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Festivalové mestá v máji opäť ožijú
Envirofilm, to sú predovšetkým filmy a ešte raz filmy. Každodenné prehliad-

ky filmov. Súťažných, nesúťažných, archívnych... pre deti aj pre dospelých. 
Organizátori festivalu však už tradične pripravujú pre návštevníkov aj sprievodné 
podujatia. Nie je tomu inak ani tento rok a ponuka je opäť zaujímavá.

Banská BystricaBanská Bystrica
Podujatia pre detiPodujatia pre deti. Vernisáž výstavy Zelený svet a odovzdávanie cien 

sa koná v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici. Deti sa môžu tešiť na prekva-
penia, ktoré pre ne chystá moderátor Janko Haruštiak a jeho Harry Teater. Prvý 
deň festivalu bude patriť deťom od rána do večera. Na Námestí SNP sa školáci 
aj tento rok pokúsia o vytvorenie nového slovenského rekordu. Z umelohmot-
ných obalov z jogurtu zložia, verme, že rekordný plastový obrazec. Čaká ich tiež 
Cesta plastu, na ktorej si osvoja vedomosti z výroby, spracovania, separovania a 
recyklácie plastov a ich znovu uvedenia do života. O zábavu sa postará Bábkové 
divadlo na Rázcestí, detský folklórny súbor Matičiarik a rocková kapela Rock 
Reunion. Pre deti sú pripravené aj hry a súťaže na tému Lesy pre vodu a mokra-
de. Uskutočnia sa v areáli Múzea SNP.

Zmenil tvár ŠanghajaZmenil tvár Šanghaja. Beseda s Ladislavom Kabošom, režisérom do-
kumentárneho filmu Zmenil tvár Šanghaja o banskobystrickom rodákovi archi-
tektovi Ladislavovi Hudecovi. Besedy a premietania filmu sa zúčastní aj archi-
tektka Klára Kubičková.

Prehliadka slovenských dokumentovPrehliadka slovenských dokumentov, ktoré vznikli v STV v 
rámci Zmluvy so štátom. Diváci uvidia filmy Hľadači utajených svetov (Pavol 
Barabáš), Lovci lesných tíšin (Zdeno Vlach, Ohrozené krídla – Miznúca krajina 
(Jaroslav Mikuš).

Póly ZemePóly Zeme. Už stáli hostia festivalu, filmári Pavol Barabáš a Steve Lichtag, 
nesklamú svojich fanúšikov ani tento rok. V programe Póly Zeme ich prevedú 
ľadovými pláňami, nekonečným oceánom, temným podzemím, kúzlom Himalájí, 
ale aj najťažším kaňonom sveta, Trou de Fer. Viac o programe neprezradili. Má 
to byť prekvapenie.

Kvalita namiesto kvantityKvalita namiesto kvantity v ochrane prírody na Slovensku je názov 
besedy, na ktorej budú s verejnosťou besedovať minister životného prostredia 
SR József Nagy, Rastislav Rybanič (MŽP SR), Ján Zuskin (ŠOP SR), Ján Topercer 
(UK, Botanická záhrada Blatnica) a Marián Jasík (Inštitút ochrany prírody). 
Témou besedy bude pripravovaný zákon o ochrane prírody, zonácia TANAP-u, 
počet a kvalita chránených území na Slovensku.

ZvolenZvolen pripravil pre návštevníkov festivalu, okrem prehliadok súťažných fil-
mov, aj premietanie filmov z archívu Slovenského filmového ústavu a z archívu 
Lesníckeho a drevárskeho múzea. V Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa budú premietať 
filmy pre deti a mládež a v Arboréte Borová Hora sa uskutoční environmentálna 
súťaž pre deti.

V Banskej ŠtiavniciV Banskej Štiavnici  sa Envirofilm bude odohrávať v Kine Akademik, v 
Čajovni Klopačka, v Slovenskom banskom múzeu – v Kammerhofe a na Starom 
zámku, ale aj v Kysihýbli a v Múzeu vo Sv. Antone, kde je výstava Les pre ľudí, 
ľudia pre les k Medzinárodnému roku lesov 2011. Starý zámok bude počas festi-
valu centrom Festivalu kumštu, remesla a zábavy.

V KremniciV Kremnici sa festival začína už v nedeľu 15. mája. Hosťom slávnostného 
otvorenia festivalu bude herec Milan Kňažko. Po besede s ním diváci uvidia film 
režiséra Martina Ťapáka Nevesta z hôľ, v ktorom jednu z hlavných úloh stvárnil 
práve Milan Kňažko.

KrupinaKrupina sa do (pred)festivalového diania zapojila už v marci, počas 
Svetového dňa vody a potom na Deň Zeme (22. apríla). Ďalšie podujatia sa 
konajú v máji – Tvorba výtvarných objektov z plastových odpadov, Turistický 
výstup na Sitno (aj s čistením turistického chodníka a studničiek na jeho trase) 
a Noc v Múzeu A. Sládkoviča. V rámci festivalového týždňa sa Krupinčania vy-
dajú Po stopách cíbika chochlatého a budú tiež spoznávať močiare a mokrade 
v regióne Hontu.

Program Envirofilmu nájdete na www.envirofilm.sk  


