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PONDELOK 9.3.2020
----------------------------------------------------------------------------------------
16:00 BIELY VLK – ARKTICKÝ DUCH  SK DABING  A9  DE/56’
Na krajnom severe Kanady leží ostrov Ellesmere, kde nehostinnú tundru bičuje arktický 
vietor a teploty klesajú až na 40 stupňov pod nulou. Kráľovstvo snehu a ľadu je domovinou 
vlka arktického, jedného z najhúževnatejších predátorov našej planéty. Avšak s príchodom 
jari sa putujúci lovci menia na oddaných rodičov, ktorí sa starajú o nových členov svorky. 
Vo filme sú jedinečné zábery z rodinného života vlkov. Ponúka epický, pravdivý, dramatický 
a dojemný príbeh oddanosti, spolupatričnosti a vernosti, ktorý odhaľuje víťazstvá a pády 
svorky snažiacej sa prežiť v jednej z posledných úžasných divočín našej Zeme. 
----------------------------------------------------------------------------------------
17:00 STAČÍ MÁLO    SK TITULKY  B258  IS/51’
Prečo sa potravinový a módny odpad stal naliehavým sociálnym a environmentálnym 
problémom? Čo môžeme urobiť, aby sme to zmenili? Film je vyrozprávaný očami mladej 
islandskej matky, ktorá sa snaží porozumieť problémom a zmeniť spôsob svojho života. 
Rozhovory s odborníkmi, dizajnérmi, aktivistami a producentmi objasňujú celú situáciu a 
ponúkajú rôzne možnosti ako tento problém riešiť. Aj malé zmeny našich návykov môžu 
mať na našu planétu veľký vplyv.
----------------------------------------------------------------------------------------
18:00 → MIMO PLÁTNA: 
 PALMOVÝ OLEJ A PYTLIACTVO.  JE SUMATRA RAJ, ALEBO PEKLO NA ZEMI?
Na ostrove Sumatra žijú 4 z 10 najohrozenejších druhov zvierat. Vo veľkom sa tu pestuje 
palmový olej - lacný zabiják, ktorým sa kŕmime každý deň. Je všade okolo nás a ničí 
planétu a ľudské zdravie. Tomáš Šmátrala, člen projektu GREEN LIFE, nám porozpráva 
o problematike vypaľovania dažďových pralesov kvôli plantážam palmy olejnej a o 
bezohľadnom pytliactve. Činnosť tohto unikátného Česko-Slovensko-Indonézského 
projektu, pôsobiaceho na Sumatre, je zameraná na ochranu dažďového pralesa a 
ohrozených druhov zvierat ako sú tigre, slony a orangutani. Rovnako sa dozviete aj o 
možnosti zapojenia sa do ochrany týchto nádherných oblastí a ich divokých obyvateľov. 
----------------------------------------------------------------------------------------
19:00 DILEMA MÄSOŽRAVCOV  SK TITULKY  B108  FR/71’
S rastúcim počtom obyvateľov a tlakom na zvyšovanie lacných potravín sme sa dostali 
k neúprosnej produktivite a priemyselnému poľnohospodárstvu. Krutosť voči chovaným 
zvieratám, závažné zdravotné problémy a škody na životnom prostredí sú nevyhnutnými 
dôsledkami. Máme nejaké alternatívy? Zoberieme vás na cestu do Spojených štátov, 
Portugalska, Francúzska, Švédska a Nemecka, aby sme vám ukázali najhoršie excesy 
priemyselného poľnohospodárstva a pozitívne príklady žien a mužov, ktorí používajú len 
také poľnohospodárske metódy, ktoré sú v súlade s prírodou a zvieratami. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
20:10 SVET BEZ HMYZU    SK DABING  C158  DE/29’
Najprv vymrie hmyz, potom vtáky a nakoniec ľudia. V strednej Európe sú oblasti kde je 
70% hmyzu vyhynutého a klesá aj počet vtákov. V Číne sú miesta, kde hmyz nie je vôbec 
a opeľovanie robia ľudia ručne. Film sa zaoberá príčinami a ponúka aj riešenia. Počas 
výskumu natrafíme na krajinu, ktorá disponuje z veľkej časti nedotknutou prírodou – 
Rumunsko je rajom vtákov a hmyzu.
-----------------------------------------------------------------------------------
20:40 AKTIVISTKA    SK TITULKY  B814  FI/57’
Film je moderný príbeh Johanky z Arku, odhodlanej tínedžerky z fínskeho Laponska, 
ktorá sa pustila do boja proti jednej z najväčších banských spoločností sveta. Bojuje za 
budúcnosť svojej dediny a za jedinečnú mokraď chránenú prírodným programom Európskej 
únie. Riikka Karppinenová mala len 15 rokov, keď anglo-americký medzinárodný banský 
gigant našiel na tomto území ložiská niklu a medi, len 120 kilometrov severne od polárneho 
kruhu. Bol to objav storočia.

UTOROK 10.3.2020
-----------------------------------------------------------------------------------------
16:00 ISLAND, ZNOVUZRODENÝ OSTROV SK DABING  A1  E S/53’
Predstavte si svet, kde sú odpadkové koše naplnené kvetmi. Svet bez odpadu. 
Hrdinovia dokumentu skúmajú, ako vzdialená je táto vízia od nášho každodenného 
života. Film zobrazuje celú paletu zúčastnených od inštitucionálneho odpadového 
hospodárstva, separácie odpadu, recyklácie, až po mimovládne organizácie a 
jednotlivcov, ktorí sa snažia predchádzať vzniku odpadu. V mixe kreatívneho 
dokumentárneho filmu a animácie spochybňujú našu vlastnú úlohu a zodpovednosť 
za trvalo udržateľný životný štýl.
-----------------------------------------------------------------------------------
17:00 ZAVALENÍ ODPADKAMI   SK TITULKY  C1095 DE/46’
Arktický ľad v dôsledku klimatických zmien ustupuje. Kedysi nedostupné suroviny sa 
dnes stávajú lákadlom veľkých svetových mocností. Odvetvie cestovného ruchu objavilo 
Arktídu tiež. Výletné lode prenikajú čoraz viac na sever, do predtým nedotknutých 
regiónov.
-----------------------------------------------------------------------------------------
18:00 → MIMO PLÁTNA: 
 PLASTY A EKOLÓGIA 
Prednáška bude venovaná viacerým aspektom vplyvu plastov na životné prostredie. 
Pokúsime sa objektívne zhodnotiť do akej miery sú plasty hrozbou pre životné 
prostredie, aké problémy v environmente spôsobujú ale aj naopak, aké benefity 
prinášajú. Diskutovať sa budú možné riešenia, ktoré ponúka legislatíva a technická 
úroveň poznania. Pozrieme sa na recykláciu plastov v kontexte celého ich životného 
cyklu, do akej miery je recyklácia plastov riešenie pre životné prostredie a ktoré 
typy recyklácie sú vhodné a efektívne. Reč bude aj o alternatívnych materiáloch, 
ich porovnanie s plastami z pohľadu dopadu na životné prostredie, kde je a kde nie 
je náhrada plastov tradičnými materiálmi vhodná. Nazrieme aj do možností blízkej 
budúcnosti, aké náhrady za plasty sú perspektívne, čo je možné v najbližšom období 
očakávať z pohľadu vývoja a ktoré smery sú ekologicky najvýhodnejšie. Predstavíme 
ideálne riešenie – ako by mal vyzerať ideálny životný cyklus ideálneho plastu a kde 
sme aktuálne v snahe priblížiť sa k tomuto ideálu, čo môžem každý z nás urobiť, aby 
sme sa správali k životnému prostrediu zodpovedne už dnes. 
------------------------------------------------------------------------------------
19:00 SVET PODĽA TERMITOV   CZ ZNENIE  A855  CZ/52’
Termity - pre niektorých exotická háveď, pre iných zasa škodcovia, ktorí spôsobujú 
obrovské ekonomické škody. Film sa ich pokúša ukázať inak: ako silu, významne 
ovplyvňujúcu ekosystém celej našej planéty a tiež ako objekt intenzívneho vedeckého 
výskumu, ktorý odhaľuje ich fascinujúci život a mimoriadnu schopnosť prispôsobiť sa.
-----------------------------------------------------------------------------------
20:00 THUNDER: NA STOPE PYTLIAKOM SK TITULKY  E1050 US/96’
Termity - pre niektorých exotická háveď, pre iných zasa škodcovia, ktorí spôsobujú 
obrovské ekonomické škody. Film sa ich pokúša ukázať inak: ako silu, významne 
ovplyvňujúcu ekosystém celej našej planéty a tiež ako objekt intenzívneho vedeckého 
výskumu, ktorý odhaľuje ich fascinujúci život a mimoriadnu schopnosť prispôsobiť sa.
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