Olompijský filmový festival
Nekráčajte po vychodených cestách.
Nie, vyberte sa cez neschodené končiny
a sami zanechajte po sebe chodník...
Pavol Barabáš
Práve tieto slová nového člena Olompijského výboru nás oslovili pri organizovaní už tretieho ročníka OFF, Olompijského filmového festivalu, ktorý sa koná pod záštitou MFF
Ekotopfilmu. OFF organizuje v rámci celoročného projektu OLOmpiáda spoločnosť OLO,
ktorá sa takýmto spôsobom snaží vzdelávať najmladších obyvateľov Bratislavy. Spoločne si pozrieme 32 minút filmov, ktoré môžeme obsahovo zhrnúť do jednej vety: Nemusíme byť super hrdinovia, aby sme sa aspoň raz pokúsili žiť bez plastu a bez mikrobômb,
ktoré dennodenne bez rozmýšľania odhodíme do smetného koša. Naše pozvanie prijali odborníci z odpadového hospodárstva ale aj zo spoločenského života, ktorým nie je
ľahostajná táto téma, speváčka a fotografka Misha, fotograf Alan Hyža a člen Olompijského výboru cestovateľ Ľuboš Fellner.
Prajeme zábavné vzdelávanie sa!
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PROGRAM OFF
 8.30 Otvorenie a privítanie hostí festivalu
 8.37 Premietanie filmov
 9.09 Diskusia s odborníkmi a hosťami podujatia
 9.45 Autogramiáda hostí podujatia
Hosť OFF – fotograf Alan Hyža
 10.00 Otvorenie a privítanie hostí festivalu
 10.07 Premietanie filmov
 10.39 Prekvapenie festivalu
 10.45 Diskusia s odborníkmi a hosťami podujatia
 11.15 Autogramiáda hostí podujatia
Hosť OFF – speváčka a fotografka Misha
 11.30 Otvorenie a privítanie hostí festivalu
 11.37 Premietanie filmov
 12.10 Diskusia s odborníkmi a hosťami podujatia
 12.45 Autogramiáda hostí podujatia
Hosť OFF – cestovateľ a člen Olompijského výboru Ľuboš Fellner

Partneri OFF
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ANOTÁCIA K FILMOM
2° muž & 2° žena
Réžia: Oliver Hoﬀmann
Rok: 2014  Štát: Nemecko  Video: 3 min
Zmena klímy začala spôsobovať skutočné
ťažkosti. 2° muž & 2° žena sa rozhodli zachrániť svet. O 40 rokov neskôr sa zhodujú:
Áno, urobili sme úžasnú prácu. A mohlo to
byť oveľa horšie. Ale aj super hrdinovia musia niekedy odísť...

Aladin a čarovný kôš
Réžia: Zikica Jovanovic
Rok: 2014  Štát: Srbsko  Video: 7 min
Už vyše 20 rokov čistí každé ráno Aladin svoje mesto. S pomocou čarovnej metly a koša upratuje smeti a necíti sa unavený. Osvetový film a životnom prostredí.

Život bez plastov – Johannes
to vyskúša
Réžia: Torsten Lang
Rok: 2013  Štát: Nemecko  Video: 9 min 30 s
Plast sa zdá byť nevyhnutný pre náš každodenný život. Zubné kefky, CD, dokonca

aj oblečenie obsahujú syntetické materiály. Plast je pomerne praktický a lacný materiál, ale škodlivý pre životné prostredie
a zdravie. Johannes sa odvážil na experiment: Snaží sa žiť bez plastu.

Mikrobomby
Réžia: Sharygina Olga
Rok: 2013  Štát: Rusko  Video: 4 min 16 s
Bežný mladý človek žije svoj každodenný
život bez rozmýšľania čo a kde niečo odhodí. Každý kus nebezpečného odpadu:
baterka, lampa, kus umelej hmoty sú pre
prírodu ako malé mikrobomby. Žiadne slová, nadpisy či mentorovanie, len náš každodenný život, „mirkovýbuchy“ a ich dôsledky.

4 x farebne s odpadom
Réžia: Beonmind
Rok: 2014  Štát: SR  Video: 8 min
Čo je to zmesový komunálny odpad? Ako
prebieha v Bratislave triedenie papiera, plastu a skla?

PREDSTAVUJEME NOVÉHO ČLENA OLOMPIJSKÉHO VÝBORU
Choď tam, kam chceš ísť...
Pavol Barabáš
Cestovateľ a filmový dokumentarista

Zbierali ste papier v škole?
Všetci sme zbierali. Aj moje deti. Dúfam, že
aj ich.

Zbierate niečo teraz?
Zážitky. Hlavne tie z neporušenej prírody.
Prečo milujete život? Poznáte niečo dokonalejšie vo vesmíre?
Kto alebo čo vám robí radosť?
Taká tá obyčajná harmónia so svetom prírody.
Čo vás posúva vpred?
Vlastné myšlienky a tvorivosť, ale i to ako
odovzdávať poznanie ďalej.
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KTO JE KTO NA OFF
Roman Achimský
generálny riaditeľ OLO a.s.
Zbierali ste papier v škole?
Bolo to už dávno. Býval som
v Ružomberku, kde sa vyrába papier, preto na školách
jednorazové akcie tohto typu už fungovali.
Zbierate niečo teraz?
Teraz už všetko a niekedy s tým rodine dosť leziem na nervy. Je to však skvelá skúsenosť a viem, do akej miery je možné separovanie v praxi zvládnuť .
Prečo milujete život?
Pre všetko pekné čo prináša. Vtedy vymažete z hlavy aj to zlé.
Kto alebo čo vám robí radosť?
V tejto dobe je to najmä zvládnutie úloh na
úrovni stredného a vyššieho manažmentu,
pretože sa potvrdila správnosť výberu nových zamestnancov.
Čo vás posúva vpred?
Riešenie problémov. Dnešná doba sa vyznačuje veľkou pasivitou, čo je živnou pôdou pre priemernosť a upadanie do depresie. Všetci vedia špičkovo frflať, no nik sa
nechce konfrontovať s často veľmi jednoduchými problémami.

Alan Hyža
fotograf
Zbierali ste papier v škole?
Papier v škole som samozrejme zbieral. Zažil som socialistické školstvo v jeho najväčšej sláve a zber druhotných surovín bola povinnosť,
o ktorej sa vôbec nedebatovalo. Nikto (ani učitelia) to však nebral vážne.
Zbierate niečo teraz?
V súčasnosti nezbieram nič. Hromadenie ve4

cí, o ktoré sa zaujímam a ktoré mám rád – napríklad mechanické hodinky, fotoaparáty, nože a všetky staré veci sa nedá nazvať zberateľstvom. Ide skôr o nadšeneckú mániu.
Prečo milujete život?
Milujem život pre jeho pestrosť a pre niekoľko vzácnych a veľmi zriedkavých chvíľ
ozajstného šťastia, ktoré dokáže pripraviť.
Kto alebo čo vám robí radosť?
Mne dokáže urobiť radosť veľmi veľa vecí.
Teším sa z úspechu, ak sa nejaký podarí mne,
alebo ľuďom, ktorých mám rád. Okrem toho som aj materialisticky založený človek
a viem sa úprimne tešiť z hodnotnej veci, po
ktorej som túžil a podarilo sa mi ju získať.
Kto alebo čo vám robí radosť?
Nie som človek, ktorý napreduje míľovými
krokmi. Som za pomalý a vytrvalý posun
s odolnosťou voči úderom, ktoré prichádzajú hocikedy a odhocikiaľ. S touto filozofiou ma posúvajú vpred moje skúsenosti,
na ktoré sa spolieham a moja intuícia, ktorou sa riadim.

Michal Sebíň
riaditeľ NATUR-PACK, a.s.
Zbierali ste papier v škole?
Zbieral som kadečo, ale na
zber papiera sa veľmi nepamätám.
Zbierate niečo teraz?
Teraz zbieram a poctivo triedim papier, plasty a bioodpad ☺
Prečo milujete život?
Zamiloval som sa hneď po narodení ☺
Kto alebo čo vám robí radosť?
Najviac mi teraz robia radosť moje deti. Užívam si každú chvíľu strávenú s nimi. Aj keď
to tak niekedy nevyzerá ☺
Čo vás posúva vpred?

Určite úspechy. Tie v práci, ale najmä v súkromnom živote.

Peter Krasnec
riaditeľ General Plastic, a.s. a prezident
A.P.O.H.
Zbierali ste papier v škole?
Áno, vo veľkom....chceli sme
byť so spolužiakmi najlepší
na škole.
Zbierate niečo teraz?
Áno, doma separujem pomaly všetko (niekedy aj sám
seba).
Prečo milujete život?
Lebo je jednoducho nádherný, aj keď krátky. Tie okamihy, ktoré človek zažije (aj negatívne aj pozitívne) formujú človeka dopredu a preto život milujem.
Kto alebo čo vám robí radosť?
Najbližšia rodina, priatelia a celkovo keď sa
darí v práci alebo v súkromí.
Čo vás posúva vpred?
Moja neúnavná túžba neustále spoznávať
niečo nové.

Ľuboš Fellner
cestovateľ
Zbierali ste papier v škole?
Áno vždy. Veľmi radi sme
chodili po domoch a bytoch
a pýtali od susedov starý papier. Neviem, či kvôli tomu,
že sme sa uliali zo školy. No
často sme nazbierali práve
my najviac papiera.
Zbierate niečo teraz?
Vtedy som zbieral aj známky. Teraz skôr zbieram zážitky na cestách. No vo firme triedime odpad odjakživa, boli sme jedni z prvých a na to som hrdý.
Prečo milujete život?
Milujem, snažím sa o to. Ak človek dokáže
žiť s láskou, má veľké šťastie. Človek sa vlastne sám rozhodne či život premrhá, alebo si
ho urobí zaujímavým.

Kto alebo čo vám robí radosť?
Moje 3 deti, Bulbina-to je pes, a Líza to je
naša mačka. No a keď sa mi podarí na cestách sprostredkovať úžasný zážitok svojim
klientom.
Čo vás posúva vpred?
To zrejme musí byť vrodené ten nepokoj
stále objavovať čosi nové. Vyjdem na nejaký kopec a mám zrazu lepší výhľad a chcem
ísť ďalej. To sa mi deje v celom svojom živote aj v podnikaní.

Misha
speváčka a fotografka
Zbierali ste papier v škole?
Samozrejme, že sme v škole zbierali papier. Pamätám
si, že ma kvôli tomu musel
vtedy otec odviezť do školy
autom. Sama by som tých
niekoľko špagátom zbalených stohov zberného papiera autobusom
neuniesla. Pred tabuľou bola v ten deň veľká váha a každému odvážili, koľko kíl priniesol. Bola to súťaž, ale poviem pravdu, že
čo sme mali vyhrať, si už nepamätám.
Zbierate niečo teraz?
Teraz sa snažím skôr zbavovať sa nepotrebných vecí, aby som nemala z domu
sklad. Ale väčšina z nich dostane novú šancu na “život” u ľudí, ktorým to posuniem.
Zbieram len drobnosti, ktoré viem, že môžem niekedy použiť na tvorivú umeleckú
činnosť. Tvoriť sa dá všeličo a úplne na to
stačí „odpad“. Nemyslím tým vybrať veci
z koša, ale jednoducho ich pred vyhodením
odložiť a potom použiť pri vytvorení niečoho originálneho a vlastného pre seba alebo pre našich blízkych. Každý múdry človek
ocení vlastnoručne vyrobenú funkčnú vec,
pretože vie, že ste do toho vložili svoj čas
a energiu. A to je hodnotnejšie ako peniaze. Naposledy som si zozbierala staré diskety, aké sa používali do počítača pred USB
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kľúčmi, a chcem z nich vyrobiť krabičky na
ceruzky a farbičky.
Prečo milujete život?
Pretože som sa dopracovala k tomu, že robím niečo, čo ma veľmi baví a každý deň sa
na to teším. A ešte preto, že mám dve zdravé detičky, ktoré mi každý deň ako také
slniečka rozžiaria. Už sa neviem dočkať, keď
trošku podrastú a budem im môcť postupne poukazovať všetky tie nádherné veci, čo
sa v živote dajú robiť.
Kto alebo čo vám robí radosť?
Už viac ako dva roky sú to nepochybne najviac moje dvojičky Mia a Nala. Okrem nich
ešte moja práca, ktorá je ešte vždy aj hudobne, ale stále viac fotograficky zameraná.
Už skoro dva roky sa venujem fotografovaniu detí a je to asi to najmilšie a najukľud-

nujúcejšie povolanie. Upravovať fotky detských usmiatych tváričiek je naozaj balzam
na dušu a pri ich fotení, napríklad niekde
v parku sa nasmejeme, zabavíme a keď vezmem aj moje deti, všetci máme krásny deň.
Čo vás posúva vpred?
Teraz sú to každodenné pokroky mojich detí: keď začali sedieť, chodiť, behať, rozprávať, keď sa prvý krát samé najedli, všetko
to, čo sa niekomu môže zdať banálne a samozrejmé, je pre mňa to najviac. A samozrejme v práci ma posúva vpred spokojnosť
ľudí, pre ktorých som buď zaspievala alebo
im nafotila rodinku. Keď vidím už teraz stovky rodín, ktoré som nafotila, ako mi nadšene napíšu a potom sa o niekoľko mesiacov
prídu fotiť znova, je to pre mňa veľká motivácia robiť to stále lepšie a lepšie.

Veľká súťaž OLOmpiády je tu!
Myšlienka OLOmpiády – Neseparuj sa, separuj! – cestuje po svete...
Odpad, recyklácia, separácia – vyberte si akýkoľvek z nižšie vymenovaných štátov, do
ktorých Olompiáda zavítala a podrobne popíšte tieto témy v svojom projekte.
Súťaží sa o zaujímavé ceny:
1. cena notebook,
2. cena tablet,
3. cena smartphone,
a špeciálna cena CK BUBO.
Podmienky súťaže budú zverejnené
10. novembra 2014 na www.olompiada.sk.
Vyhodnotenie súťaže bude 31. marca 2015.
ŠPANIELSKO  NAMÍBIA  VEĽKÁ BRITÁNIA  NÓRSKO  KANADA  INDIA  RWANDA
 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  SWAZIJSKO  ČÍNA  SEVERNÝ PÓL  MAROKO  ZEM
FRANTIŠKA JOZEFA  ISLAND  MALAJZIA  MEXIKO  THAJSKO  IRÁN  AFGANISTAN
 PAKISTAN  KIRGIZSKO
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OTA – Olompijská tlačová agentúra

OLOmpijský filmový festival
otvára dvere po tretí krát...
Výchovnovzdelávací projekt OLOmpiáda
v septembri zahájil svoj už tretí ročník. Do
projektu je zapojených 18500 detí a žiakov
zo 103 materských, základných a špeciálnych škôl. Organizátor projektu Odvoz a likvidácia odpadu sa snaží touto cestou naučiť najmladšiu generáciu a cez ňu tú staršiu zodpovedne sa správať k odpadu.
Práve pomocou takýchto podujatí ako je
OFF, ktorý sa organizuje ako jedno z viacerých podujatí počas školského roka, sa deťom snažíme netradične pripomenúť dôležitosť triedenia odpadu a jeho význam v odpadovom hospodárstve. Nestačí len rozprávať, deti sa musia dotknúť, skúsiť, zažiť,
spolupodieľať, len tak si osvoja tak obyčajnú tému, ktorá niekedy môže byť „cool“ či
„trendy“, výrazmi tejto generácie.
Filmový festival privítal na predchádzajúcich dvoch ročníkoch zaujímavých hostí,
kozmonauta Ivana Bellu, ktorý rozprával
o kozmickom odpade, historika Pavla Dvořáka s témou história odpadu, doktora Igora Bukovského, venujúceho sa téme odpadu potravín, herca Lukáša Latináka s
prednáškou história skla, Petru Polnišovú,
Adelu Banášovú, Ľuboša Fellnera a samozrejme odborníkov z odpadového hospodárstva.

Nekráčajte po vychodených cestách. Nie, vyberte sa cez neschodené končiny a sami zanechajte po sebe chodník...
Pavol Barabáš
Práve tieto slová nového člena Olompijského výboru nás oslovili pri organizovaní
už tretieho ročníka OFF, ktorý sa koná pod
záštitou MFF Ekotopfilmu. Tento rok bude
trochu netradičný. Prijali sme pozvanie od
MFF Ekotopfilm organizovať naše tradičné
podujatie počas ich festivalu. Tak, ako už
býva zvykom, pozvanie riaditeľa našej spoločnosti, Romana Achimského, prijali odborníci Peter Krasnec riaditeľ spoločnosti
General Plastic a Michal Sebíň riaditeľ NATUR-PACK. Kreslo pre hosťa sa obsadí tri krát
počas festivalového dňa ľuďmi zo spoločenského života, ktorým nie je ľahostajná
táto téma, speváčka a fotografka Misha, fotograf Alan Hyža a člen Olompijského výboru cestovateľ Ľuboš Fellner. Spoločne si
pozrieme 32 minút filmov, ktoré môžeme
obsahovo zhrnúť do jednej vety:
Nemusíme byť super hrdinovia, aby sme sa
aspoň raz pokúsili žiť bez plastu a bez mikrobômb, ktoré dennodenne bez rozmýšľania odhodíme do smetného koša.
Príjemné vzdelávanie!

Ing. Karin Zvalová
Marketingový špecialista
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PROGRAM
OLOMPIÁDY
2014/2015
POVINNÉ DISCIPLÍNY
ZBER PAPIERA a ZBER PLASTU

17. 9. – 30. 9. 2014
18. 9. 2014
24. 10. 2014
24. 2. – 26. 2. 2015
apríl 2015

SPRIEVODNÉ DISCIPLÍNY
S OLO ZADARMO DO ZOO
Slávnostné otvorenie 3. ročníka Olompiády
OLOMPIÁDA na MMF Ekotopfilm
OLOart
Mesiac exkurzií

jún VEĽKÉ FINÁLE – Olompijské hry
Olompijské hry pre všetkých...
Olompijské majstrovstvá v hokejbale so Zdenom Cígerom
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