Projekce z Ekofilmu  od  15:00-19:00
Plastic People // 7min
Režie: / Director: Pavel Koutský // Země původu:  Česká republika 
Kreslený film o plastické chirurgii, o poměru mezi jedinečností a umělou krásou.

Ve jménu růží //52min
Režie / Director: Thierry Berrod // Země původu: Francie 
Během svého života dokáže jediný člověk vyprodukovat až 6 tun výkalů. I když je toto téma důležité, zůstává tabu. Pro ty z vás s jemnější povahou budeme místo velké strany, fekálií, bobků, hoven, sraček, výkalů, kakání a hovínek používat voňavější šifru: růži. Budeme se zabývat naším největším tabu a zkoumat „růže” detailněji než kdy předtím. Budeme je trhat jeden okvětní lístek po druhém. Podíváme se na medicínu - proč jsou naše květy dne zásadní pro naši fyziologii. Na historii - co nám říkají o našem původu. A technologii - jak se tyto voňavé malé kvítky dají použít jako zdroj energie, dokonce jako potrava. Naše fascinace tímto kvítkem dokonce vedla alchymisty a umělce k jeho přetavování ve zlato a k vytváření strojů, které vytvářejí umělé verze našich květinových přátel. Tak pojďte s námi na růžemi vystlanou cestu odhalení…
Příroda Tech - Program 1: Zázrak pohybu // 49min
Režie / Director: Alfred Wendl, Steve Nicholls / Země původu: Rakousko 
Většina zvířat, a dokonce i několik rostlin, se hýbe. Plavou, chodí, běhají nebo létají mnoha různými způsoby. V tomto pořadu se podíváme na to, jak projektanti letadel, aut a robotů hledají inspiraci v přírodě. Ale biomimetika není jen o kopírování přírody, jde v ní o pochopení principů stojících za úspěchem přírody a o jejich aplikaci novými a překvapujícími způsoby. Takže zkoumání světa aut a letadel nám poskytuje nový pohled i na přírodu. V tomto pořadu zjistíme, proč žraloci plavou tak rychle, jak dokáží mouchy a gekoni šplhat po hladkém skle a jak mohou supi pomoci nové generaci letadel. Podíváme se i na robotické šváby, kteří vypadají jako ze science-fi ction, ale možná to jsou předchůdci nejnovějších terénních vozidel.
Zajatci bílého boha //  52min
Režie: Steve Lichtag / Země původu: Česká republika
Domorodý laoský kmen Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se stává absurd ní obětí rozvojových programů západních civilizací. Mladý český badatel se snaží složitou problematiku pochopit a uskutečňuje v oblasti dlouhodobý terénní výzkum. Postupem času se s vesničany natolik sblíží, že ho přijímají mezi sebe. Čím více však do problematiky mezinárodní pomoci proniká, stává se pro některé rozvojové a misijní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím. Za dramatických okolností je donucen tuto oblast opustit. Ve filmu přináší otřesná svědectví o praktikách i obětech západní „pomoci”.

