Utorok 5.10.2021 9.00–14.00
Biosférická rezervácia Východné Karpaty 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Tradícia ako dar 24 min., 2020, slovenská verzia
Pavol Barabáš pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry i etniká s vyhasnutými očami. Mnohé už prišli o svoje jedinečné tradície a
stratili vzťah k svojej zemi. Cestovanie paradoxne pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa človek začne dívať na vlastné hodnoty krajiny a národa, ktoré
sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Sú ale esenciou bytia každého z nás. Svetozár Stračina hľadal a zachytával esenciu, ktorá národ združuje, ktorá mu
dáva pocit spolupatričnosti a jednoty. To krehké, čo utvára ľudské spoločenstvo. Výstižne to povedal: "Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať
si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa
dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť."
Furman 8 min., 2021, slovenská verzia
Do extrémne strmého svahu medzi vývraty po veternej kalamite sa už traktor nedostane a pokiaľ chceme byť šetrní k prírode, tak ani lanovka. Film Furman
Marek Repcik prináša reálny pohľad na ťažkú a nebezpečnú prácu pilčíka s jeho koňom vysoko v horách priamo v akcii.
Biosférická rezervácia Tatry 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Multisoil - šanca pre pôdu 17 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Film mapuje prácu poľnohospodárskych výskumníkov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny. V danej oblasti dochádza k postupnej degradácii pôdy,
ktorú spôsobujú tamojšie prírodné pomery, no rovnako tak aj pre ťažkú pôdu nevhodné agrotechnické postupy. Výsledky výskumu z takzvaných živých
laboratórií (LIVING labs) ponúkajú aj riešenia na zlepšenie kvality tamojšej pôdy ako aj na zastavenie procesov degradácie pôdy.
Biosférická rezervácia Tatry 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Nedaj sa - Kto zaplatí účet 26 min., 2020, česká a anglická verzia
Publicistické eseje Václava Cílka patria k najpodstatnejším environmentálnym zmenám od Nežnej revolúcie. Hoci sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia a v
riekach už netečú jedy, zhoršuje sa kvalita pôdy a ornica je stále viac ohrozená eróziou. Veľké plochy poľnohospodárskej pôdy ustupujú plechovým halám,
problematické pestovanie biopalív zaťažuje povrchové i podzemné vody a stav lesných porastov je horší, ako bol koncom osemdesiatych rokov minulého
storočia. Navyše stojíme pre novými globálnymi výzvami, dlouhodobým suchom a prívalovými dažďami.
Planéta e.: Miliardová výsadba stromov - pomôže zalesnenie ochrániť klímu? 29 min., anglická verzia
Vysokorýchlostné zalesňovanie pomocou dronov s tisíckami semien stromov. Cieľ: vysadiť stromy a tým zachrániť klímu. Zastavenie globálneho otepľovania
pomocou nových lesov. Lákavá myšlienka. Sú stromy skutočne schopné znížiť teplotu našej planéty?

Pôda nad zlato 27 min., 2020, česká a anglická verzia
Takmer tri štvrtiny poľnohospodárskej pôdy v Česku nevlastní ten, kto na nej hospodári. Jednou z príčin nedobrého stavu poľnohospodárskej pôdy v Českej
republike je nezáujem vlastníkov - prenajímateľov pôdy o jej stav. Ako hovorí jeden z roľníkov vo filme: „Majitelia na svoju pôdu kašlú!“ Pritom nie je zložité,
aby sa prenajímateľ a nájomca stretli. Základom kvalitného vzťahu je dobrá nájomná zmluva a informovanosť o stave pôdy, a to na začiatku i na konci nájmu.
Záleží hlavne na vlastníkoch pôdy, či tento poklad dokážeme v dobrej kvalite oldovzdať aj našim potomkom.

Ovčiarskou cestou 53 min., 2020, slovenská a anglická verzia
Čarovné formulky, mágia a obradné rituály pomáhali ochrániť stádo a pastierov oviec pred chorobami, zlými silami a živelnými pohromami.
Nedaj sa - Kvetinová globalizácia 26 min., 2020, česká a anglická verzia
Už tridsať rokov sme súčasťou čím ďalej tým viac globalizovaného sveta a so samozrejmosťou sa obklopujeme vecami, ktoré boli vyrobené na opačnej strane
zemegule. Z našich životov sa stal spotrebný priemysel, našou hlavnou činnosťou vo svete globálneho kapitalizmu sa stalo spotrebovávať. Tento priemysel
pristupuje ku každej ľudskej spotrebe chladnou kalkuláciou - kde se dá tovar kúpiť nejlacnejšie a nejefektívnejšie a kde sa dá s najväčším ziskom predať. To,
že poľnohospodárstvo, oblečenie či masová výroba áut a techniky svojím spôsobom drancujú Zem, sa tak trochu tuší. Že sa rovnaký biznis skrýva za kvetmi,
sa tuší menej...
Pastorále 70 min., 2021, anglická verzia
Danusia a jej dcéra Basia žijú ďaleko od moderného sveta, v súlade s prírodou, medzi zvieratami a duchmi mŕtvych. Film Pastorále láskyplným pozorovaním
ľudí, ktorí žijú iným spôsobom. Vyvoláva zvedavosť a túžbu pozrieť sa bližšie.

Streda 6.10.2021 9.00–14.00
Biosférická rezervácia Slovenský kras 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Má poľovníctvo zmysel? 28 min., 2020, slovenská a anglická verzia
Dokumentárny film o poslaní poľovníctva a zmysle aktivít poľovníkov vo vidieckej krajine v 21.storočí. Poodhaľuje súvislosti spojené s racionálnou
starostlivosťou o zver v malebnom prostredí myjavských kopaníc i Nízkych Tatier. Autenticky zobrazuje lov zveri, uchovávanie loveckých rituálov, historický
odkaz i perspektívu zmysluplného manažovania prírodného prostredia v súlade s potrebami všetkých zainteresovaných strán, ktoré pôsobia vo vidieckej
krajine.
Príbeh krajiny lúk 32 min., 2021, slovenská, maďarská a anglická verzia
Problém miznutia lúk, remízok, biodiverzity a ich čiastočné znovunavrátenie...
Motýle Slovenska - Mokrade a rašeliniská 29 min., 2020, slovenská verzia
Voda je základom všetkého živého na našej planéte. Ona dáva vyniknúť faune a flóre v úplne inej dimenzii. Okolia jazier, riek a ich meandrujúcich tokov
vytvárajú špecifický biotop, kde sa to hemží životom. Na podmáčaných miestach sa vytvárajú mokrade a rašeliniská. Práve toto prostredie je kľúčové pre
nespočetné druhy denných a hlavne nočných motýľov. Žijú tu aj druhy, ktoré sa prispôsobili len tomuto biotopu a nikde inde ich nestretneme...
Hanácke okrášľovanie 26 min., 2021, česká verzia
Skupina ľudí, ktorá si hovorí "Moravičanské okrašlovací spolek", chce nielen susedom ukázať, ako kdysi vyzerala typická hanácka krajina. Moravičany je
neveľká dedina, ktorú môžeme označiť za typickú hanácku. Aj ona však prešla veľkou zmenou: vidiek sa postupne vyľudnil a zostarol, pretože niekoľko
generácí mladých sa odsťahovalo do miest za prácou. Po roku 1989 sa trend trochu otočil a vidiek postupne začína ožívať. Noví obyvatelia však žijú „pre
svoje záhradky" a čo je za ich plotmi, ich vlastne veľmi nezaujíma. Výnimky, ktoré se to snažia zmeniť, sú veľmi ojedinelé, ale existujú. Jednu z takých aktivít
reprezentuje skupina ľudí, ktorá si hovorí "Moravičanské okrašlovací spolek".
Farmárka Sarah a hovoriaca pôda - Príbeh NEFERTITI 6 min., 2020, anglická verzia
Táto prezentácia vznikla v rámci projektu NEFERTITI H2020, európskej siete demonštračných fariem. Demo farmárov sme nabádali, aby svoju prezentáciu
vytvorili ako video, aby sme ju počas pandémie mohli prezentovať virtuálne. Z 10 odovzdaných prezentácií získala "Farmárka Sarah a hovoriaca pôda - Príbeh
NEFERTITI" od Naturland-u najviac hlasov.
Veda o pôde 9 min., 2021, anglická verzia
Jim O'Gorman vlastní organickú farmu na juhu Nového Zélandu. Dlhodobo sa snaží nájsť efektívny spôsob na biologickú obnovu svojej chemicky poškodenej
pôdy. Jeho koncept demonštruje, ako môže biologický manažment zlepšiť stav pôdy a zároveň zachovať úrodnosť.

Nedaj sa - Kvetinová globalizácia 26 min., 2020, česká a anglická verzia
Už tridsať rokov sme súčasťou čím ďalej tým viac globalizovaného sveta a so samozrejmosťou sa obklopujeme vecami, ktoré boli vyrobené na opačnej strane
zemegule. Z našich životov sa stal spotrebný priemysel, našou hlavnou činnosťou vo svete globálneho kapitalizmu sa stalo spotrebovávať. Tento priemysel
pristupuje ku každej ľudskej spotrebe chladnou kalkuláciou - kde se dá tovar kúpiť nejlacnejšie a nejefektívnejšie a kde sa dá s najväčším ziskom predať. To,
že poľnohospodárstvo, oblečenie či masová výroba áut a techniky svojím spôsobom drancujú Zem, sa tak trochu tuší. Že sa rovnaký biznis skrýva za kvetmi,
sa tuší menej...
Cykly živín v praxi 17 min., 2021, anglická verzia, holandská verzia
Päť príkladov cyklov živín v praxi, ktoré ukazujú Holandsko ako inšpiráciu. V poľnohospodárstve nastávajú zmeny. Našim cieľom je vytvoriť uzavreté cykly
medzi prírodou a jedlom. Môžeme na to využívať prírodné zdroje alebo inovatívne technológie. Ďalším spôsobom je inteligentnejšie riadenie procesov. Ako
môžeme spoločne získať a šíriť získané znalosti a prepojiť ich s potrebami praxe. To je cieľ spoločného projektu európskych organizácií s podporou
holandského a európskeho financovania „Cykly živín v praxi“.
Kláštorná farma Bünghausen 6 min., 2020, nemecká, anglická, slovenská verzia
Ekologické poľnohospodárstvo zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní a podpore biologickej diverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch.
Lov mušlí v zátoke Narragansett 7 min., 2017, anglická verzia
Prežite deň s lovcom mušlí Davidom Andradeom. Začíname na úsvite: na palube jeho člna v zátoke Narragansett a potom sa v Bristole na Rhode Island
zoznámime s jeho dcérou Chelsea, s ktorou vedú obchod Andrades's Catch. Započúvajte sa do jeho rozprávania o uplynulých 30 rokoch, ktoré strávil na
vode, i o radostiach a nástrahách lovu. Vypočujte si jeho úvahy o vlastnej budúcnosti a budúcnosti svojej milovanej práce.
Tradícia ako dar 24 min., 2020, slovenská verzia
Pavol Barabáš pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry i etniká s vyhasnutými očami. Mnohé už prišli o svoje jedinečné tradície a
stratili vzťah k svojej zemi. Cestovanie paradoxne pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa človek začne dívať na vlastné hodnoty krajiny a národa, ktoré
sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Sú ale esenciou bytia každého z nás. Svetozár Stračina hľadal a zachytával esenciu, ktorá národ združuje, ktorá mu
dáva pocit spolupatričnosti a jednoty. To krehké, čo utvára ľudské spoločenstvo. Výstižne to povedal: "Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať
si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa
dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť."
Furman 8 min., 2021, slovenská verzia
Do extrémne strmého svahu medzi vývraty po veternej kalamite sa už traktor nedostane a pokiaľ chceme byť šetrní k prírode, tak ani lanovka. Film Furman
Marek Repcik prináša reálny pohľad na ťažkú a nebezpečnú prácu pilčíka s jeho koňom vysoko v horách priamo v akcii.

Biosférická rezervácia Tatry 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Korytnačí rébus 27 min., 2020, slovenská verzia
Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje evolúcii
obojživelníkov a plazov. Precestoval za nimi viac ako 50 krajín sveta a pritom sa mu podarilo objaviť aj niekoľko vede doposiaľ neznámych druhov. Teraz si
stanovil náročnú úlohu - potvrdiť alebo vyvrátiť rozmnožovanie nepôvodnej korytnačky písmenkovej v našej prírode. Chce tým apelovať na zodpovedné
správanie chovateľov exotických korytnačiek, ktoré vytláčajú našu pôvodnú korytnačku močiarnu.
Multisoil - šanca pre pôdu 17 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Film mapuje prácu poľnohospodárskych výskumníkov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny. V danej oblasti dochádza k postupnej degradácii pôdy,
ktorú spôsobujú tamojšie prírodné pomery, no rovnako tak aj pre ťažkú pôdu nevhodné agrotechnické postupy. Výsledky výskumu z takzvaných živých
laboratórií (LIVING labs) ponúkajú aj riešenia na zlepšenie kvality tamojšej pôdy ako aj na zastavenie procesov degradácie pôdy.
Nedaj sa - Kto zaplatí účet 26 min., 2020, česká a anglická verzia
Publicistické eseje Václava Cílka patria k najpodstatnejším environmentálnym zmenám od Nežnej revolúcie. Hoci sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia a v
riekach už netečú jedy, zhoršuje sa kvalita pôdy a ornica je stále viac ohrozená eróziou. Veľké plochy poľnohospodárskej pôdy ustupujú plechovým halám,
problematické pestovanie biopalív zaťažuje povrchové i podzemné vody a stav lesných porastov je horší, ako bol koncom osemdesiatych rokov minulého
storočia. Navyše stojíme pre novými globálnymi výzvami, dlouhodobým suchom a prívalovými dažďami.
Planéta e.: Miliardová výsadba stromov - pomôže zalesnenie ochrániť klímu? 29 min., anglická verzia
Vysokorýchlostné zalesňovanie pomocou dronov s tisíckami semien stromov. Cieľ: vysadiť stromy a tým zachrániť klímu. Zastavenie globálneho otepľovania
pomocou nových lesov. Lákavá myšlienka. Sú stromy skutočne schopné znížiť teplotu našej planéty?

Štvrtok 7.10.2021 9.00–14.00
Biosférická rezervácia Poľana 1 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Korytnačí rébus 27 min., 2020, slovenská verzia
Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje evolúcii
obojživelníkov a plazov. Precestoval za nimi viac ako 50 krajín sveta a pritom sa mu podarilo objaviť aj niekoľko vede doposiaľ neznámych druhov. Teraz si
stanovil náročnú úlohu - potvrdiť alebo vyvrátiť rozmnožovanie nepôvodnej korytnačky písmenkovej v našej prírode. Chce tým apelovať na zodpovedné
správanie chovateľov exotických korytnačiek, ktoré vytláčajú našu pôvodnú korytnačku močiarnu.
Pôda nad zlato 27 min., 2020, česká a anglická verzia
Takmer tri štvrtiny poľnohospodárskej pôdy v Česku nevlastní ten, kto na nej hospodári. Jednou z príčin nedobrého stavu poľnohospodárskej pôdy v Českej
republike je nezáujem vlastníkov - prenajímateľov pôdy o jej stav. Ako hovorí jeden z roľníkov vo filme: „Majitelia na svoju pôdu kašlú!“ Pritom nie je zložité,
aby sa prenajímateľ a nájomca stretli. Základom kvalitného vzťahu je dobrá nájomná zmluva a informovanosť o stave pôdy, a to na začiatku i na konci nájmu.
Záleží hlavne na vlastníkoch pôdy, či tento poklad dokážeme v dobrej kvalite oldovzdať aj našim potomkom.
Biofarma Niermann 6 min., 2020, nemecká, anglická, slovenská verzia
Ekologické poľnohospodárstvo zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní a podpore biologickej diverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch.
Malý Horeš prebudí všetky vaše zmysly 7 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Návšteva obce Malý Horeš vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti – Kráľovochlmecký rajón. Film je prezentáciou pestrosti odrôd hrozna, ktoré sa tu
pestujú, s akcentom na výrobu vína a úspechy miestnych vinárov. Je tiež prehliadkou unikátneho systému vínnych pivníc s presahom do témy agroturistiky a
gastroturistiky – vďaka pečeniu miestnej špeciality horešských bélešov.
Dlhá cesta k bezchybnému striedaniu plodín - Príbeh NEFERTITI 3 min., 2020, anglická verzia
Táto prezentácia vznikla v rámci projektu NEFERTITI H2020, európskej siete demonštračných fariem. Demo farmárov sme nabádali, aby svoju prezentáciu
vytvorili ako video, aby sme ju počas pandémie mohli prezentovať virtuálne. Z 10 odovzdaných prezentácií získala "Dlhá cesta k bezchybnému striedaniu
plodín - Príbeh NEFERTITI" od Biolandu tretí najvyšší počet hlasov.
Najväčšie zbierky orchideí a čili papričiek sú v Nitre 9 min., 2021, slovenská a anglická verzia
Reportáž je prehliadkou botanickej záhrady pri SPU v Nitre. Diváka zoznámi so všetkými pestovateľskými expozíciami a nečakaným
ZDFzoom: Odvrátená strana viedenského rezňa 29 min., 2020, nemecká a anglická verzia

Mliečny priemysel je nútený k vysokým výkonom: približne štyri milióny zvierat ročne vyprodukujú viac ako 33 miliónov ton mlieka. Aby kravy mohli dávať
mlieko, musia každoročne porodiť teľa. Ale: narodenie samcov teliat je pre mnohých farmárov stratovou záležitosťou. Pokiaľ nie sú zabité včas a ich mäso
nie je napríklad spracované na viedenský rezeň. ZDFzoom nahliada do zákulisia nemeckého mliekarenského priemyslu, ukazuje život teliatok a vysvetľuje,
prečo sa ich mäso predáva za vysokú cenu.
Lov rýb do pasce 8 min., 2018, anglická verzia
Zoznámte sa s jednou z posledných rodín na Rhode Island, ktoré lovia ryby pomocou pascí: Corey Wheeler Forrest, jej otec Alan Wheeler a brat Luke
Wheeler. Naučte sa umeniu lovu pomocou pascí a zistíte, čo to znamená uživiť sa takýmto spôsobom.
Tradícia ako dar 24 min., 2020, slovenská verzia
Pavol Barabáš pochodil kus sveta, spoznal mnoho krajín a zachytil rôzne kultúry i etniká s vyhasnutými očami. Mnohé už prišli o svoje jedinečné tradície a
stratili vzťah k svojej zemi. Cestovanie paradoxne pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa človek začne dívať na vlastné hodnoty krajiny a národa, ktoré
sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Sú ale esenciou bytia každého z nás. Svetozár Stračina hľadal a zachytával esenciu, ktorá národ združuje, ktorá mu
dáva pocit spolupatričnosti a jednoty. To krehké, čo utvára ľudské spoločenstvo. Výstižne to povedal: "Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať
si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa
dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť."
Má poľovníctvo zmysel? 28 min., 2020, slovenská a anglická verzia
Dokumentárny film o poslaní poľovníctva a zmysle aktivít poľovníkov vo vidieckej krajine v 21.storočí. Poodhaľuje súvislosti spojené s racionálnou
starostlivosťou o zver v malebnom prostredí myjavských kopaníc i Nízkych Tatier. Autenticky zobrazuje lov zveri, uchovávanie loveckých rituálov, historický
odkaz i perspektívu zmysluplného manažovania prírodného prostredia v súlade s potrebami všetkých zainteresovaných strán, ktoré pôsobia vo vidieckej
krajine.
Príbeh krajiny lúk 32 min., 2021, slovenská, maďarská a anglická verzia
Problém miznutia lúk, remízok, biodiverzity a ich čiastočné znovunavrátenie...
Motýle Slovenska - Mokrade a rašeliniská 29 min., 2020, slovenská verzia
Voda je základom všetkého živého na našej planéte. Ona dáva vyniknúť faune a flóre v úplne inej dimenzii. Okolia jazier, riek a ich meandrujúcich tokov
vytvárajú špecifický biotop, kde sa to hemží životom. Na podmáčaných miestach sa vytvárajú mokrade a rašeliniská. Práve toto prostredie je kľúčové pre
nespočetné druhy denných a hlavne nočných motýľov. Žijú tu aj druhy, ktoré sa prispôsobili len tomuto biotopu a nikde inde ich nestretneme...
Multisoil - šanca pre pôdu 17 min., 2021, slovenská a anglická verzia

Film mapuje prácu poľnohospodárskych výskumníkov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížiny. V danej oblasti dochádza k postupnej degradácii pôdy,
ktorú spôsobujú tamojšie prírodné pomery, no rovnako tak aj pre ťažkú pôdu nevhodné agrotechnické postupy. Výsledky výskumu z takzvaných živých
laboratórií (LIVING labs) ponúkajú aj riešenia na zlepšenie kvality tamojšej pôdy ako aj na zastavenie procesov degradácie pôdy.
Nedaj sa - Kto zaplatí účet 26 min., 2020, česká a anglická verzia
Publicistické eseje Václava Cílka patria k najpodstatnejším environmentálnym zmenám od Nežnej revolúcie. Hoci sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia a v
riekach už netečú jedy, zhoršuje sa kvalita pôdy a ornica je stále viac ohrozená eróziou. Veľké plochy poľnohospodárskej pôdy ustupujú plechovým halám,
problematické pestovanie biopalív zaťažuje povrchové i podzemné vody a stav lesných porastov je horší, ako bol koncom osemdesiatych rokov minulého
storočia. Navyše stojíme pre novými globálnymi výzvami, dlouhodobým suchom a prívalovými dažďami.
Planéta e.: Miliardová výsadba stromov - pomôže zalesnenie ochrániť klímu? 29 min., anglická verzia
Vysokorýchlostné zalesňovanie pomocou dronov s tisíckami semien stromov. Cieľ: vysadiť stromy a tým zachrániť klímu. Zastavenie globálneho otepľovania
pomocou nových lesov. Lákavá myšlienka. Sú stromy skutočne schopné znížiť teplotu našej planéty?

