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5. 10. 2021
16:00 MÚDROSŤ VEĽRÝB SK TITULKY A1397 EN/50´
Veľryby žijú vo svete tak vzdialenom od nášho vlastného, že si ich život vieme len ťažko predstaviť. Morský biológ a filmár Rick Rosenthal počas veľkej časti svojej dlhej kariéry 
natáčal veľryby. Teraz je na ceste hlbšie preskúmať ich život a dozvedieť sa o nich viac.

17:00 MIMO PLÁTNA: Diskusia “KOŠICE - SME PRIPRAVENÍ NA ZMENU KLÍMY?”
Čo môžu mestá robiť, aby sa pred klimatickou krízou dokázali efektívne ubrániť a čo práve naopak najviac škodí v meste pri zhoršovaní klímy? Dopady zmeny klímy ako sú nárast 
priemerných teplôt, častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, prívalové zrážky spôsobujúce záplavy, suchá, víchrice a ďalšie majú dopad na celú planétu, ale mestá so svojou 
infraštruktúrou, hustotou obyvateľstva a množstvom spevnených plôch sú na tieto dopady zvlášť zraniteľné  Naviac mestá patria medzi najväčších producentov skleníkových plynov. 
Teda mestá sú jedným z pôvodcom súčasnej a budúcej klimatickej krízy, ale súčasne aj obeťou. Z tohto dôvodu v procese reakcie na zmenu klímy treba mestám venovať veľkú a 
špecifickú pozornosť.

19:00 STRATENÍ KRÁLI BIOKA SK DABING A516 DE/56´
Pri pobreží strednej Afriky leží izolovaný ostrov pokrytý pravekým dažďovým pralesom a obklopený temnými vodami oceánu, ktorý oplýva väčšou rozmanitosťou druhov ako akékoľvek 
iné miesto na Zemi. Táto terra inkognita sa volá BIOKO. Vládcom tejto ríše je jeden z najmenej známych druhov primátov na svete: mandril čiernotváry.  Tento film skúma tajné životy 
mandrilov a ich záhadného ostrovného domova, prostredníctvom rodinnej tlupy a novorodenca, ktorý po prvýkrát objavuje tento tropický raj so všetkými jeho výzvami.

6. 10. 2021
16:00 ŠANCA PREŽIŤ B1685 SK/37´
Ako vyzerá rok v záchrannej stanici pre voľne žijúce zvieratá. Jar rozkvitne a rozvonia aj chladnejšiu časť krásnej Oravy. Letné teploty dajú zabrať, no zároveň je to priestor na dlhší a 
pre mnohé zvieratá zaujímavejší pobyt vonku. Jeseň zahalí rána do tajomnej a dychberúcej inverzie a sfarbí okolitú prírodu tak, že neviete kam sa skôr pozrieť.  Zima tu býva taká, 
ako ju poznáme z pohľadníc. Je krásna, no studená a náročná pre všetkých. Šanca prežiť otvára divákovi tri najsilnejšie príbehy, ktoré v záchrannej stanici zanechali nezmazateľnú 
stopu. Napísali ich orlica Zoja, medvieďatá Kvetka a Albert a vlčica Daisy. Film je rozdelený na štyri ročné obdobia a každé jedno nesie so sebou svoje špecifiká. Film Šanca prežiť 
je autentický, odžitý a podčiarknutý vlastnou skúsenosťou a láskou k práci.

16:40 LESNÝ KÚPEĽ   SK/10´
Je nepodstatné, či sa cítite zdravý alebo tak trochu menej,  či ste aktívny, alebo tak trochu menej, či vládzete, alebo… Nie je podstatné, či dokážete zdolať vysoké kopce a 
kilometrové túry. Pre lesný kúpeľ nepotrebujete žiadne mimoriadne predpoklady ani výbavu. Stačí sa nechať viesť lesným terapeutom a predovšetkým prírodou. Poďte a nazrite s 
nami do duše lesa. A tak trochu aj do tej svojej.

17:00  MIMO PLÁTNA: „BEZRASTOVÁ EKONOMIKA“
Online prednáška

18:00 KRÁĽOVNÁ BEZ ZEME SK DABING E459 NO/70´
Skutočný príbeh o stretnutí nádhernej polárnej medvedici Polárke s nórskym filmárom Asgeirom Helgestadom. Je 4-ročnou cestou po Špicbergoch. Zvyšujúce sa teploty majú 
za následok dramatické zmeny ekosystému v podobe rekordne rýchlo sa topiaceho ľadu. Film sa zamýšľa nad otázkou: Keďže je Zem domovom nás všetkých, môžeme si dovoliť 
ignorovať, čo sa s ňou deje?

19:00 ČOKOLÁDOVÉ SRDCE TEMNOTY SK TITULKY C534 FR/56´
V roku 2001 sa lukratívny čokoládový priemysel, na základe tlaku mimovládnych organizácií, zaviazal ukončiť detskú prácu na kakaových plantážach do roku 2006. Dodržiava sa 
tento sľub aj o 18 rokov neskôr? Pobrežie Slonoviny, najväčší producent kakaa na svete, sa skutočne pokúsilo túto pohromu v krajine odstrániť. Stavali školy a školili farmárov. 
Televízne reklamy dokonca obyvateľom pripomínali, že detská práca je nelegálna. Prečo teda vykorisťovanie detí stále existuje?
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