
Robin Food: Pavel Maximov |Itálie| 2019 | 20 min| festival Ekofilm

Robin Food je nezisková restaurace s dobrovolnou platbou. Její cíl je
jasný: zachránit, uvařit a podávat jídlo, které by jinak přišlo nazmar.
Restaurace používá ovoce a zeleninu z tržnic a farem, aby zvýšila
veřejné povědomí o problematice plýtvání potravinami, udržitelnosti a
klimatické změny tím nejhmatatelnějším a nejchutnějším způsobem:
dobrým jídlem.

Kruh: Margit Lillak | Estonsko | 2019 | 94 min | Jeden svět

Kdo chce změnit svět, musí nejdříve začít u sebe. Dvanáct dospělých a
šest dětí se snaží vytvořit společensky a ekologicky soběstačnou
komunitu kdesi na okraji Estonska. Narazí ale na zásadní překážku.
Na nevypočitatelnou lidskou povahu.

Napodobením současného trendu zakládání soběstačných komunit
vzniká stranou civilizace malá ekovesnice řídící se vlastními pravidly.
Otevřenost, komunikace a vzájemné sdílení se stávají mantrou všech
účastníků projektu i ústředními motivy filmu. Nastolené etické
principy jsou však postupně podrývány vzájemnou podezíravostí a
milostnými vzplanutími, které rozdělí komunitu na dva tábory. Po
dobu pěti let sleduje režisérka Margit Lillak terapeutická kolečka,
emoční výlevy nebo divoké taneční seance a jako nenápadný člen
společenství se noří do spletitých vztahů, které postupně eskalují až
do dramatického finále.

Krajina v tísni: Jančárek Petr | Česká republika |2019| 52 min| Promítej i
Ty

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a
dnes spíš Česko řeší problém sucha. Nový film z produkce Člověka v
tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání
krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho
zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý
důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o
mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy
našich dětí. Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních
problémů i animované sekvence.

Dokumentární film KRAJINA V TÍSNI vyrobila společnost Člověk v tísni v
souvislosti s masivní pomocí, kterou opakovaně poskytuje při
povodních v ČR. Hodinový televizní dokument poukazuje na nezdravý
stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou,
zabývá se problematikou vodního režimu a hospodaření s vodou v
Čechách, akcentuje podceňované nebezpečí sucha. Jako zjevný a
viditelný symptom je ve filmu použit fenomén českých a moravských
povodní posledních desetiletí, které jsou stále v živé paměti obyvatel
naší země. Celou problematiku pak předkládá v globálních,
celosvětových souvislostech. Jednou ze záměrně vybíraných cílových
skupin diváků jsou vlastníci zemědělské půdy, tedy přibližně 2,5
milionu lidí. Jen malá část z nich na vlastních pozemcích sama
hospodaří, většina svou půdu pronajímá za nevýhodných podmínek
velkým zemědělským holdingům. Narace dokumentu je volena tak, aby
zároveň oslovoval mladé lidi,
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proto jsou ve filmu použity nejen rozhovory s odborníky, dokumentární
i historické záběry,ukazující probíraná témata, řada exkluzivních
leteckých záběrů české krajiny, ale také animovaný příběh, který
diváka provází celým dokumentem.

Sustainable: Potraviny v jiném světle: Matt Wechsler USA | 2016 |
anglicky / české titulky | 92 min

Pozitivní příběh naděje a přeměny. Příběh o vášni a o slibu, že lze
společnou snahou naše zemědělství uzdravit ještě za našeho života.
Celovečerní snímek Sustainable: Potraviny v jiném světle skvěle
proplétá analýzu západního systému výroby a spotřeby potravin se
silným příběhem jednoho mimořádného a charismatického zemědělce,
který je odhodlán proti krizi v zemědělství bojovat. Film
zprostředkovává pouť všemi čtyřmi ročními obdobími a hledá odpověď
na to, jakou hodnotu mají zodpovědné praktiky v zemědělství, v
oblasti zdraví společnosti i v udržitelném modelu ekonomiky.

A plastic Ocean: Leeson Graig | Hongkong/Velká Británie| 2016 | 102 min

Náš příběh začíná, když novinář Craig Leeson narazí při hledání
nepolapitelného plejtváka obrovského na plastový odpad v místech,
kde by měl být jen nedotčený oceán. Craig spojí síly s mistryní světa
ve volném potápění Tanyou Streeterovou a mezinárodním týmem
výzkumníků, kteří se během následujících čtyř let dostanou do dvaceti
lokalit po celém světě, aby prozkoumali křehký stav našich oceánů,
odkryli alarmující pravdu o znečištění plasty a přišli s řešeními, která
mohou pomoct již dnes.

Azurová: Karina Holden | Austrálie | 2017 | 76 min

Obrazově působivý dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na
ekosystém oceánů, ale také možnosti, jak moře před námi samými
chránit. Oceán je místem, odkud život na naší planetě kdysi vzešel a
jehož ekosystém má zásadní vliv na klimatické podmínky celé planety.
Na první pohled stále vypadá jako neomezená zásobárna života.
„Tento nadbytek už je ale pouhou iluzí,“ pronáší jeden z protagonistů,
oceánolog a potápěč Lucas Handley. Během posledních čtyřiceti let
vymizela z oceánu přibližně polovina živočichů. Film představuje další
ženy a muže z různých oborů, kteří na mnoha místech planety
názorně předvádějí, jak narušení jednoho článku této otevřené
struktury řetězově ovlivňuje další. Snímek však není pouhou zprávou o
alarmujícím stavu našeho životního prostředí. Zachycuje také
inspirativní příběhy několika osobností, které se rozhodly stát se
aktivními ochránci.

Odpadky: Candida Brady | USA | 2012 | 100 min

V přírodním koloběhu se neustále vše rozkládá a znovu se rodí. Co se
ale stane, když do něj lidé přidají ohromné množství odpadků, které
příroda zpracovat nedokáže? Herec Jeremy Irons provádí vizuálně
vytříbeným dokumentem doprovázeným Vangelisovou hudbou a dává
se do hovoru s vědci, politiky, ale také obyčejnými lidmi, jejichž životy
byly ovlivněny rostoucím znečištěním. Během svých cest odhaluje
negativní dopad, který mají odpadky na život v lidmi obydlených
oblastech i čistě přírodních zónách po celém světě od Islandu až po
Indonésii.
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Kromě viditelných hromad odpadků ale odhalují i méně zjevné
problémy, například obrovské množství jedovatých chemikálií, které se
dostávají do přírody a vracejí se lidem zpátky – na jejich talíře.
Dokument problematiku nenahlíží jen ze záporné stránky, ale také
ukazuje možnosti a konkrétní příklady, jak situaci řešit. Irons se
vydává navštívit lidi, kteří změnili svůj životní styl tak, aby
neprodukovali žádný škodlivý odpad, ale také celé město, jež rovněž
funguje bez zbytečného zahlcování životního prostředí dalšími
odpadky. Stejně tak se zabývá legislativními kroky, které mohou
zabránit zbytečné produkci odpadu.

Mý věci: Petri Luukkainen | Finsko | 2013 | 80 minut

Nahý Petri vstává z podlahy, opouští svůj prázdný byt a běží
zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si uložil
všechen svůj majetek. Může si však vzít pouze jediný předmět a tak to
bude po dobu celého jednoho roku – jeden den, jedna věc a zákaz
nákupu čehokoli nového. K radikálnímu experimentu se Petri rozhodl,
když zjistil, že hromadění předmětů ho nečiní šťastným. Jaké věci
skutečně ke svému životu potřebujeme, abychom mohli chodit do práce
nebo ven s přáteli? A bez čeho se můžeme obejít?

Cowspiracy - Klíč k udržitelnosti: Kip Andersen, Keegan Kuhn | USA | 2014
| 85 min

Dokument Cowspiracy si pokládá palčivou otázku – proč velké světové
organizace na ochranu životního prostředí mlčí o největší ekologické
hrozbě současnosti? Podle OSN je nejvýznamnějším znečišťovatelem
planety a zároveň největším zdrojem skleníkových plynů živočišná
výroba, tedy produkce masa, mléka a vajec. Nikdo o tom však nemluví.
Spolu s filmaři se proto pokusíme nahlédnout do zákulisí velkých
organizací jako je Greenpeace a položíme jim velmi nepříjemnou
otázku. Co – nebo kdo – jim brání říkat pravdu?

Záchod: Globální tabu | Francie | 2019 | 51 min

Toaletu považujeme za samozřejmost, ale v mnoha zemích je doposud
něčím, co chybí a je zcela nezbytné. Naopak Japonsko a Jižní Korea
mají toaletní kulturu, která má dlouhou historii a neuvěřitelný vývoj
plný až přehnaných inovací. Toaleta zde rozhodně není tabu a neměla
by být ani jinde…

Zatímco v chudých zemích vůbec nejsou k dispozici toalety, bohaté
země plýtvají vodou s každým dalším spláchnutím. Lidstvo každoročně
vyprodukuje více než 720 milionů tun výkalů a 570 milionů litrů moči. Z
toho vyplývá, že zpracování našeho odpadu a s tím spojené
hospodaření s vodou představuje velký problém pro životní prostředí.
Nadace Billa a Melindy Gatesových už několik let vyzývá k vytvoření
záchodu budoucnosti a zajištění takových sociálních zařízení, která by
byla udržitelná a vhodná i pro 2,3 miliardy lidí bez dostatku vody. Jaké
budou toalety budoucnosti? Tento humorný, ale vědecky přesný
dokumentární film zvedá prkénko věčného tabu a odhaluje, co nás v
budoucnu čeká na záchodech po celém světě.
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