings need the sea
16:15
Festivalové, nominované filmy / blok VI.
Claudia Schmitt DE Raja Ampat – Indonesia’s Great Diving Adventure
Milorad Djuknic RS Triton Trumpete
Drago Domenico IT I am not a poet
Edward Snijders NL Manta Point Addu
Carlos Virgili
ES Aqualiens
Ronald Faber
NL Homarus Zeelandica

Přednášky
Kinosál Mže
10:30
Mgr. Bára Machová - Evropské objevy ve světle moderních metod podvodní archeologie.
Podvodní archeologie zažívá období rozkvětu, což lze přisuzovat mimo jiné dynamickému technologickému rozvoji. Od
analogových záznamů se díky novým možnostem dostáváme k digitálnímu zpracování, které se odráží nejen v množství
vytěžených dat, ale také v možnostech prezentace podvodního kulturního dědictví veřejnosti. V rámci přednášky bude
veřejnosti představen výběr těch nejzajímavějších evropských projektů.
13:15
Miroslav Lukáš - Historie a současnost průzkumu Hranické propasti.
Hranická propast nedaleko Přerova je podle posledního měření v roce 2016 hluboká 404 metrů. Jde tedy o nejhlubší
zatopenou jeskyni na světě!
15:30
Rostislav Štefánek - Příběhy pod hladinou.
Ponořte se spolu s Rostislavem Štefánkem pod hladinu našich rybníků, pískoven a řek, kde se odehrávají rozmanité
přírodní děje skryté běžnému lidskému zraku. Ve své přednášce autor divákovi přiblíží svůj pohled na tento tajemný
„vesmír“ pomocí fotografií a videí. Můžete se těšit na záběry našich obojživelníků, plazů, ryb a dalších živočichů z
vodní říše.

Prohlídka tachovské jízdárny
15:00 Před jízdárnou Světce
Největší česká jízdárna a druhá největší jízdárna ve střední Evropě (hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni). Pro
zájemce z řad účastníků festivalu je připravena komentovaná prohlídka.

