PROGRAM
Poklad pod skálou

17:00 Stand-up Lukáš Pavlásek
18:00 - 20:00

10:00 - 12:00

20 min. | RUSKO | ČESKÝ DABING |
Po nalezení jedné tajuplné legendy v knize o královně s nesčetnými poklady, se dva chlapci rozhodnou jít na cestu do kouzelného světa...

Dobrodružství v Lerchenbergu

Život Sengi

52 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Máte ráj na dosah ruky? Opravdu jste se podívali? Nejkrásnější světy jsou blíže, než si sami myslíte. “Dobrodružství v Lerchenbergu”
vás zavede po vzrušující cestě do skrytých přírodních království.

8 min. | USA | ČESKÝ DABING |
Život Sengi zobrazuje každodenní život a existenci drobných
hmyzožravých savců Bércounů, kteří žijí v Namibijské Savaně.
Režisérka Tiffany Deater se odchýlila od konvenčního pojetí dokumentárního filmu z divočiny, a tím vytvořila zcela autentické
záběry těchto drobných tvorů.

SOBOTA 7. 10. 2017
KNIHOVNA VELKÝ SÁL

Národ Bizonů - aneb stezka po posvátné půdě

49 min. | USA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Šálek vody
Příběh o bizonech, kteří obývají severní polokouli. Také příběh
o destrukci, naději, odolnosti, kráse, propojenosti, návratu a shle- 2 min. | INDIE | BEZ DIALOGU |
dání. Putujeme po nejrůznějších posvátných místech, protože se Voda je to nejvzácnější, co na naší planetě máme. Bez ní není
staráme a chráníme to nejposvátnější místo vůbec: planetu Zemi. života, a proto je tu pro všechny. Bohužel dnešní svět je takový,
že i to, co bylo dříve, přirozené se pro současnost stává vzácností.

12:00 - 14:00

Ironie

Yosemite

7 min. | AUSTRÁLIE | ČESKÝ DABING |
Film, který zkoumá vztah mezi člověkem a technologií...vyprávě52 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Národní park Yosemite je úžasným místem na Zemi. Kde jinde no z pohledu telefonu. Tento ručně kreslený animovaný film je intaké najdete čisté žulové útesy 900 metrů vysoké, anebo obrov- spirován básní “Sedm miliard”, kterou napsal sám filmový režisér.
Tato báseň byla oceněna dvěma národními cenami poezie.
ské sekvoje starší jak 1 000 let?

Život v oblakoch
50 min. | SLOVENSKO | SLOVENSKY |
Tatry jsou stále místem divoké přírody. Dokument “Život v oblacích” je plný protikladů, kde se seznámíte s místními zvířaty, které
čelí hlubokému sněhu, vichřicím, lavinám, hladu a také nelítostným predátorům. A tak do království kamzíků přichází nejtajemnější obyvatel hor - rys.

14:00 - 16:00
Přednáška Vladimír Pikora
16:00 - 18:00
Sloboda pod nákladom
58 min. | SLOVENSKO | SLOVENSKY |
Se sto kilogramy na jejich zádech čelí bouřkám, vichřicím a hlubokému sněhu. Jejich řemeslo není jen povoláním, ale také jejich
cestou ke klidu. V dokumentu Svoboda pod nákladem se seznámíme s nejstarší generací Šerpů (vysokohorští nosiči) ve Vysokých Tatrách, kteří každý den nesou dodávky do horských chat.

Kanárské ostrovy: Část 1: Život na hranici
50 min. | RAKOUSKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Na zemi je málo míst, které mají tak různorodý terén a rozsah
klimatu soustředěný na poměrně malém území - mírné pobřeží,
spálené vyprahlé pouště, tundru, tropické deštné pralesy anebo
zmrzlé zasněžené hory.

18:00 - 20:00
Přednáška Thad Lacinak a Angi Millwood
20:00 - 22:00
Zapálení pro planetu Zemi

12:00 - 14:00

11 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ČEŠTINA |
Pět reálných příběhů volně žijících živočichů z naší přírody pro děti
i dospělé. Mládě bobra, užovka obojková, sele divokého prasete, čáp Kamil a vlaštovka Vlaďka, to vše namluvené známými
českými umělci.

Mala a její violoncello
5 min. | AUSTRÁLIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Dva roky po povodních v Bellingenu uviděl ručně vyrobené violoncello věnované Male od výrobce vzdáleného 900
km. Tento nástroj byl vytvořen proto, aby pomohl mladé dívce s mozkovou obrnou dosáhnout jejích životních možností.

Arsen - tichá smrt
29 min. | NĚMECKO | ANGLIČTINA | ČESKÉ TITULKY
Pitná voda je nezbytnou součástí pro život na planetě Zemi. Přístup k bezpečné pitné vodě se v posledních desetiletích zlepšil
téměř ve všech částech světa, ale i přesto přibližně jedna miliarda lidí stále nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody.

Příběh zvířat
8 min. | NĚMECKO | BEZ DIALOGU |
Lidstvo, které se snaží zachytit a vlastnit celý náš svět, zůstává
stát s holýma rukama. Nakonec, když všechna zvířata zmizela a když světu vládla temnota, zůstala všem už jen naděje.

Pod 0°

4 min. | KOSTARIKA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Meteorolog, který vypráví o své zkušenosti v Arktidě prostřednictvím hlasového záznamu. Dokument vypráví o tom, jak je jeho
11 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ČEŠTINA |
Pět reálných příběhů volně žijících živočichů z naší přírody pro děti život fyzicky a duchovně propojen s přírodou.
i dospělé. Mládě bobra, užovka obojková, sele divokého prasete, čáp Kamil a vlaštovka Vlaďka, to vše namluvené známými 20:00 - 22:00
českými umělci. rem.

Diamanty pro mé mravence

Farmář a já

81 min. | NĚMECKO, BHŮTÁN | NĚMECKY, ANG. | ČESKÉ TITULKY
Bhútán, království v oblacích, je jedním z nejvíce mystických míst
na světě. Národní štěstí jako státní cíl, žít duchovnem a k tomu
úchvatná panoramata Himalájí. Dokument “Farmář a já” vyzývá
diváka k autentickému pohledu na velmi neznámou buddhistickou zemi, na kterou člověk pomyslí jen v kouzelných představách.
Divoká Antarktida
V dokumentu uvidíte boj Bhútánu za svoji identitu uprostřed globalizace, který se přemění na velmi osobní příběh německého
5 min. | NOVÝ ZÉLAND | BEZ DIALOGU |
“Divoká Antarktida” je dokumentární snímek, který byl natočen a filmaře Irja a farmáře Bhutanese Sangay.
produkován dvěma úspěšnými kinematografy z Nového Zélandu,
Aliscií Youngovou a Richardem Sideyem. Jejich několik krátkých Plavý kůň - korálová apokalypsa
expedic na Antarktidu proběhly počátkem letošního roku, a to 8 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
díky zvláštnímu povolení UAV. To jim poskytlo povolení k získání Světové klima se mění a teplota v oceánech stále stoupá. Bělení
fascinujících leteckých záběrů.
korálů, tedy jejich umírání je způsobeno vysokými teplotami vody
a je jedním z hlavních hrozeb stávajících korálových útesů. Ztráta
Malý les poblíž místa, kde bydlím
útesů by znamenala vážné důsledky pro biologickou rozmanitost
moří a dominový efekt na ostatní ekosystémy - a to včetně těch
26 min. | BELGIE | ČESKÝ DABING |
V jedné z nejhustěji osídlených oblastí planety je malý na souši...
les o ploše 200 hektarů. Nachází se mezi dvěma velkými
městy, v blízkosti dálnice a hlavní silnice. Ale i přesto je fau- Icky
na i flóra lesa extrémně bohatá a až výjimečně rozmanitá. 5 min. | IRÁN | BEZ DIALOGU |
Bhútán, království v oblacích, je jedním z nejvíce mystických míst
Netopýří parta!
na světě. Národní štěstí jako státní cíl, žít duchovnem a k tomu
úchvatná panoramata Himalájí. Dokument “Farmář a já” vyzývá
14 min. | USA | ČESKÝ DABING |
Netopýří parta ztělesňuje právě to, co dělá z netopýrů fascinující diváka k autentickému pohledu na velmi neznámou buddhisticktvory! Tento snímek Vám představí nespočet druhů netopýrů. Od ou zemi, na kterou člověk pomyslí jen v kouzelných představách.
těch nejmenších echolokačních netopýrů až po ty velké, které V dokumentu uvidíte boj Bhútánu za svoji identitu uprostřed glovypadají jako lítající lišky! Tato fascinující zvířata se nacházejí po balizace, který se přemění na velmi osobní příběh německého
filmaře Irja a farmáře Bhutanese Sangay.
celém světě a dokonce i na vašem vlastním dvorku!
15 min. | RUSKO | ČESKÝ DABING |
Úžasný příběh Andreje Pavlova, který se stal ve věku 50 let
zdravotně postiženým, ale našel odvahu začít znovu. Dnes jeho
fotografie mravenců jsou proslulé po celém světě.

KNIHOVNA MALÝ SÁL
Co se děje kolem nás? 1. díl

57 min. | DÁNSKO | ANGLIČTINA | ČESKÉ TITULKY
I 22 let po pádu Apartheidu, oficiálního politického režimu,
je to stále tento režim krutou realitou na většině jihoafrických vinicích. Za pouhých deset let se dovozy jihoafrického
vína do Dánska zvýšily o více než 78 %. Ve Švédsku patří víno
z Jižní Afriky ke třem nejprodávanějším. „Může se zdát, že
moderní hospodářství je praktikováno na mnoha farmách a
farmář je téměř považován za “majetek“ zaměstnavatele.“

Co se děje kolem nás? 1. díl

94 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Tento dokument Vás vezme na dobrodružnou cestu po celém
Probuzení Buddhi
světě. Uprostřed té nejkrásnější přírody porozumíme nitru těch
nejlepších filmařů, kteří celý svůj život zasvětili právě přírodě. Bo- 14 min. | JIŽNÍ AFRIKA | ČESKÝ DABING |
hužel i oni čelí tváří v tvář bolesti při pozorování ničení tohoto Dokumentární film se odehrává v Kullu, což je údolí bohů,
světa.
které se nachází v indických Zelených Himálajích. Tato lokalita je jednou z nejzranitelnějších oblastí planety, která nese velmi těžce jakékoliv klimatické změny, odlesňování, nepravidelné zásobování vodou či znečištění.

10:00 - 12:00

Hořké hrozny - otroctví na vinicích

14:00 - 16:00
Projekt Macaw
26 min. | MAĎARSKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Dokumentární film o konzervativním výzkumu papoušků Ara arakanga-Macaw natočen v tropickém lese v Peru. Dokument byl
natočen s cílem upozornit veřejnost na problémy, s nimiž se papoušci Ara a další tvorové potýkají ve svém přirozeném prostředí.

Cyklisté
52 min. | FRANCIE | FRANCOUZŠTINA | ČESKÉ TITULKY
Díky své historii, geografii a politice je Štrasburk jedním z nejlepších měst na světě pro cykloturistiku. V tomto alsaské hlavním
městě vznikla generace nadšených cyklistů jako je Simon, Alexis,
Fanny a Benjamin. Všichni na svém kole jezdí každodenně, ale
pro všechny je jejich kolo mnohem víc než jen pouhý dopravní
prostředek.

Infračervený zvuk vulkánu
9 min. | SINGAPUR, USA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Jihovýchodní Asie je hustě osídlená oblast s několika gigantickými městy, které jsou umístěny do 300 kilometrů od aktivních
sopek. Infračervený vulkanický snímač může být použit k detekci a měření erupcí při jejich zvýšené aktivitě, a tím zlepšit bezpečnost civilního letectví.

NEDĚLE 8. 10. 2017
KNIHOVNA VELKÝ SÁL
14:00 - 16:00
Přednáška Bob Kartous
16:00 - 18:00
Boží mlýny

63 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ČESKY |
Krajiny jsou jako lidé – nesou stopy prožité historie. V tomto dokumentu ožívají stopy zaniklého života šumavských obcí, které
krutě poznamenaly události poválečného desetiletí. V letech
4 min. | AUSTRÁLIE | ČESKÝ DABING |
1945 - 1955 se kulturní šumavská krajina proměnila v zónu smrObjevte kouzlo národního parku ve východní Austrálii. Je to mís- Kde pramení velká řeka
ti. Film rekonstruuje vznik železné opony, dokumentuje případy
to překypující mimořádnými přírodními krásami, divokou zvěří a
zavražděných osob Pohraniční stráží a analyzuje dosud neznámá
starobylým uměním domorodců. Teď je na čase tuto jedinečnou 25 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ČEŠTINA |
Hydrolog Bohumír Janský a jeho tým přepsal na přelomu tisíciletí fakta...
krajinu uchovat pro budoucí generace.
učebnice zeměpisu: za nejdelší řeku světa určil v náročných exPřed pravdou se neschováš
pedičních podmínkách peruánskou Amazonku. Dokumentární Beseda Josef Císařovský
cyklus o Češích, kteří změnili svět.
28 min. | VELKÁ BRITÁNIE | ČESKÝ DABING |
“Před pravdou se neschováš” je hudební dokument o otci se
18:00 - 20:00
synem, kteří se horlivě snaží splnit si své cíle v problematickém 16:00 - 18:00
Přednáška Michael Havas
politickém a ekonomickém prostředí Zimbabwe.

Australské kamenné zahrady

16:00 Workshop Story-telling

20:00 - 22:00

Cestovat

Anthropocén

2 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | BEZE SLOV |
Cestovat. Setkávání se s novým světem a jeho neobvyklostí nás
činí úzkostlivými, ale o to víc dobrodružnými.

97 min. | VELKÁ BRITÁNIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Skupina mezinárodních vědců rozhoduje o tom, zda vyhlásit
novou geologickou epochu - Antropocén - planetu formovanou více člověkem než přírodou. Její členové vyprávějí příběh
o Anthropocén a dohadují se o tom zda se jedná o tragédii, komedii či něco zcela nereálného.

PONDĚLÍ 9. 10. 2017 kino Dlabačov

STŘEDA 11. 10. 2017 kino Dlabačov
16:00 - 18:00
Nezlomené

56 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ANGLIČTINA | ČESKÉ TITULKY
Tři ženy, tři hrdinky, tři příběhy. Žijí v odlišných zemích, kulturách,
16:00 - 18:00
mají odlišné vzdělání i osudy. Přesto jsou si podobné. Rita je
mladá žena z Indie, kterou v sedmnácti letech polili útočníci kyÚžasný životní cyklus evropského úhoře
Drokpa
selinou. Fomuso žije v západoafrickém Kamerunu a bojuje proti
3 min. | VELKÁ BRITÁNIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
staré tradici žehlení prsou. Oryakhil se narodila v Afghánistánu, v
79 min. | USA | TIBETSKY | ČESKÉ TITULKY
Věděli jste, že staří Římané chovali evropského úhoře jako
Vyprávění o nomádské rodině žijící na rozsáhlých, ale rychle nejhorší zemi, kde se může žena narodit. Ritu, Fomuso i Oryakhil
domácího mazlíčka a zdobili je dokonce i šperky? Nejstarší
se devastujících loukách na vysoké plošině východního Tibetu. dokázaly vzdorovat svému osudu a snaží se pomáhat i ostatním
známý evropský úhoř žil ve Švédsku a byl starší jak 100 let. Dnes
DROKPA, což znamená kočovník v tibetštině, odhaluje nebývalé ženám.
se krom šperků skoro nic nezměnilo.
environmentální a společensko-politické síly, kterým čelí posledBeseda Lenka Klicperová
ní generace kočovníků. Důkladně sledované každodenní životy
a rodinné vztahy, ilustrující univerzální otázky pohlaví, svobody,
přizpůsobení se měnící se mu klima a odolnost lidského ducha. 18:00 - 20:00

KNIHOVNA MALÝ SÁL
14:00 - 16:00
Matka Země

52 min. | IRÁN | PERŠTINA, KURDŠTINA, NĚM. | ČESKÉ TITULKY
Tento dokument je natočen o Hayedeh Shirzadi a jejím
manželovi, kteří celý svůj společný život bojují proti dumpingu a
pohřbívání městského odpadu. Díky své tvrdé práci a vynalézavosti je nyní 100 % odpadu města Kermanshah recyklováno na
biologický odpad, ze kterého je dále pak vyráběné prospěšné
organické hnojivo.

Náš mizející svět Keni - zranitelní obři

Svléknout kůži

Přednáška František Šusta

12 min. | ŠVÝCARSKO | BEZ DIALOGŮ |
Ve světě, který se ustavičně rozkládá a následně skládá, dokáže
malá úzkost jednotlivce přerůst v kolektivní neurózu.

20:00 - 22:00

Za horizontem
5 min. | RUSKO | RUSKY | ČESKÉ TITULKY
Skutečný příběh slepého ruského fotografa Alexandra Zhuravleva, který dokázal překročit limit svých vlastních možností. Cílem
tohoto filmu je inspirovat obyčejné lidi k tomu, aby překročili svojí vlastní komfortní zónu a pochopili, že každodenní život může
nabídnout mnohem více, nežli sami očekávají.

25 min. | POLSKO | POLSKY | ČESKÉ TITULKY
Espresso
“Náš mizející svět” je série čtyř vzdělávacích dokumentárních
filmů o záchraně druhů rostlin a živočichů ohrožených vy- 5 min. | RAKOUSKO | BEZE SLOV |
hynutím v důsledku jejich nekontrolovaného hubení pro “Pane vrchní, ještě jedno espresso prosím.” Nic se neděje.
komerční účely. Čtyři epizody se natáčely na několika kontinen- Je tu někdo? Někteří lidé čekají na odpovědi, jiní na kávu...
tech, které se potýkají s problémy, o kterých už každý slyšel.

Naše pouštní farmy
15 min. | USA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Zemědělci v Arizoně jsou často považováni za darebáky, kteří by
neměli pěstovat rostliny, které jsou náročné na spotřebu vody.
A to vzhledem ke změně klimatu, napětí a stálé většímu nedostatku
vody. Zemědělství v Arizoně spotřebuje přibližně 70% vody státu.

18:00 - 20:00
Přednáška Gabby Harris
20:00 - 22:00
Síla změny - energetická rebélie

Koloběh života

94 min. | NĚMECKO | ANGLICKY, NĚMECKY | ČESKÉ TITULKY
Tento dokument je příběhem o budoucnosti, kde se lid7 min. | MEXIKO | ŠPANĚLSKY, ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
stvo zbavuje fosilních paliv a jaderné energie. Vysvětleno
Introspektivní pohled na biosférickou rezervaci Tehuacán-Cuica- prostřednictvím portrétu lidí, kteří se za takové změny bijí.
tlán v Mexiku. Jedná se o region, který byl svědkem transcenden- Budoucnost světové energetiky spočívá v decentralizovaných
tálních a dramatických změn na jeho území.
a čistých zdrojích, které pocházejí z obnovitelných zdrojů.

16:00 - 18:00

Děti půdy

Cesta vzhůru!
100 min. | ČESKÁ REPUBLIKA | ČESKY, ANGLICKY|
Film vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou
mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš jako první Čech
a teprve patnáctý člověk na světě zcela unikátně za přítomnosti kamer vystoupil na poslední horu Koruny Himálaje - K2.

Změna
5 min. | SINGAPUR, USA | ANGLICKY| ČESKÉ TITULKY
Trvalá změna je přirozenou součástí života na Zemi. Veškeré
propojené ekosystémy se mohou snadno přizpůsobit pomalým
změnám. Avšak přirozená rovnováha se narušuje až ve chvíli, kdy
změny nastávají rychle.

ČTVRTEK 12. 10. 2017 kino Dlabačov
16:00 - 18:00
Úmrtí podle plánu
73 min. | USA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY | UVEDE AUTOR
Spotřebitelé žijí prostřednictvím svých smartphonů, tabletů
a notebooků. Nepřetržitá smršť nových zařízení neustále zaplňuje trh a slibuje ještě lepší komunikaci, nepřetržitou zábavu
a okamžité informace. Záběry z nejstřeženějších elektrotechnických továren v Číně až po špičkové inovační laboratoře v Silicon Valley.

Nekonečná touha

Doprovodný program

10 min. | INDIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Již od svého narození pozorují své rodiče pracují jako roboti,
„dílny pro děti s hlídáním“ výroba figurek z přírodních materiálů nepřetržitě vytvarovávající cihly z hlíny, za které získávají jen
s možností natočení vlastního mini-filmečku. Rodiče se mohou pramálo peněz, aby přežili v tomto krutém světě. Když je den po
ve velkém sále dívat na film Boží mlýny 60 m. s besedou Josefa dni takto děti vidí, nevědomky začínají své rodiče napodobovat.
Hrají si s blátem, prachem a hlínou, z nichž vytváří nedokonalé
Cisařovského
napodobeniny cihel.

25 min. | AUSTRÁLIE, ČÍNA | ANGLICKY, ČÍNSKY | ČESKÉ TITULKY
Nekonečná touha zkoumá prostřednictvím filmové kamery život
čínských továrních dělníků a podstatu repetitivní průmyslové
práce. Film, který se prolíná s písemnými úryvky tradiční čínské
poezie, tak vytváří surrealistické spojení moderní a starověké
Číny.

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

Poslední prase

ÚTERÝ 10. 10. 2017 kino Dlabačov

53 min. | USA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
16:00 - 18:00
Dokument “Poslední prase” je lyrické rozjímání o tom, co vlastně
znamená být člověkem se schopností zabít. Film sleduje farmáře Láska, která neumírá
během roku, kdy jdou prasata na porážku. Bukolický život prasat
na farmě je narušen týdenními výjezdy na jatka. Farmář postupně 75 min. | VELKÁ BRITÁNIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
v sobě odhaluje narůstající konflikt svého života stráveného “ob- Jak se vyrovnáváme se zármutkem? Proč propadáme žalu?
A proč se bojíme těch, kteří truchlí? Jane Harris a Jimmy Edmonds
chodováním se smrtí”.
ztratili před šesti lety syna, který zemřel při cestách jihovýchodní
Mládě běluhy
Asií. Aby uctili jeho památku vydávají se napíč Amerikou hledat
odpovědi.
44 min. | KANADA | ČESKÝ DABING |
Dojemný příběh o tom, jak žijí běluhy. A také o tom, jak se statečná
skupina vědců pokouší zachránit jedno ohrožené mládě.
Beseda s Jane Harris a Jimmy Edmonds

20:00 - 22:00

18:00 - 20:00

Suzy a skromný muž

Přednáška Steve Lichtag

88 min. | AUSTRÁLIE | ANGLIČTINA | ČESKÉ TITULKY
Film Suzy a skromný muž je milostným příběhem o udržitel20:00 - 22:00
nosti a koloběhu života. S úsměvem a povznášejícím způsobem
zachycuje život Suzy a jejího manžela Jona Muira, kteří skrom- Moře života
ně, mimo civilizaci, pěstují zeleninu a chovají drůbež a ovce.
Ale vést prostý život není tak jednoduché, jak se může zdát. 86 min. | KANADA | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Mladá filmová režisérka Julia Barnesová se vydává na náročnou
Cesta
cestu po celém světě, aby zachránila ekosystémy, na nichž jsme
jako lidstvo závislí, abychom přežili. Bohužel v oceánech dochází
7 min. | AUSTRÁLIE | BEZE SLOV |
k masové záhubě ekosystému, což nás může zahubit. Tento doSama astronautka se prohání nekonečným vesmírem. Po chvilkument ukazuje fascinující svět korálových útesů, srdce ekologce potkává dalšího astronauta, kterému podá polaroid planety
ického hnutí, setkání s předními vědci, aktivisty a průzkumníky. Ti
Země. Poté se spojí a vydávají se na společnou epickou cestu
všichni se stávají hrdiny, které svět potřebuje.
vesmírem, aby se vrátili opět na svou planetu. Najdou tito hvězdní milenci cestu zpátky domů?
EcoSea

Co vlastně jsme
4 min. | ITÁLIE | BEZE SLOV |
Výsadba semen, růst budoucnosti. Plodiny po celém světě se
pěstují se stále větší intenzitou a za pomoci nových technologií.
V současnosti je možné pěstovat rostliny v noci či v nepříznivých
podmínkách. Výnosy se zvyšují a vodou se znatelně šetří. Většina
těchto pěstebních metod je založena na principu Hydroponie.

17 min. | ITÁLIE | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
EcoSea je projekt, který spojuje osm partnerů ze tří zemí. Tito
lidé vyzkoušeli, sdíleli a realizovali politický program koordinovaného řízení Jaderského moře. Cílem celého projektu je ochrana
a zároveň kontrolované využívání moře těmi, kteří žijí na jeho pobřežích a zároveň jejich živobytí závisí na darech tohoto přírodního pokladu.

Hmyz - malí superhrdinové přírody
52 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Hmyz je škůdce? Přemýšlejte znovu. Tento vizuálně ohromující
vědecký dokument ukazuje, jak nám tyto drobní géniové pomáhají vyřešit některé z největších problémů vědy a inženýrství.

Superplants - jak vydělat peníze tím, že chráníte
životní prostředí
52 min. | NĚMECKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Představte si, že existují tak zvané super-rostliny. Rostliny, které
mají zcela normální vzhled, ale mají téměř magické schopnosti. Malé rostliny by lidem pomohly zvládnout některé z nejvíce
nesnesitelných problémů jako jsou: znečištění životního prostředí, nedostatek surovin, podvýživa, chudoba a ničení deštného
pralesa.

20:00 - 22:00
Moře života
52 min. | ŠPANĚLSKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Moře života je dokument, který vyzývá diváka, aby přemýšlel
o významu mořských druhů pro život na Zemi. Je to vize, která
usiluje o získání úcty k ekosystémům našeho světa.

Lumík - malý obr severu
49 min. | NĚMECKO, ŠVÉDSKO | ANGLICKY | ČESKÉ TITULKY
Jsou malí, jsou naštvaní a každé čtyři roky se objevují v masách
zdánlivě odnikud. Seznamte se s norským lumíkem, možná nejvíce nepochopeným a záhadným zvířetem severu.

