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XVI. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina, Zvolen

10 .  a ž  15 .  m á j 2 010

P R O G R A M

BANSKÁ BYSTRICA

NEDEĽA 9. MÁJA

Europa SC
13:00  – 18:00
• Pozvánka na festival v rámci 
Family event
Koncert skupiny DRUŽINA 
Slovenský folklór trochu inak
Preteky lezúňov 
Súťaž v lezení najmenších členov rodiny
Dáma v čiernom 
Svetová cigánska pieseň Jana Orlická a 12-členné 
Diabolské husle J. Berkyho Mrenicu

PONDELOK 10. MÁJA

Dom kultúry, Komorné divadlo
9:00  – 12:00
• Prehliadka nesúťažných filmov pre deti

Múzeum SNP, kinosála
11:00  – 11:30
•Vernisáž výstavy fotografií 
z prírody slovenských autorov
13:30  – 15:30
• Zelený svet – Moje hlavné mesto 
biodiverzity

Vernisáž a udeľovanie cien 15. ročníka medzinárod-
nej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže
18:00  – 21:30
•Prehliadka súťažných filmov

Areál Múzea SNP
9:00  – 12:00
•Vytvorme si rekordnú reťaz

Pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu, 
vyvrcholenie zberu hliníkových viečok z mliečnych 
výrobkov
12:30  – 13:30
• URPÍN tancuje víťazom 
Slovenský folklór trochu inak

Europa Cinemas
19:00  – 21:30
• Večer s Pavlom Barabášom 
Filmy a hostia

UTOROK 11. MÁJA

Dom kultúry, Komorné divadlo

9:00  – 12:00
• Prehliadka nesúťažných filmov pre deti

Múzeum SNP, kinosála
9:00  – 12:55
• Prehliadka súťažných filmov
14:00  – 16:50
• Storočnica Paľa Bielika

Pásmo nesúťažných filmov z archívu SFÚ – neznáme 
hrané filmy Paľa Bielika
18:00  – 21:25
• Prehliadka súťažných filmov

Europa Cinemas
15:00  – 17:00
• Pokoj v duši 

Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scené-
rie hôr. Beseda s režisérom filmu Vladimírom Balkom, 
hercom Ľubomírom Paulovičom a riaditeľom ČH želez-
ničky Alešom Bílekom

19:00  – 21:30
• Vek hlupákov

Dokumentárny film producenta oscarového filmu 
One Day in September Johna Battseka a režisérky 
Franny Armstrongovej. Prečo sme nezastavili zmenu 
klímy, kým sme mali šancu? Beseda s Lászlóm Mikló-
som (NR SR), Jaroslavom Jadušom (MŽP SR), Jurajom 
Zamkovským (Priatelia Zeme-CEPA) a Alexandrom 
Ačom (Ústav systémovej biológie a ekológie AV ČR). 
Podujatie pripravené v spolupráci s občianskym zdru-
žením Priatelia Zeme-CEPA

STREDA 12. MÁJA

Dom kultúry, Komorné divadlo
9:00 – 12:00
• Prehliadka nesúťažných filmov pre deti

Múzeum SNP, kinosála
8:30  – 12:40
• Prehliadka súťažných filmov
Zasadnutie detskej filmovej poroty
14:00  – 16:50
• Prehliadka súťažných filmov
18:00  – 21:25
• Prehliadka súťažných filmov

Gymnázium J. G. Tajovského
10:00  – 12:30

• Nová environmentálna realita spôsobe-
ná celosvetovou hospodárskou krízou

Filmová ukážka a panelová diskusia s odborníkmi, 
politikmi a zástupcami tretieho sektora. Jaroslav Ja-
duš MŽP SR, Juraj Rizman Greenpeace, Ján Barica 
UN University, Kanada

Stredoslovenské múzeum, 
Thurzov dom
15:30  – 17:00
• Panelová diskusia o národných 
parkoch USA a SR

Premietanie filmov a fotografií za účasti zástupcu 
riaditeľa pre komunikáciu vo federálnej agentúre USA 
National Park Service, ochranára, fotografa a žurnalistu 
Davida Barnu a odborného pracovníka Štátnej ochrany 
prírody SR Jána Kadlečíka

Europa Cinemas
19:00  – 21:30
• Portrét Květy Fialovej, osobné 
stretnutie s herečkou v Banskej Bystrici

Stále okouzlující a okouzlená Květa Fialová,
Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) paródia 

na westerny podľa predlohy Jiřího Brdečku, uvádza 
Martin Slunečko

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Dom kultúry, Komorné divadlo
9:00 – 12:00
• Prehliadka nesúťažných filmov pre deti

Múzeum SNP, kinosála
9:00  – 13:00
• Prehliadka súťažných filmov
14:00  – 17:00
• Prehliadka súťažných filmov
18:00  – 21:00
• Prehliadka súťažných filmov

Stredoslovenské múzeum, 
Thurzov dom

15:30  – 17:00
• Rozkoše dávnych čias

Beseda so spisovateľom a diplomatom Antonom 
Hykischom

Europa Cinemas
19:00  – 21:30
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• Poslední lovci
Premiéra nového dokumentárneho filmu.

V indonézskej dedine Lamalera domorodí lovci, 
ako jedni z posledných na tejto planéte, lovia veľry-
by rovnako ako pred sto rokmi. Steve L. Lichtag  a 
jeho hostia 

PIATOK 14. MÁJA

Dom kultúry, Komorné divadlo
9:00  – 12:00
• Prehliadka nesúťažných filmov pre deti

Múzeum SNP, kinosála
14:00  – 17:30
• Prehliadka súťažných filmov
19:00  – 21:30
• Ľudia v ohrození

Beseda s fotografom a predsedom správnej rady 
organizácie Človek v ohrození Andrejom Bánom spoje-
ná s prezentáciou jeho fotografií z oblastí postihnutých 
vojnami a prírodnými katastrofami (Haiti, Afganistan, 
Gruzínsko, Srí Lanka a iné)

SOBOTA 15. MÁJA

Múzeum SNP, kinosála
9:00  – 15:00
• Prehliadka víťazných filmov

Sprievodné podujatia

• Prehliadka ocenených filmov festivalu 
Envirofilm ročníkov 2008 a 2009

Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, 
10. – 14. mája, denne od 9:00 do 17:00

• Lesná pedagogika na Envirofilme 
Besedy, pohybové hry, vedomostné súťaže pre deti a 

mládež organizované Národným lesníckym centrom
Areál Múzea SNP 

11. – 12. mája, 9:00 – 15:00

• Zasadnutie Prezídia ASPEK 
Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku 

Stredoslovenské múzeum Thurzov dom 
Námestie SNP 4

13. mája, 10:00 – 13:00

• Biodiverzita a chránené územia Slovenska 
Besedy, pohybové hry, vedomostné súťaže pre deti a 

mládež organizované Štátnou ochranou prírody SR
Areál Múzea SNP 

13. – 14. mája, 9:00 – 15:00

• Farebný svet 
Maľovanie a tvorivé dielne určené pre deti 

 Foyer Komorného divadla Dom kultúry
10. – 14. mája, denne od 9:00 do 13:00 

• KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2010 
Medzinárodný rok biodiverzity a 10. výročie 
Európskeho dohovoru o krajine 

Konferencia pre odbornú i laickú verejnosť 
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ul. 

13. mája (13:00 – 17:00) a 14. mája (8:30 – 16:30) 

• Beseda s filmovými tvorcami a premie-
tanie filmov

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
pri Rooseveltovej nemocnici, 14. mája

• Workshop pre študentov filmových fakúlt
 Fakulta dramatických umení AU 

13. – 14. mája
• Skautský tábor 

Ukážka tábora banskobystrických skautov s hrami 
a aktivitami pre deti 

Areál parku pod Múzeom SNP

• Tradičné slovenské umelecké remeslá 
Šperky, drevo, keramika, kováčstvo

Areál Múzea SNP 
10. – 15. mája

Výstavy 

Múzeum SNP
• ZELENÝ SVET 2010

Výstava detských výtvarných prác súťaže Zelený 
svet spojená s hlasovaním o Cenu diváka a akciou 
Kresba za darček pre deti z detského domova

• Šport, olympijské hnutie 
a životné prostredie

Posterová prezentácia aktivít Komisie šport a život-
né prostredie SOV

• Národné parky SR

• Fotografie Tomáša Grígera 
Príroda nie je apokryf..., je pravá, prihovára sa 

nám..., načúvajme!

• Desať pohľadov environmentalistu 
a fotografa Juraja Rizmana na faunu 
Slovenska

• Posterová prezentácia mesta 
Banská Bystrica

• Praktické využitie biodiverzity 
poloprírodných trávnych porastov

• BMW EfficientDynamics = Viac radosti 
z jazdy, menej emisií!  

Prezentácia vozidiel  BMW vybavených novou tech-
nológiou BMW BluePerformance, spĺňajúcich už dnes 
emisnú normu EU6

Dom kultúry
Foyer Komorného divadla  

• ZELENÝ SVET 2010

Europa Cinemas
• Oceány – krajina zázrakov
Fotografie členov Greenpeace

P R O G R A M

BANSKÁ ŠTIAVNICA

UTOROK 11. MÁJA

Kino Akademik
9:00 – 12:30
• Prehliadka súťažných filmov
13:00 – 15:00
• Prehliadka nesúťažných filmov
18:30
• Vek hlupákov 

Jeden z celosvetovo najočakávanejších dokumen-
tárnych filmov o zmene klímy

Správa CHKO Štiavnické vrchy
8:00 – 12:00
• Biodiverzita CHKO Štiavnické vrchy 

Prezentácia

Botanická záhrada, 
Kollárova záhrada

8:30
• Prehliadka  s výkladom a vystúpením 
sokoliarov

SBM, Berggericht, 
Námestie Sv. Trojice

9:30
• Chránené minerály Banskej Štiavnice 
a okolia

Luminiscenčné vlastnosti minerálov, prezentácia, 
pracovné listy
10:00
• Tvorivé dielne

Remeselno-výtvarné využitie kameňa

SBM, Berggericht, štôlňa Michal, 
Námestie Sv. Trojice

14:00 – 16:00
• Praveké jaskynné maľovanie

STREDA 12. MÁJA

Kino Akademik
9:00  – 12:30
• Premietanie súťažných filmov
13:00  – 15:00
• Premietanie nesúťažných filmov
17:00  – 19:00
• Prírodné a ľudské katastrofy 
Prezentácia fotografií Andreja Bána 

Botanická záhrada, 
Kollárova záhrada

8:30
• Prehliadka s výkladom a vystúpením 
sokoliarov

SBM, Berggericht, 
Námestie Sv. Trojice
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9:30
• Chránené minerály Banskej Štiavnice 
a okolia

Luminiscenčné vlastnosti minerálov,  prezentácia, 
pracovné listy
10:00
• Tvorivé dielne

Remeselno-výtvarné využitie kameňa

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Kino Akademik
9:00  – 11:00
• Premietanie súťažných filmov
13:00  – 15:00
• Premietanie nesúťažných filmov
17:00  – 19:00
• Prírodné a ľudské katastrofy

Prezentácia fotografií A. Bana

Botanická záhrada, 
Kollárova záhrada

8:30
• Prehliadka  s výkladom a vystúpením 
sokoliarov

SBM, Galéria J. Kollára

9:30
• Rôznorodosť prírody v Kollárových 
dielach

Pracovné listy pre žiakov, prezentácia, výtvarná dielňa 

PIATOK 14. MÁJA

Kino Akademik
9:00
• Špinko a Špinka v lese 

Environmentálne divadielko žiakov ZŠ Prenčov
10:00 – 12:00
• Premietanie súťažných filmov

SBM, Galéria J. Kollára
9:30
• Rôznorodosť prírody v Kollárových 
dielach

Pracovné listy pre žiakov, prezentácia, výtvarná dielňa

Sobota 15. mája

Arborétum – Kysihýbel
10:00
• V rámci cyklu Príbehy starej Štiavnice 
Dendrologická prezentácia priamo v Arboréte

Výstavy 

a sprievodné podujatia

SBM, Galéria J. Kollára
Námestie Sv. Trojice 

• My sa nevieme sťažovať nahlas 
Súťažná výstava detských prác s environmentál-

nou tematikou
• Premietanie videofilmov s tematikou 
krajiny, kultúrneho dedičstva a umenia. 
• Roznorodosť prírody v Kollárových 
dielach

SBM, Berggericht, štôlňa Michal, 
Námestie Sv. Trojice

• Praveké jaskynné maľby
• Chránené minerály Banskej Štiavnice 
a okolia
• Správa CHKO Štiavnické vrchy
• Národné parky Slovenska
• Biodiverzita CHKO Štiavnické vrchy

Kino Akademik
• Haiti 
Výstava
• Súťaž v zbere druhotných surovín 
pre ZŠ okresu Banská Štiavnica
1. apríl – 31. máj

P R O G R A M

KREMNICA
NEDEĽA 9. MÁJA

Kino Akropola
19:00
• Slávnostné otvorenie festivalu
(TOI-TOY STORY) CLOWNS 

V rámci otvorenia festivalu premiéra novej nonver-
bálnej komédie o dobe, ktorú žijeme: Kremnické divadlo 
v podzemí  po 20 rokoch   

PONDELOK 10. MÁJA

Pešia zóna
11:00 – 16:00
• Prezentácia ekoaktivít žiakov ZŠ a MŠ
11:00 – 16:00
•Živá knižnica – diverzita života 
(ekologické centrum Tymián)

Alternatívny spôsob života budú prezentovať ľudia 
žijúci inak. 

Kino Akropola
16:00 – 21:00
• Prehliadka filmov

UTOROK 11. MÁJA

Kino Akropola
10:00 – 12:00
• Prehliadka filmov
17:00 – 21:00
• Prehliadka filmov

STREDA 12. MÁJA

Knižnica Jána Kollára
10:00 – 11:00
•Sokoliari a ich zverenci 
+ premietanie filmov

Kino Akropola
10:00 – 12:00
• Prehliadka filmov
16:00 – 17:00
• BIO – NEBIO

Prednáška Mgr. Richarda Medala z Centra environmentál-
nych aktivít Trenčín o biopotravinách, ekologickom poľnohos-
podárstve a biofarmácii. Tematická výstava sprístupnená od 
10. 5. do 14. 5. v priestoroch Centra voľného času Cvrček
17:00 – 21:00
• Prehliadka filmov

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Kino Akropola
10:00 – 12:00
• Prehliadka filmov
17:00 – 19:00
• Prehliadka filmov
19:00 – 21:00
• Juhoafrické Lesotho 
– čierne kráľovstvo

Kremničan a cestovateľ Robert Roth porozpráva a 
premietne fotografie zo svojej výpravy do Lesotha

PIATOK 14. MÁJA

Kino Akropola
10:00 – 12:00
• Prehliadka filmov
15:30 – 19:00
• Prehliadka filmov
15:30 – 21:00
• Záverečný koncert 

Temperamentné flamengo v podaní gitarového vir-
tuóza Martina Biesa
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P R O G R A M

KRUPINA
PONDELOK 10. MÁJA

Svätotrojičné námestie
16:00
• Koncert a kultúrny program 
Pozvánka na festival

Kino Kultúra
17:45
• Slávnostné otvorenie festivalu
18:00 – 20:00
• Premietanie súťažných filmov
20:00 – 21:30
• Vek hlupákov 

Jeden z celosvetovo najočakávanejších dokumen-
tárnych filmov o zmene klímy

UTOROK 11. MÁJA

Kino Kultúra
9:00 – 11:00
• Voľná tvorba a filmy pre deti a mládež
18:00 – 21:00
• Premietanie súťažných filmov

STREDA 12. MÁJA

Kino Kultúra
9:30 – 10:00
• Premietanie súťažných filmov
10:00 – 15:00
• Lesný muž 

Stretnutie s vedcom, spisovateľom, milovníkom veľko-
fatranskej prírody, pracovníkom Výskumnej stanice Ústa-
vu ekológie lesa SAV Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.

18:00 – 21:00
• Premietanie súťažných filmov

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Kino Kultúra
9:00 – 11:00
• Premietanie súťažných filmov
18:00 – 21:40
• Premietanie amatérskych filmov

PIATOK 14. MÁJA

Kino Kultúra
8:00 – 11:30
• Voľná tvorba a filmy pre deti a mládež
14:00 – 15:00
• Víťazné animované filmy – Zelený svet
• Vrabčiaci 

Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ 
E. M. Šoltésovej

18:00 – 19:00
• Premietanie amatérskych filmov
19:00 – 20:30
• Premietanie súťažných filmov

Sprievodné podujatia

22. marec
• Svetový deň vody

Priehrada Krupina: vedomostné a športové poduja-
tie pre deti a dospelých, športové rybárstvo, ukážky 
záchranárskych prác hasičov

22. apríl 
• Deň Zeme

Prednášky na školách o životnom prostredí
• Lesnícky deň 

– Domček CVČ:  Lesnícke pexeso – vedomostná sú-
ťaž o prírode, čistenie Krupinice, výsadba stromčekov, 
prezentácia lesníckych činnosti, vstúpenie sokoliarov, 
ukážky činnosti poľovníckych psov 

3. – 7. máj
• Rytier „Plasto“

Čistenie mesta od plastových fliaš, z ktorých deti 
vytvoria sochu rytiera – oficiálny symbol festivalu v 
meste Krupina

8. máj
• Turistický výstup na Sitno

Klub Slovenských turistov ZO Krupina – výstup na 
Sitno z krupinskej strany, čistenie turistického chodníka 
a studničiek na jeho trase

V rámci festivalu budú prebiehať výtvarné súťaže za-
merané na témy biodiverzia a životné prostredie.

Výtvarné súťaže

• Pozlátka ako šperk  
–  kompozícia prírodného alebo rastlinného motívu

• Maľba, kresba, grafika 
– téma biodiverzia a životné prostredie

Výtvarné práce budú počas festivalu vystavené v 
priestoroch Múzea A. Sládkoviča v Krupine  a vestibulu 
Kina Kultúra.

P R O G R A M

ZVOLEN
PONDELOK 10. MÁJA

Krajská knižnica Ľ. Štúra
10:00 – 14:00
• Pestrý život na Zemi 
Videopremietanie pre deti

UTOROK 11. MÁJA

Aula Technickej univerzity 
vo Zvolene

8:30 – 13:00
• Prehliadka súťažných filmov

Krajská knižnica Ľ.Štúra
10:00 – 14:00
• Pestrý život na Zemi 
Videopremietanie pre deti

Dom kultúry ŽSR
19:00 – 21:00
• Premietanie súťažných 
a nesúťažných filmov

STREDA 12. MÁJA

Arborétum Borová hora
8:00 – 13:00
• Spoznaj a chráň 
Environmentálna súťaž

Aula Technickej univerzity 
vo Zvolene

8:30 – 13:00
• Prehliadka súťažných filmov

Lesnícke a drevárske múzeum 
Zvolen

9:00 – 14:00
• Práca v lesných škôlkach a zalesňova-
nie v minulosti 

Prehliadka historických filmov z filmového archívu 
múzea spojená s prehliadkou výstav Rudolf Geschwind 
– priekopník hybridizácie lesných drevín a šľachtiteľ 
ruží a Zelený objektív 2009

Prístupné budú i stále výstavy Stromy našich lesov 
a Rezbárstvo

Krajská knižnica Ľ. Štúra
10:00 – 14:00
• Pestrý život na Zemi 
Videopremietanie pre deti

Krajská knižnica Ľ. Štúra
13:00
• Chránená krajinná oblasť Poľana 
Beseda pre deti

Dom kultúry ŽSR
19:00 – 21:00
• Prehliadka súťažných 
a nesúťažných filmov

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Aula Technickej univerzity 
vo Zvolene

8:30 – 13:00
• Prehliadka súťažných filmov
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Krajská knižnica Ľ. Štúra
10:00 – 14:00
• Pestrý život na Zemi 
Videopremietanie pre deti

Dom kultúry ŽSR
19:00 – 21:00

• Prehliadka súťažných 
a nesúťažných filmov

PIATOK 14. MÁJA

Aula Technickej univerzity 
vo Zvolene

8:30 – 13:00
• Prehliadka súťažných filmov

Krajská knižnica Ľ. Štúra
10:00 – 14:00
• Pestrý život na Zemi 
Videopremietanie pre deti

Z M E N A  P R O G A M U  V Y H R A D E N Á
www.envirofilm.sk

PROGRAM   PREMIETANIA   FILMOV

BANSKÁ BYSTRICA
PONDELOK 10. MÁJA

Kinosála Múzeum SNP

Víťazné filmy XV. ročníka medzinárodnej 
súťaže ZELENÝ SVET

18:00 – 18:05
PSÍK A BOBRÍK, 1´41´´
Animovaný film 10-ročnej Emy Klučovskej, ZUŠ Ľ. 

Rajtera Bratislava. Psík obdivoval bobra pre jeho sil-
né zuby a chcel sa mu podobať. Z poľa zobral mrkvy 
a nasadil si ich ako zuby a šiel pomáhať bobrovi so 
stromom. Mrkvy mu vypadli, ale bobor mal nového 
kamaráta.

PREMENA, 1´14´´ 
Animovaný film 13-ročného Petra Kuchtu z CVČ 

Domino Košice hovorí o tom, ako v hlavnom meste 
biodiverzity pomáhajú ľudia na svet motýľom.

MEDVEDE ALEBO RYBY, 2´
Animovaný film 15-ročnej Zuzany Kovácsovej ZUŠ 

Fiľakovo. Ak človek poruší rovnováhu prírody, môže sa 
stať, že všetko sa zmení a slabší budú silnejší.

Prehliadka súťažných  filmov
18:10 – 19:40
ZMENA SMERU, Španielsko 86´
V roku 1908 sníval Henry Ford o svete, v ktorom 

by každý mal vo svojej garáži zaparkovaný automobil. 
Dnes je tento sen skutočnosťou. Automobilové nehody 
sú každý rok príčinou viac než milióna úmrtí. A znečis-
tenie, ktoré spôsobujú, má za následok ešte viac obetí. 
Tieto čísla menia Fordov sen na nočnú moru. Autá sú 
viac než len dopravný prostriedok. Sú symbolom ne-
závislosti a postavenia, sú členom rodiny a spôsobom 
života: sú závislosťou. 

19:45 – 20:30
MESTÁ BEZ CESTY, Španielsko 45´
Aineto, Ibort a Artosilla sú tri mestá na úpätí Py-

renejí, ktoré boli opustené v 50. rokoch z dôvodu 
masovej migrácie. O tridsať rokov neskôr, keď už boli 
úplne prázdne a zničené, ich začala osídľovať skupina 
mladých ľudí, ktorí hľadali alternatívny spôsob života, 
prirodzenejší a jednoduchší. Takto vznikla asociácia 
Artiborain, ktorá sa stala v Španielsku hlavným repre-
zentantom hnutia ecoaldeas – ekologické dediny. 

20:35 – 21:30
DEDIČIA ARCHY: GLOBÁLNA PLANÉTA, 

Španielsko 52´
Čo nám môže priniesť najbližšia budúcnosť? Väzba 

medzi všetkými protagonistami, ekosystémami, medzi-
národnými združeniami a nadáciami, ľuďmi a druhmi, 
krajinami, do ktorých budeme cestovať, nám umožní 
uvidieť, aký krehký a zložitý je náš svet a aké dôleži-
té je prijímať lokálne nápravné opatrenia na riešenie 

globálnych problémov. Sústredíme sa na všetky tieto 
problémy a uvidíme, že stále je určitá nádej napriek 
tomu, že náš čas sa každý deň kráti.

Europa Cinemas

19:00 – 21:30
VEČER S PAVLOM BARABÁŠOM

UTOROK 11. MÁJA

Kinosála Múzeum SNP

Prehliadka súťažných  filmov
9:00 – 9:25
LOVEC, Irán 22´
Margan je 13-ročný dedinský chlapec veľmi zručný 

v imitovaní vtákov. A preto lovci využívajú túto jeho 
zručnosť pri love. Dedinský učiteľ sa mu snaží zabrá-
niť v tejto činnosti.

9:30 – 9:35
STRAKOŠ VEĽKÝ, Slovensko 6´
Strakoš veľký je zvláštny príbeh z voľnej prírody 

o nezvyčajných zvykoch strakoša veľkého, kukučky 
jarabej, škorca obyčajného a iných vtákov.

9:40 – 9:55
OBETE ZIMY, Slovensko 14´
Autentický dokument z priebehu dvoch víkendových 

dní vo Vysokých Tatrách, počas ktorých sa stali blízko 
seba až tri kamzičie úrazy. Ukazuje snahy pracovníkov 
Štátnych lesov TANAP a Správy TANAP vykonať ma-
ximum pre záchranu poranených jedincov a zároveň 
poukazuje na príčiny, ktoré takéto úrazy spôsobujú.

10:00 – 10:45
STEFFENS OBJAVUJE/PATAGÓNIA – 

DRSNÝ KONIEC SVETA, Nemecko 43´
Dirk Steffens sa pokúša rozlúštiť tajomstvo, prečo 

na patagónskom pobreží sú mnohé živočíšne populá-
cie stabilné, počet niektorých z nich dokonca narastá. 
Zmena podnebia a znečisťovanie životného prostredia 
sa, prirodzene, nezastaví ani pred pobrežím Patagó-
nie. Ostáva však dobrý pocit, keď človek vidí, že pri 
dôslednej ochrane majú zvieratá skutočnú šancu.      

10:50 – 11:15
OSAMELÍ BOJOVNÍCI ,  Česká republika 

26´
Dvadsať rokov už máme demokraciu a zdalo by sa, 

že so zmenou režimu každý môže slobodne povedať, 
čo chce. Aj teraz však existuje niekoľko jedincov, 
ktorí otvorene protestujú proti neprávostiam, proti 
svojvôli štátnej správy a prejavujú tým osobnú a 
občiansku odvahu. Opäť však majú problémy, opäť 
nastupuje arogancia politikov a štátnych úradníkov 
na všetkých úrovniach. 

11:20 – 12:05
CARSTENSZ – SIEDMA HORA, Slovensko 45´
Vysoko nad neprebádanou novoguinejskou džungľou 

sa týčia Snežné hory s najexotickejšou a zároveň najťažšie 
dostupnou horou sveta, Carstenszovou pyramídou. Prístup 
k jej úpätiu cez územie bojovného kmeňa Damal patrí medzi 
najdobrodružnejšie expedície. Okrem získania povolení je 
najväčším problémom presvedčiť nahých domorodcov, aby 
pomohli s transportom materiálu cez horskú džungľu až na 
mohutné ľadovce obkolesujúce legendárnu horu. Najväčšie 
prekvapenie však expedíciu len čaká...

12:10 – 12:40
SHIMBAR, Irán 29´
Život kočovných kmeňov v regióne Chahar Mahal Bakh-

tiari v Iráne.

Z archívu SFÚ
Pásmo nesúťažných filmov venované storočnici Paľa 

Bielika, uvádza Štefan Vraštiak
14:00 – 15:15 
Zlatý fond slovenského dokumentárneho 
filmu, 68´
POD HOLÝM NEBOM, 1942   

Dokument o práci, zvykoch a folklóre na slovenskom 
salaši
HLAVÁTKY, 1943   

Dokument o love a umelom odchove hlavátok
NA OSTROVE KORMORÁNOV, 1944

Dokument o výprave  do prírodnej rezervácie na du-
najskom ostrove
ZA SLOBODU, 1945 

Autentický dokument o SNP v roku 1944, námet, sce-
nár, réžia Paľo Bielik

15:30 – 16:50 
Neznáme hrané filmy Paľa Bielika, 80´
NIE JE ADAM AKO ADAM, 1956

Veselohra o dvoch Adamoch, o staršom, ktorý  ešte 
vládze a o mladšom, ktorý už nevládze podľa poviedky 
Janka Jesenského Kráľ Dávid. Paľo Bielik  napísal k filmu 
scenár a režíroval ho pod menom Ján Bukva. Hrajú: Július 
Pántik, Eugen Senaj, Mária Sýkorová, Oľga Adamčíková, 
Zdena Grúberová, Ivan Mistrík, Viliam Polónyi 
ROHY, 1956 

Humorný príbeh o tom, ako prostý bača s pomocníkom 
prekabátili veľkomožného pána a ešte si pochutnajú na 
jeho baranovi. Film bol nakrútený podľa predlohy Martrina 
Kukučína. Film režíroval František Žáček podľa scenára Pa-
ľa Bielika. Hrajú: Alojz Kramár, Karol L. Zachar, Július Pán-
tik, Ondriš Jariabek, Eva Kristínová, Oľga Borodáčová
TÝŽDEŇ VO FILME - ZA PAĽOM BIELIKOM, 

1983 
Film nakrútený pri príležitosti úmrtia Paľa Bielika. Ná-

met, scenár, réžia – Ľudovít Veselý
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Prehliadka súťažných filmov
18:00 – 19:15
TÚŽBA PO FJORDOCH, Nórsko 73´
Politický Molotovov kokteil proti mýtom, ktoré šíria 

vplyvné podniky nórskeho potravinárskeho priemyslu. Bez 
akéhokoľvek rešpektu a so sarkastickým smiechom film 
poukazuje na obrovskú priepasť medzi tým, čo sa hovorí, 
a tým, čo sa robí. Film kombinuje obrazy nórskej kráľovnej 
v malebných fjordoch s brazílskymi dažďovými pralesmi 
vypaľovanými kvôli nakŕmeniu nórskych ošípaných sójo-
vými bôbmi. „Tento film nemá žiadnu dôveryhodnosť, je 
nechutný a pochybný,“ povedala riaditeľka odboru komu-
nikácie z priemyslu. Veríte jej?

19:20 – 19:40
CHUŤ MORA, Taliansko 20´
Sedemdesiat rokov, väčšina z nich strávených na páse 

mora, ktorý je malý, nepredvídateľný a ohromný zároveň. 
Pomocou ostrej lyriky a spontánnosti nás taliansky rybár 
vezme do svojho sveta,  pozostávajúceho z vášní, ktoré už 
vyšli z módy, a z prekvapujúco moderných príbehov.

19:45 – 20:30
TREŠČIA DILEMA – RYBA NA ÚSTUPE 

Nemecko 43´
Film odhaľuje kritickú situáciu populácie tresky po 

nadmernom výlove v Baltickom mori a naznačuje, ako 
by more vyzeralo, keby treska vymizla. Ukáže, ako mô-
že strata jedného druhu ovplyvniť celý ekosystém; ako 
morské prostredie, v ktorom bola narušená rovnováha, 
zapríčiní, že naša voda bude kalná kvôli riasam, naše 
hospodárstva chudobnejšie a naša strava menej pestrá. 
Avšak lov stále pokračuje a situácia v Baltickom mori sa 
stále zhoršuje.  

20:35 – 21:25
GALAPÁGY: OHROZENÝ RAJ, Japonsko 49´
Galapágy, ostrovy v Tichom oceáne na západ od Sever-

nej Ameriky, boli prvou lokalitou zapísanou do Zoznamu 
svetového dedičstva kvôli ich bohatstvu pôvodných živočí-
chov. Avšak ekosystém ostrovov bol tak vážne poškodený 
tými, čo chcú profitovať z prírodných vzácností, že v roku 
2007 boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva v 
ohrození. Čo presne sa deje dnes na týchto ostrovoch, 
ktoré sa stali populárnou turistickou destináciou? 

Europa Cinemas

Prehliadka nesúťažných filmov 

15:00 – 17:00
POKOJ V DUŠI – PRÍBEH PRIATEĽSTVA 
A ZRADY, Slovensko 
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej sce-

nérie hôr so znakmi, ktoré sú pre stredné Slovensko 
typické – patriarchátom, pytliactvom, rasovou nezná-
šanlivosťou, krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou 
súdržnosti rodiny...

Beseda s režisérom filmu Vladimírom Balkom, hercom 
Ľubomírom Paulovičom a riaditeľom ČH železničky Alešom 
Bílekom

19:00 – 21:30
VEK HLUPÁKOV, Veľká Británia
Dokumentárny film producenta oskarového filmu 

One Day in September Johna Battseka a režisérky 
Franny Armstrongovej. Starý muž, žijúci v zdevas-
tovanom svete roku 2055, si prezerá zábery z roku 
2008 a kladie si zásadnú otázku: Prečo sme neza-
stavili zmenu klímy, kým sme mali šancu?

Beseda s Lászlóm Miklósom (NR SR), Jaroslavom Jadušom 
(MŽP SR), Jurajom Zamkovským (Priatelia Zeme-CEPA) a Ale-
xandrom Ačom (Ústav systémovej biológie a ekológie AV ČR)

Podujatie pripravené v spolupráci s občianskym zdru-
žením Priatelia Zeme-CEPA

STREDA 12. MÁJA

Kinosála Múzeum SNP

Prehliadka súťažných filmov 
– detská porota
8:30 – 9:15
POSLEDNÁ CESTA ZLOMENÉHO 
CHVOSTA, Nemecko 43´
Colin Stafford-Johnson, známy kameraman tigrov ces-

tuje naprieč Indiou a skladá obrázky z poslednej cesty 
Zlomeného chvosta – jedného z najslávnejších divokých 
tigrov planéty, ktorý umrel ako trojročný. Prečo tento 
mladý tiger opustil Národný park Ranthambhore, ktorý 
je pravdepodobne jednou z najlepšie chránených tigrích 
rezervácií? Ako dokázal prežiť na vidieku pravdepodob-
ne celý rok? Čo odhaľuje jeho smrť o osude posledných 
tigrov na svete?  

9:20 – 9:32
OVCE.sk, Slovensko 4 x 3´
Animovaný seriál – Bez kožušteka, Zatajovaný kama-

rát, Biele ovce, Netancuj s vlkom
Scenár seriálu sa zaoberá netradičnými, modernými 

a citlivými témami ako pedofília, rasistické prejavy na 
internete, nafotenie sa dievčat hore bez a následné zve-
rejňovanie fotografií na internete, navádzanie mládeže na 
nevhodné fotografie a videá na diskotéke.

9:40 – 10:25
CARSTENSZ – SIEDMA HORA, Slovensko 45´
Vysoko nad neprebádanou novoguinejskou džungľou sa 

týčia Snežné hory s najexotickejšou a zároveň najťažšie 
dostupnou horou sveta, Carstenszovou pyramídou. Prístup 
k jej úpätiu cez územie bojovného kmeňa Damal patrí me-
dzi najdobrodružnejšie expedície. Okrem získania povolení 
je najväčším problémom presvedčiť nahých domorodcov, 
aby pomohli s transportom materiálu cez horskú džungľu 
až na mohutné ľadovce obkolesujúce legendárnu horu. 
Najväčšie prekvapenie však expedíciu len čaká...

10:40 – 10:45
ZABITÁ, Chorvátsko 5´
Ošípanú na vidieku zabijú dvaja mäsiari. Po tom, ako sa 

zobudí vo svojej izbe a vo svojej posteli, uvedomí si, že to 
bol len sen. Na ceste do práce si všimne mäsiara zo svojho 
sna, ktorý ju začína prenasledovať. Animovaný film.

10:50 – 11:35
MIMOZENŠŤANIA NA AMAZONKE: EPIZÓ-

DA 2: TAJNÉ SPOJENECTVO, Francúzsko 45´
Hmyz z čeľade tŕňovkovitých takmer nepoznáme, ale 

tieto neo-tropické tŕňovky sú pravdepodobne najudivujú-
cejšie tvory, aké kedy príroda namiešala. Niektorí ľudia 
ich považujú za miniatúrnych mimozemšťanov, iní za sku-
točné majstrovské diela biodiverzity. V každom prípade 
kvôli svojim nepozemským a krásnym tvarom sú zdrojom 
zmätku vo vedeckej komunite. Keďže tento hmyz je tak 
neuveriteľne vzácny, nikdy nebol skúmaný, fotografovaný 
alebo filmovaný – teda, až dodnes.       

11:40 – 11:45
TRANSFORMÁCI, Portugalsko 6´
Jeden mimozemšťan, dvaja mimozemšťania. Dve diev-

čatá, jedna misia ...na Zem!  Bude táto misia úspešná? 
11:50 – 12:40
MALAWI – JAZERO HVIEZD, Rakúsko 50´
Práve v roku 1859, keď Charles Darwin predstavil svoju 

prácu Pôvod druhov a teóriu evolúcie širokej verejnosti, 
David Livingstone dosiahol v juhovýchodnej Afrike zatiaľ 
neobjavené sladkovodné jazero. Išlo o tretie najväčšie 

jazero v Afrike, ktoré vzniklo pred viac než 3 miliónmi 
rokov. Farebné a žiarivo dúhové ryby cilchidy obývajú 
krištáľové vody tohto jazera a udivujú svojím správaním. 
V priebehu miliónov rokov sa rozrástli z jedného riečne-
ho druhu na viac než 800 rôznych ale veľmi príbuzných 
endemických druhov jazera Malawi. Charles Darwin nikdy 
nemal možnosť vidieť tento udivujúci príklad evolúcie. Bol 
by veľmi potešený.

Prehliadka súťažných filmov
14:00 – 14:20
V UHLISKU NAD PORÚBKOU, Slovensko 17´
O ťažkej práci koní, ktorá je nenahraditeľná pri pribli-

žovaní dreva v regióne Liptov – Slovensko.
14:25 – 14:45
NÁŠ VIDIEK – SOLÁŇ, Česká republika 17´
V Našem venkově sa vyberieme na Soláň. Valašský 

Soláň bol vždy vyhľadávaný umelcami. Dnes už sú to väč-
šinou len spomienky na tých najznámejších, medzi ktorých 
patrí napríklad maliar František Podešva. Na Soláni je síce 
nová zvonica, ale dožíva tu už iba pár starousadlíkov a na 
leto prichádzajú chalupári. Od nich sa dozvieme o živote 
na povesťami opradenom kopci.

14:50 – 15:35
HANNES JAENICKE: MISIA ZA ZÁCHRANU 

ĽADOVÝCH MEDVEĎOV, Nemecko 43´
Každý deň vymiera na planéte v priemere 50 druhov 

živočíchov, a predstaviteľom tohto osudu je i ľadový 
medveď, najväčší pozemský dravec na svete. Bádateľ 
Hannes Jaenicke spolu s nemeckým expertom na ľadové 
medvede a špecialistom na Arktídu Matthiasom Breiterom 
skúma príčiny hroziaceho vyhynutia bielych obrov. Film 
je strhujúcim krimipríbehom o ich živote a prostredí, kto-
rý nielenže burcuje zo spánku, ale tiež fascinuje krásou 
kráľov severu a ich vlasti.    

15:40 – 16:50
KRAJINA A JEJ TRVALO UDRŽATEĽNÝ 

ROZVOJ, Slovensko 70´
Film je zameraný na aktuálnu problematiku trvalo udr-

žateľného rozvoja (TUR) a zrozumiteľnú formu jej apliká-
cie do vyučovacieho procesu na základných a stredných 
školách. Film má 15 desaťminútových častí, ktoré sú 
zamerané na pochopenie krajiny, jej štruktúry, využitia 
a ochrany. Film je významnou praktickou pomôckou pri 
výučbe environmentálnej výchovy.

18:00 – 19:30
ARCHITEKT ODPADU, Veľká Británia 86´
Viac než tri desiatky rokov Američan Michaela Rey-

nolds s úspechom stavia veľmi lacné domy, ktoré majú 
vlastný zdroj energie, vody aj tepla. Na ich stavbu využíva 
staré pneumatiky, plechovky od piva a sklenené fľaše. 
Táto prekvapivo dobre fungujúca alternatíva bývania z 
dielne vyštudovaného architekta a zástancu trvalo udr-
žateľného rozvoja z Nového Mexika napriek tomu, alebo 
skôr práve preto, v USA neustále naráža  na mnohé by-
rokratické prekážky. Celé tri roky zaznamenával režisér 
Oliver Hodge prácu Michaela Reynoldsa a jeho boj s 
americkými úradníkmi. 

19:35 – 20:25
ÚKRYT V BUDOVE, Veľká Británia 48´
Film je intímnym portrétom komunity, ktorá bojuje proti 

znečisťovaniu životného prostredia a proti moci veľkých 
spoločností... Texaské priemyselné odvetvia majú povole-
né vypustiť každý rok do ovzdušia milióny ton toxických 
znečisťujúcich látok a k tomu ďalšie tisícky ton v prípade 
„havárie“ alebo „neplánovaného“ úniku. Keď k takejto 
udalosti dôjde, obyvateľom kážu zostať doma a utesniť 
páskou okná a dvere. Táto procedúra sa nazýva Shelter 
in Place (úkryt v budove). Komunity, ktoré žijú pri plote 
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priemyselných podnikov v Texase, sú obyčajne chudobné, 
sú to Afroameričania a nemajú silu protestovať.  

20:30 – 21:25
ZVIERATÁ NA STRÁŽI! ZNEČISTENIE 
PÔDY, Francúzsko 52´
Mnohé živé organizmy, od mikroskopických až po ci-

cavce, zvláštnym spôsobom prežívajú v znečistenej pôde. 
Tieto bioindikátory sú vzácnou pomôckou pre ekotoxiko-
lógov, ktorí sa snažia lepšie pochopiť tieto znečisťujúce 
látky a riziká, ktoré znamenajú pre ľudskú populáciu a  
ekosystémy. 

Europa Cinemas

Prehliadka nesúťažných filmov
19:00 – 21:30
STÁLE OKOUZLUJÍCÍ A OKOUZLENÁ KVĚ-

TA FIALOVÁ, Česká republika 38´  
Portrét Květy Fialovej, námet, scenár, réžia Martin 

Slunéčko
LIMONÁDOVÝ JOE alebo KOŇSKÁ OPERA, 

Česká republika, 1964, 87´ 
Paródia na westerny podľa predlohy Jiřího Brdečku, 

hrajú Květa Fialová, Karel Fiala, Miloš Kopecký, Olga 
Schoberová, Waldemar Matuška.

Osobné stretnutie s herečkou v Banskej Bystrici, mo-
deruje Martin Slunéčko

ŠTVRTOK 13. MÁJA

Kinosála Múzeum SNP

Prehliadka súťažných filmov
9:00 – 9:25
RECYKLÁTOR, Slovensko 25´
Autorský dokumentárny film začínajúceho režiséra 

Erika Prausa je filozofickou esejou o svedomí človeka so 
symbolickými prvkami. Pri reflexii vnútra jedinca nás re-
žisér zavedie medzi obyvateľov obce Poniky, kde miestny 
františkánsky farár a rocker pracujúci v recyklačnej firme 
uvažujú nad svedomím jednotlivca v dnešnej dobe.

9:30 – 9:50
ZABUDNUTIE, Grécko 17´
Malý Alexander žije so svojím otcom. Každý deň sa teší 

na svoju matku, pretože po veľkej katastrofe je jedinou 
osobou, ktorá ho spája s minulosťou...

9:55 – 10:05
PRÍRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Česká re-

publika 11´
Zoznámenie s problematikou územného systému ekolo-

gickej stability a jeho realizácia vo väčšom meste.
10:10 – 11:05
LOVEC SEMIEN, Austrália 52´
Zábavný dokumentárny film na tému, ktorá je životne 

dôležitá pre budúcnosť planéty – hľadanie semien, ktoré 
môžu zachrániť svet pred najväčšou krízou, aká kedy bo-
la, pred globálnym nedostatkom potravín, spôsobeným 
zmenou podnebia, ktorú zavinil človek.

11:10 – 11:40
DOBRODRUŽNÝ VÝSKUM – ZAZNÁVA-

NÉ POKLADY: KAŽDÝ DRUH SA POČÍTA, 
Nemecko 28´

Najmä v čase hospodárskej krízy sa na celom svete 
kladie dôraz na priemyselnú výrobu a ekonomický rast 
obyčajne bez toho, aby sa bral ohľad na ochranu prírody 
a ochranu druhov. Odborníci sú presvedčení, že naďalej 
podceňujeme dôležitosť prírody. V mnohých oblastiach 
však práve  biodiverzita zabezpečuje ekonomickú stabilitu 
a predstavuje zdroj, ktorý je hodný miliardy. 

11:45 – 12:35
BUDÚCNOSŤ, ZA AKÚ CENU? Francúzsko 52´
Ak sa chceme vyhnúť klimatickej katastrofe, ktorá nás 

čaká, musíme urýchlene o polovicu znížiť emisie CO
2
 na 

planéte. Hrozby klimatických konfliktov sa stávajú čím 
ďalej tým zjavnejšími: nedostatok vody, odlesňovanie, 
masívna migrácia klimatických utečencov, prebiehajúce 
boje o kontrolu nad surovinami a poľnohospodárskou 
pôdou... Rozumná spotreba energie je jediným konkrét-
nym riešením toho, ako sa vyhnúť týmto katastrofickým 
scenárom. 

12:40 – 13:00
DISNEYLAND NA NAJKVALITNEJŠEJ 
PÔDE, Česká republika 17´
V blízkosti Znojma, len pár metrov od rakúskych 

hraníc, vzniklo zábavno-nákupné centrum. Tento chrám 
spotreby vyrástol na najúrodnejšej pôde, kde sa predtým 
pestovali preslávené znojemské uhorky. Investor plánuje 
dvojnásobné rozšírenie tohto centra a vtedy padnú ďalšie 
desiatky hektárov úrodných polí. Okolité obce však zámer 
podporujú s prísľubom rozvoja regiónu...

14:00 – 14:55
VTÁKY BEZ HRANÍC, Taiwan 52´
Prežitie alebo vyhynutie ohrozeného druhu lyžičiara 

je jasným indikátorom zdravotného stavu flóry a fauny 
východnej Ázie. Prvý raz bolo toto veľkolepé sťahovanie 
vtákov zachytené na HD s vysokým rozlíšením. Film do-
kumentuje epickú 2 000 km dlhú cestu zo zimovísk na 
Taiwane, cez pobrežnú časť Číny a Žlté more do najne-
bezpečnejšej časti sveta – demilitarizovanej zóny medzi 
Severnou a Južnou Kóreou – až na miesto každoročného 
rozmnožovania.  

15:00 – 15:50
ŤAŽKÉ KOVY, Čína 50´
Pred viac než dvadsiatimi rokmi bol elektronický odpad 

Japonska, USA, Austrálie a iných krajín dovážaný do ma-
lého čínskeho mesta Fengjiang. Okolo päťdesiattisíc mig-
rujúcich pracovníkov z chudobných oblastí stredozápadu 
Číny vytvorilo armádu demontujúcu tento odpad. Každý 
rok rozoberú a recyklujú takmer 2 milióny ton tými najpri-
mitívnejšími metódami. Film rozpráva príbeh rodín, ktorý je 
bojom o prežitie. Ťažko pracujú, aby si kúpili svoje sny, ale 
ich život sprevádzajú choroby a dokonca aj smrť.

15:55 – 16:40
URAL (Zo seriálu DIVOKÉ RUSKO), Nemecko 44´
Seriál Divoké Rusko ukazuje jedinečné krajinné scené-

rie a bohatosť druhov najväčšieho štátu na svete v dych 
vyrážajúcej HD kvalite. Časť II sa venuje pohoriu Ural tiah-
núcemu sa do dĺžky 2 000 km od pobrežia Arktického 
oceánu po hranicu s Kazachstanom. 

16:45 – 16:55
ZRUB KANADA, Slovensko 8´
Krátky film o vzniku a živote v zrube v okolí hôr Ma-

lej Fatry.
18:00 – 19:30
KRV RUŽE, Nemecko 89´
Film rozpráva príbeh o mimoriadnom živote a brutálnej 

smrti ochranárky prírody a filmárky Joan Rootovej a o jej 
kampani za záchranu milovaného jazera Naivasha v Keni. 
Film je autobiografiou a zároveň klasickou detektívkou. 
Kto zabil Joan Rootovú? Prostredníctvom tohto príbehu 
režisér Singer pootvoril okno do sveta tlejúceho napätia 
v Afrike, ktoré stále vyplýva z  kolonializmu a chce si vy-
bojovať miesto v globálnej ekonomike. 

19:35 – 20:25
POLÁRNY KRUH: OSUDOVÉ ZNAMENIE 

ZO SEVERU, Japonsko 49´
V dôsledku globálneho otepľovania sa Arktída drasticky 

mení. Plocha ľadu v Severnom ľadovom oceáne je naj-

menšia od začiatkov meraní a ľadovým medveďom hrozí 
vyhynutie. Stav Arktídy je osudovým znamením pre našu 
vlastnú budúcnosť. Dokumentárny film ukazuje časť ve-
deckého výskumu, ktorý sa vedie, a popisuje veľké zmeny, 
ku ktorým v súčasnosti dochádza ďaleko na severe. 

20:30 – 20:55
HMLOVÝ LES, Irán 21´
Hmlový les je pekné miesto nachádzajúce sa vysoko v 

horách pri Sharude, v strednej časti Iránu. Prostredníctvom 
krátkej cesty nás film oboznamuje s touto veľkolepou 
prírodnou scenériou.

Europa Cinemas

19:00 – 21:30
POSLEDNÍ LOVCI, Česká republika 
Návšteva vzdialeného sveta, plná otázok a zamyslení, 

je pohľadom na drsný život v indonézskej dedine Lama-
lera, kde domorodí lovci, ako jedni z posledných na tejto 
planéte, lovia veľryby rovnako ako pred sto rokmi. Steve 
L. Lichtag  a jeho hostia – premiéra nového dokumen-
tárneho filmu 

PIATOK 14. MÁJA

Kinosála Múzeum SNP

Prehliadka súťažných filmov
9:00 –  9:25
ARSY – VERSY, Slovensko 23´
Film o matke a jej synovi Ľubošovi, ktorý prevracia 

svet hore nohami.
9:30 – 10:25
LÁMANIE ĽADU – ARKTICKÝ ŠTÝL, 
Nórsko 53´
Výskumníci Nórskeho polárneho inštitútu sa zame-

riavajú na globálne otepľovanie a výsledky Nansenovho 
výskumu, ktoré robil pred viac než 100 rokmi, sú dnes 
veľmi dôležité pre zdokumentovanie dlhodobých a drama-
tických zmien klímy, stavu ľadu v Arktíde a ich dôsledkov 
napríklad pre ľadové medvede a tulene.  

10:30 – 11:30
AJ NA JEDNOM STUPNI ZÁLEŽÍ, 
Dánsko 57´
Tento informačný a inšpiračný dokumentárny film, 

prinášajúci najnovšie poznatky o zmene klímy, nám 
ponúka reálne fakty o globálnom otepľovaní a správaní 
ľudí, úžasné príklady jednotlivcov a komunít, riešiacich 
svetové environmentálne problémy. Skupina vplyvných 
medzinárodných vedcov počas cesty ukazujú akým spô-
sobom je možné implementovať nové udržateľné riešenia, 
pričom používajú príklady z ich vlastnej oblasti snaženia 
– z oblasti energetiky, poľnohospodárstva, vzdelávania, 
financií, technológií, ľudskej populácie, odlesňovania a 
legislatívy. 

11:35 – 12:25
ČÍNA V PRÚDE: ENVIRONMENTÁLNA 
DILEMA, Japonsko 49´
Znečistenie životného prostredia je jedným z najväč-

ších politických problémov Číny. Opatrenia na zabránenie 
znečisteniu sa medzi regiónmi veľmi líšia. V pobrežných 
mestách boli v súlade s národným nariadením spoločnosti 
znečisťujúce životné prostredie jedna za druhou odhale-
né a boli voči nim uplatnené rôzne sankcie až po zákaz 
činnosti. Avšak vo vnútrozemí Číny mnohé samosprávy 
trhajú dynamitom hory a prehradzujú rieky kvôli výstavbe 
vodných elektrární, ktoré pomôžu plniť najvyššie nariade-
nia na dosiahnutie prosperity. Ako môže Čína zosúladiť 
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takéto konfliktné požiadavky a dosiahnuť harmonickú 
spoločnosť?  

12:30 – 13:00
BOCIANI Z MOJHO ÚDOLIA, Srbsko 27´
Filmový dokument o vtákoch, ktoré sú už celé stáro-

čia symbolom Vojvodiny, severného Srbska a Panónskej 
nížiny vo všeobecnosti. Bociany biele sú najčastejšie sa 
vyskytujúce vtáky nížin a dosahujú populáciu približne 
1 100 párov. Film je zvlášť cenný, pretože zaznamenáva 
nálady a špecifické správanie bocianov počas párenia, 
kladenia vajec, kŕmenia mláďat a umierania. 

14:00 – 14:30
STRATENÝ, KTORÉHO NIK NEHĽADAL, 

Slovensko 28´
Príbeh o mladom mužovi, ktorý bol donútený prírodou 

prežiť bez jedla a vody 16 dní v ľadových horách sám 
bez cudzej pomoci.

14:35 – 14:55
VÁŽKY, Taliansko 19´
Krátky príbeh o živote a prirodzenom prostredí takých 

fascinujúcich tvorov akými sú vážky, ktoré sú však stá-
le viac ohrozované ľahkomyseľným správaním ľudí voči 
prírode po tom, ako odolali času a všetkým zmenám v 
dejinách Zeme. 

15:00 – 15:25
SMRÁDOK, BORDEL A GLOBÁLNE 
TEPLÚČKO, Česká republika 24´
Globálne otepľovanie hýbe svetom. Zdá sa, že väčšina 

odborníkov sa zhoduje v názore, že za rastom teplôt stojí 
oxid uhličitý produkovaný priemyselnou výrobou, spaľo-
vacími motormi a napokon aj mnohými domácnosťami. 
Ale ekologické správanie, ktoré by vyplývalo z každoden-
ného života, nám príliš vlastné nie je. A tak, paradoxne, 
voláme po globálnej ekologickej zmene, ale naše domác-
nosti a spôsob života vôbec o prílišnej úcte k životnému 
prostrediu nehovoria.

15:30 – 16:25
LOM LEŠTINKA – ZATOPENÁ HISTÓRIA, 

Česká republika 53´
Pred pár desiatkami rokov nebolo na mieste lomu 

Leštinka po vode ani pamiatky. Prečo a kedy sa zača-
lo s lámaním hlbokej jamy? Ako sa do nej dostali rybie 
populácie? Pomocou unikátnych podvodných záberov a 
historicky cenných materiálov film netradičným spôsobom 
rozpráva o vzniku tejto jedinečnej lokality.

16:30 – 17:00
ŽIVOT PRINESENÝ DO VESMÍRU, 
Dánsko 28´
Už niekoľko desaťročí sa človek pripravuje na dlhé ces-

ty do vesmíru a na osídlenie iných planét. Je to obrovská 
výzva. Aby sme prežili dlhú cestu, musíme „priniesť život 
do vesmíru“. Vedci sa pokúšajú kopírovať krehkú ekolo-
gickú rovnováhu v malých uzavretých cykloch, pripraviť 
výrobu dostatočných a životne dôležitých dodávok vody, 
kyslíka a potravy. II. časť z tohto dokumentárneho seriálu 
nás zavedie späť minulého storočia a odhalí mimoriadny 

americký experiment Biosphere 2 z roku 1991, kedy 
skupina ôsmich ľudí bola dva roky izolovaná v obrovskej 
sklenenej konštrukcii, ktorá obsahovala zmenšený model 
planéty Zem. 

17:05 – 17:30
STRATENÍ NOMÁDI, Slovensko 25´
Šiesti kamaráti sa vyberú do Kirgizstanu zlyžovať krás-

ne a neznáme vrcholy a dostať sa do nádhernej a takmer 
nepoznanej doliny Sary Djaz v pohorí Ťan Šan. Nádherné 
počasie, nedotknuté čisté hory a super lyžovačka v prvej 
časti expedície sú viac než sľubným začiatkom. No po-
tom nastanú problémy, Kirgizstan je krajinou, kde skoro 
nič nie je isté... 

SOBOTA 15. MÁJA

9:00 – 15:00
Prehliadka víťazných  filmov  
ENVIROFILM 2010
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