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3. október 2019
od 9.00 hod.

Bábätká v strehu - liečba tinitusu (BE, 30 min.)
Mnohí rodičia hluchonemých detí, ale aj hluchonemí dospelí ľudia dúfajú, že
jedného dňa sa podarí prelomiť to úplné ticho. Na druhej strane sú ľudia,
ktorí počujú, ale žijú v nesmiernom hluku. Trpia totiž ochorením nazývaným
tinitus a hluk im môže zničiť život. Dajú sa tieto problémy liečiť? V niektorých
prípadoch je tomožné.

Dedina plávajúcich kráv (PL, 78 min.)
Dokumentárna komédia o neobyčajnom stretnutí troch neo-hipíkov z Berlína
s farmármi z východného Poľska. Čo sa stane, keď alternatívne žijúci
Berlínčania stretnú skutočných farmárov? Je nový zdravý životný štýl iba
chvíľkovou módou bohatých obyvateľov miest alebo môže skutočne zmeniť
svet? Čo dnes znamená žiť v spojení s prírodou? Ellen, Mario a Jon,
tridsaťroční členovia duchovnej komunity, sa vydajú na východ za
dovolenkovými a pracovnými skúsenosťami. Dlhšie pobudnú v malej poľskej
dedinke pri bieloruských hraniciach, kde si od miestneho farmára Stanislava
prenajmú starú drevenicu. Meditujú, cvičia akrojógu, umývajú sa v studni a
jedia zeleninu, ktorú nájdu v odpadkovom koši obchodu s potravinami, aby
sa na našej planéte menej plytvalo s jedlom. Zároveň sa snažia nadviazať
kontakt s miestnymi obyvateľmi.

Zbavení ťarchy (BE, 26 min.)
V Belgicku takmer 7% detí trpí obezitou, ktorá v niektorých prípadoch vážne
ovplyvňuje ich zdravie. Jej výskyt rapídne rastie. Prečo sa ľudia stávajú
obéznymi a dá sa tento chronický stav liečiť? Existujú riešenia, ktoré
umožňujú deťom vrátiť sa na normálnu hmotnosť a zlepšiť kvalitu ich života.

Mäso pre školy (SK, 8 min.)
Školské jedálne majú vďaka zmenám vo verejnom obstarávaní možnosť
nakupovať mäso podľa kvality, a nie podľa najnižšej ceny. A aj to robia.
Zvláštne je, že väčšina zákazníkov v maloobchodných predajniach ďalej
nakupuje nekvalitné mäso, pretože je lacnejšie.

od 13.00 hod.

Trvalo udržateľný národ (IL, 61 min.)
Trvalo udržateľný národ je hodinový dokument z dielne Imagination
Productions. Sleduje troch ľudí, ktorí sa snažia priniesť trvalo udržateľné
riešenie pre čoraz smädnejšiu planétu. Prostredníctvom riešení vyvinutých v
Izraeli, ktorý sám nemá dostatok vody, pracujú na zmene súčasného stavu vo
svete, kde každý desiaty človek nemá prístup k neškodnej pitnej vode.

Po stopách včiel (HU, 25 min.)
Biosféra našej planéty oplýva rôznymi druhmi krajiny. Ľahko podliehame
dojmu, že tieto nekonečné krajiny môžu formovať len mocné prírodné sily.
Pravdou je, že drobné tvory vo vysokom počte a s obrovskou súdržnosťou
vedia spolu dokázať veľké veci. S nástupom moderného človeka sa včely
dostali do ohrozenia. Ak znečisťovaním životného prostredia ľudstvo vyhubí
včely, spôsobí tým nezvrátiteľnú ekologickú pohromu. Technológia však
mení nebezpečenstvo na príležitosť. Ktorý scenár sa naplní? Záleží to iba na
nás.

Hranice v sude (CZ, 26 min.)
Vo víne je pravda, hovoria s obľubou ľudia vo všetkých krajinách, kde pestujú
víno. Výnimkou nie sú ani vinári z Moravy a Slovenska. Unikátny cestopis, na
ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori, objavuje územia, ktoré spája
spoločná história, mentalita aj tradície. Vinárske tradície na
československom pomedzí - v Skalici a Strážnici siahajú hlboko do histórie až
k samotným Rimanom, ktorí révu priniesli počas svojich výprav spolu s
jarabinou. Práve tento dlhoveký strom je stromom Slovácka. Dodnes ho
nájdeme len v tejto pohraničnej lokalite na oboch stranách hranice.

4. október 2019
od 9.00 hod.

Grassroots (AU, 19 min.)
Guy Webb, odborník na pôdu, strávil roky hľadaním spôsobov ako zlepšiť
stav zdevastovanej poľnohospodárskej pôdy v Austrálii. Keď natrafí na
mikrobiologický výskum, ktorý je v rámci vedy o pôde prelomový, spontánne
preberá zodpovednosť za to, aby sa tieto dôležité poznatky nestratili. S
pomocou farmárov vo svojom okolí sa rozhodne využiť vedecké znalosti a
pretransformovať ich na praktickú technológiu, ktorá by sa používala vo
svete. Film sleduje Guya Webba a jeho priateľov ako nepravdepodobných
hrdinov pri hľadaní skutočného riešenia zmeny klímy vo svete.

Blahoslavené prsia (BE, 27 min.)
Každý rok postihuje rakovina prsníka v Belgicku viac ako 10 000 žien. Niekedy
je potrebná čiastočná alebo úplná mastektómia. Reakciou niektorých
asociácií a lekárov je návrh vytvoriť špeciálne tetovania na prsníku alebo v
jeho okolí, ktoré by ženám pomohli vrátiť stratenú ženskosť. Čo všetko je za
tým? Ktorí odborníci sa na tom podieľajú? Prináša to nejaké kontraindikácie?
Každý prípad sa spája s veľmi silným príbehom a výnimočnými stretnutiami.

Humínové kyseliny (SK, 7 min.)
Humínové kyseliny, prirodzene obsiahnuté v pôde, môžu znížiť spotrebu
antibiotík. Pretože obsah humusu v pôde klesá a hospodárske zvieratá
chováme v umelých podmienkach, potrebujeme humínové kyseliny
zvieratám podávať v krmive. Na rezistenciu voči antibiotikám, ktoré
spôsobuje aj ich nadmerné používanie v chovoch zvierat, dnes ročne vo svete
zomrie 800 000 ľudí. Očakáva sa, že po roku 2050 bude zomierať viac ľudí na
antibiotickú rezistenciu, ako na rakovinu.

Krajina pre včely (CZ, 26 min.)
Dokument predstavuje prekvapivé, veľakrát až neuveriteľné premeny krajiny
uskutočnené včelármi v prospech pastvy včiel a ďalších druhov rastlín a
zviera, ale aj ľudí, ktorí v nej žijú. Pozrite sa na osem príbehov včelárov
rôznych profesií od podnikateľa, cez agronóma, vedca, geológa, novinára,
lesníka až po starostu.

Pološero - Suchá kalamita (CZ, 27 min.)
Otočíte kohútikom a nepotečie voda. Budete chcieť umyť riad, spláchnuť
záchod alebo sa osviežiť v bazéne, ale nepôjde to. Blízka budúcnosť alebo
zveličovaná hrozba? Tohtoročné extrémne horúčavy rozpálili mestá, vysušili
vidiek a znovu otvorili diskusiu o klimatických zmenách. V mediálnom ruchu
sa strácajú jasné fakty, zamieňajú sa príčiny s následkami. Pritom celý rad
protiopatrení existuje už veľa rokov.

od 13.00 hod.

Ostrov Žitný už nie je taký pitný (SR, 51 min.)
STV už od roku 1988 sledovala pitné vody na Žitnom ostrove, kde sa
predpokladali obrovské zásoby pitnej vody /pre 10 mil. ľudí/. Ich kvalita
napriek mnohým upozorneniam klesá a mnohé zdroje zanikajú. Film
upozorňuje, že ku pôvodnému znečisťovateľovi - agrosektoru sa dnes
pridávajú ďalší. Napriek deklarácii európskej Rámcovej smernici o vodách sa
o tieto zdroje nestaráme, hoci ich význam neustále stúpa. Program
upozorňuje na možnosti znečistenia a straty tejto unikátnej lokality, ktorá sa
považuje za územne najväčší zdroj v Európe.

Kvalita zemiakov – Spišský zemiak (SR, 7 min.)
Kvalita zemiakov sa u nás výrazne zmenila, pestujeme ich namiesto
zemiakarskej výrobnej oblasti na juhu pod závlahami. Varné typy
nezodpovedajú požiadavkám, ktoré sú stanovené v legislatíve, ale Štátna
veterinárna a potravinová správa nekoná. Spišský zemiak je certifikát, ktorý
garantuje, že zemiaky prešli kontrolou odborníkov a majú deklarované
vlastnosti.
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