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1. ceSTA (vLAKeM) dO MěSTA

2015, 13‘

Lenka císařová
Bendlovky 245, 284 01 Kutná hora

Nádraží Kutná hora - město je vstupní branou nejen pro běžné cestující, ale také pro mnoho turistů ze všech 
končin světa. Je tato brána důstojným začátkem k prohlídce jedné z našich památek UNEScO?

2. JAK Se LíhnOu BrOucI

2014, 20‘

zdeněk zícha
739 39, Lučina 151

půlroční natáčení o mladé keramičce, která následně v létě otevřela zahradní vernisáž svých výrobků. Zvolila 
téma brouci a jiný hmyz. Výstavou zároveň oslavila desetileté výročí svého podnikání.
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3. KOně z eXMOOru zAchrAŇuJí ČeSKÉ STepI

2015, 10‘

Jaroslav Kolčava
Topolová 908, 289 24 Milovice

divocí koně se vracejí do českých stepí.

4. KOSecKÉ píSně

2014, 10‘

Stanislav dOMAnSKÝ
Stoličkova 2248/76, 767 01 Kroměříž

posláním této akce je návrat ke kořenům lidové tradice, která se každý rok koná v parku buchlovického 
zámku. po úspěšné prezentaci svých fotografi í z těchto akcí v zahraničí, autor natočil i krátký náhled na 
loňský ročník.

5. MŮJ vrABČí žIvOT

2014, 8‘

Milan Leng/zuzana Lengová
zuzana Lengová, 985 02 Breznička 158, Slovensko

Alegorie: vrabec jako člověk – rodiče vychovají, naučí a potom i děti dokážou, že dospěly.
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6. nA nÁvŠTěvě ve “vÁnOČníM neBI“

2014, 9‘

Karel pokorný
u Studénky 1290, 509 01 nová paka

Nejen pro vlastní potěšení, ale pro radost všem dětem se podařilo richardu Masákovi oživit přírodu i v zim-
ním období.

7. pOdzIM

2015, 4‘

Stanislav dOMAnSKÝ
Stoličkova 2248/76, 767 01 Kroměříž

Barvy podzimu v podzámecké zahradě v Kroměříži jsou kouzelné. Jiná je však prezentace v televizi nebo 
v mnoha celovečerních fi lmech, které se zde někteří tvůrci pokoušeli natočit, ať už v dokumentu nebo hra-
ném fi lmu. filmařův pohled je ryze osobní. Takový, jaký jej vídá sám a jaký si myslí, že opravdu je. 

8. pOezIe pOdzÁMecKÉ zAhrAdy

2014, 7‘

Stanislav dOMAnSKÝ
Stoličkova 2248/76, 767 01 Kroměříž

podzámecká zahrada v Kroměříži patří ke skvostům Moravy. Je zařazena i do seznamu chráněných kultur-
ních památek Unesco. Je inspirací nejen pro odpočinek a tvorbu, ale provází ji i různá sportovní relaxace. 
film zachycuje místní tepající život v souladu s oázou klidu a pohody v turistické sezóně.

9. pOLní den

2013, 4‘

Ladislav ženožička
Albertova 3984, 767 01 Kroměříž

Krátké zastavení na polním dni v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži

10. pŘeS OBTíže Ke hvězdÁM

1915, 17‘

Oldřich Buchtele
počáply 48, 533 04 Sezemice

Česká republika, jako řada jiných zemí, má ve své historii osobnosti, které přispěly k pokroku v různých 
oblastech. V rozvoji letectví u nás zaujímá přední místo pardubický rodák Ing. Jan Kašpar. Tento fi lmový 
dokument připomene část jeho životní dráhy a začátky létání z doby před více než 100 lety.
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11. rOK v LeSOSTepI MILOvIce

2013, 14‘

Jaroslav Kolčava
Topolová 908, 289 24 Milovice

prostor, kde na první pohled nic není a který nebyl nikdy chemicky ošetřován. Bývalý vojenský prostor, kde 
za okupace žilo více než 100 tisíc sovětských vojáků s rodinami.

12. ryTMy, TvAry I BArvy pŘírOdy 

nA pLÁTnech MArIe SLAvOTínKOvÉ

2015, 17‘

vladimír císař
Bendlovky 542, 284 01 Kutná hora

reportážní dokument je portrétem mladé kutnohorské výtvarnice a pedagožky, která našla pro své moderní 
obrazy inspiraci v přírodě.

13. STArÝ MLÝn A JehO nOvÝ MLynÁŘ

2014, 9‘

Bohuslav cihla
Jiřího Trnky 69, 738 02 Frýdek-Místek

parta mladých ochranářů pod vedením Ing. Martina petráše se snaží na Slovensku ve Kvačianské dolině 
postupně uvádět do provozu starý vodní mlýn. po druhé světové válce, kdy se začaly budovat nové velko-
kapacitní mlýny, tento více než 100 let starý vodní mlýn ztratil svůj význam a začal chátrat. Jde to pomalu, 
fi nance chybí, brigádníků moc není, ale i tak je vidět, že z ruiny, která zde před mnoha lety zbyla, bude za čas 
historicky zajímavá technická kulturní památka.

14. TATrAnSKÉ decÉnIuM

2014, 31‘

pavol Kráľ
poštová 4022/3, 059 85 Štrbské pleso, Slovensko

rok 2004 byl pro les Tatranského národního parku zlomovým. Na jedné straně ho zasáhla větrná kalamita 
nebývalých rozměrů, na druhé změna přístupu k jeho správě. film dokumentuje vývoj v tatranském lese 
v desetiletém období od kalamity.
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15. veSMírnA

2015, 14‘

peTr BArAn
Černého 23, 635 00 Brno

V pražské kavárně Vesmírna v ulici Ve smečkách mnoho let obsluhují mladí lidé s mentálním postižením. 
reportáž z návštěvy přináší výpovědi vedoucí tréninkového programu i některých obsluhujících a hostů.

16. vrÁTíM Se

2012, 16‘

KAreL pOKOrnÝ
u Studénky 1290, 509 01 nová paka

Ani dvojí emigrace z Československa a následná totalitní okupace nezbavila stíhače rAf Vlastimila Veselého 
vlastenectví a vztahu k rodné zemi, který vydržel až do jeho smrti.

17. zIMní KrÁLOvSTví

2015, 4‘

Stanislav dOMAnSKÝ
Stoličkova 2248/76, 767 01 Kroměříž

podzámecká zahrada v Kroměříži. Tak to zde vypadá, když padá sníh. Zachycena je ve zcela netradičním 
pohledu. Uzavírá cyklus, ve kterém se autor pokusil přiblížit podzámku.

18. žně nAŠIch dědŮ

2014, 14‘

Jan vojáček
nerudova 479/23, 767 01 Kroměříž

Muzeum zemědělské techniky našich dědů v pravčicích na Kroměřížsku uspořádalo 16. srpna 2014 zají-
mavou akci: Ukázku průběhu žní z dob našich dědů a pradědů. diváci mohli sledovat sečení obilí srpem, 
kosou a mechanickou žačkou taženou koňmi, dále výmlat pomocí cepů a strojní mlátičky.
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