Miesto premietania: Kongresové centrum A. Bernoláka
Deň: 3. októbra 2019 (štvrtok)
Čas premietania od 9:00 do 15:00 hod
Čas premietania Číslo filmu

Názov filmu
Valašský zvěřinec

9:00 - 9:26

CZ10
anotácia

Zahrady Karpat

9:27 - 9:55

CZ9
anotácia

Karpatské sady

9:56 - 10:22

CZ12
anotácia

dĺžka, rok výroby, jazyková verzia

26 min., 2019, česká, anglická verzia
Vojtěch Molek z Horní Lidče sa rozhodol, že zvieratá bude nielen chovať,
ale tiež popularizovať a propagovať. To, že mlieko, maslo, syry a mäso
poznajú ľudia len zo supermarketu, chovateľa a farmára Vojtěcha Molka z
Horní Lidče veľmi trápi. Rozhodol sa, že je treba ukázať, odkiaľ sa tieto
potraviny berú a komu vlastne za ne má byť človek vďačný. Preto kde
môže, tam s domácimi zvieratami, ktoré boli kedysi úplne bežnou súčasťou
vidieka, zoznamuje deti aj dospelých. K farmarčeniu a hospodáreniu
priviedol aj svoje dcéry, jedna chová kravy, ďalšia má ovčiu farmu a vyrába
syry, tretia pracuje s traktorom v lese. Sám najradšej preháňa ovčie stádo
po valašských lúkach.
26 min., 2018, česká verzia
Unikátny cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori,
objavuje územia, ktoré spája spoločná história, mentalita aj tradície. Na
lúkach Bielych Karpát sa ľudia starali o krajinu už pred desiatkami tisícami
rokov. Vďaka tomu patrí táto oblasť k svetovým raritám. Obyvatelia československého pomedzia v oblasti Bílých a Bielych Karpát majú svoju hranicu
v srdci v krajine medzi dedinou Vrbovce a Chvojnica na slovenskej strane a
Hrubou a Malou Vrbkou na strane moravskej. Je to krajina záhrad a vidieka
s pretrvávajúcimi tradíciami, ale aj kraj bolestných vzpomienok na
rozdelenie Československa.
26 min., 2018, česká verzia
Unikátny cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori,
objavuje územia, ktoré spája spoločná história, mentalita aj tradície.
Oblasť Bielych Karpát má storočnú ovocinársku tradíciu. Ovocia sa rodilo
hodne a v každom dome sa sušilo, zaváralo, varil sa lekvár a pálila sa
pálenka. Každému podľa chuti. Dnes už toto tradičné spracovávanie
môžete zažiť len v rámci lokálnych akcií, ktoré sa snažia udržať pri živote
miestni aktivisti a pamätníci. Vcelku sa im to darí, na jeseň sa celé
pohraničie rozvonia ovocím.

Hranice v sudě

10:23 - 10:49

CZ7
anotácia

Krajinou vína - Pálava

10:50 - 11:16

CZ18
anotácia

Krajinou vína - Muškát
moravský

26 min., 2018, česká verzia
Vo víne je pravda, hovoria s obľubou ľudia vo všetkých krajinách, kde
pestujú víno. Výjimkou 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 tradicie. 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 stromem Slovácka. Dodnes ho
nájdeme len v tejto pohraničnej lokalite na oboch stranách hranice.
26 min., 2019, česká, anglická verzia
Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj
čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa
zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené. Tento diel nielen za
vínom, ale aj za pamiatkami a prírodou začína vo Velkých Pavlovicích: s panorámou
Pavlovských vrchov na obzore. Nie je to začiatok náhodný. Na pavlovických
viniciach začal príbeh šľachtenia odrody Pálava, ktorý bol dokončený pod
vápencovými skalami v Perné. Šľachtiteľovi Josefu Veverkovi sa podarilo vytvoriť
klon vínnej révy, ktorý dáva vynikajúce aromatické vína, a Pálava sa rýchlo stala
jednou z najobľúbenejších domácich odrôd.

26 min., 2019, česká verzia

11:17 - 11:43

CZ19
anotácia

Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj
čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa
zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené. Za tiahnúcimi sa lesnými
hrebeňmi Chřibů smerom na východ, sa skrýva malebná krajina plná viníc a
historických pamiatok. Václav Žmolík začína svoju púť na starobylom hrade
Buchlov, jeho základným cieľom je však šľachtiteľská stanice v Polešoviciach, kde
bol v 20. storočí z bielych odrôd Muškát Ottonel a Prachtraube vyšľachtený Muškát
moravský. Rýchlo sa stal jedným z najpestovanejších a pre milovníkov vína
najvyhľadávanejších domácich odrôd.

Krajinou vína - Cabernet
26 min., 2019, česká verzia
Moravia

11:44 - 12:10

CZ20
anotácia

SK7

Hroznový náučný
chodník v Leviciach Televíkend 25/2018

Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj
čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa
zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené. Václav Žmolík sa teší na
stretnutie so žijúcou legendou medzi moravskými šľachtiteľmi. Pán Ľubomír Glos je
autorom mnohých obľúbených odrôd a vo svojich viac ako osemdesiatich rokoch
stále pracuje na nových. Šľachtenie vína je skôr než prácou jeho celoživotným
poslaním. Až po stovkách pokusov, po veľa rokoch sa ukáže, či novovyšľachtené
víno vôbec bude k pitiu. Legendárnemu Ľubomírovi Glosovi sa to podarilo hneď s
niekoľkými odrodami, z ktorých najznámejšia je Cabernet Moravia.

8 min., 2018, slovenská verzia

8 min., 2018, slovenská verzia

12:11 - 12:19

SK7
anotácia

Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend
predstavuje Vinohradnícky náučný chodník Krížny vrch v Leviciach.

Obedná prestávka 12:30 - 13:30
Trabantem tam a zase
zpátky

13:30 - 15:24

3/ CZ
anotácia

114 min., 2019, česká, slovenská, anglická verzia
Pred pár rokmi sa český cestovateľ Přibáň rozhodol ukázat, že na veľkú
cestu nepotrebuje veľké a drahé auto a vyrazil trabantom – najhorším
autom Europy – na veľkú cestu naprieč všetkými kontinentami. Jeho žltý
cirkus už prešiel celý svet a teraz vyráža na veľkú cestu z Indie až domov.
Prekonáva Himaláje i diktatúry, láme výškové rekordy, uniká pred políciou,
aby ho na konci čakal ten najdojemnejší návrat domov. Pretože ide
veľakrát do tuhého, medzinárodná česko-slovensko-poľská posádka bojuje
se všetkými nástrahami s čiernym humorom, sebeironiou a občas na hrane
politickej korektnosti.

