
Pondelok, 3. 11. 

09:00 – 11:00

OBRI OCEÁNU, Maďarsko, 26‘
Film predstavuje fascinujúci život lamantína karibského, 
manty, žraloka veľrybieho a vorvaňa tuponosého pro-
stredníctvom zaujímavých údajov a animácií. Ale ukázalo 
sa, že tento život je plný nebezpečenstva a zápasov, prí-
činou ktorých sú ľudia.

MOBILITA V MESTE, Slovensko, 4‘
Názorná deklarácia zabratého priestoru v meste rôzny-
mi druhmi dopravy (bicykle, autá, MHD).

VO VETRE KOPÝT, Slovensko, 29‘
Dokument ukazuje netradičný a vo svete ojedine-
lý chov koní vo voľnej prírode. Predstavuje ich ži-
vot vo všetkých ročných obdobiach v prostredí 
Muránskej planiny a Slovenského raja v spojitosti 
s prírodou.

DRAHÉ VERSUS LACNÉ, Nemecko, 9‘
Johannes si kúpil dve nové tričká. Tie vyzerajú skoro 
rovnako. Avšak zatiaľ čo jedno tričko stálo menej ako 
5 EUR, druhé takmer 50. Ako to, že je to tak? Je dra-
hé tričko o toľko lepšie ako to lacné? Alebo sú vysoké 
ceny len zlodejstvom. Johannes si kladie za cieľ hľadať 
odpovede.

PLAČ VEĽRÝB, Slovensko, 26‘
Veľryby sa stali symbolom nezmyselného ľudského 
plienenia prírody a príkladom bezohľadného zneu-
žitia technického pokroku. Napriek všeobecnému 
zákazu lovu stále sú krajiny, ktoré pokračujú v ich 
zabíjaní. Ak dopustíme, že z oceánov zmizne spev 
veľrýb, potom zostane Zem iba miestom pre posled-
ný plač. Plač ľudí.

Utorok, 4. 11.

09:00 – 11:00

OBRI OCEÁNU, Maďarsko, 26‘

MOBILITA V MESTE, Slovensko, 4‘

VO VETRE KOPÝT, Slovensko, 29‘

DRAHÉ VERSUS LACNÉ, Nemecko, 9‘

PLAČ VEĽRÝB, Slovensko, 26‘

Program premietania filmov
3. – 7. november 2014

Kino Sloboda

18:00 – 20:00

VLČIE HORY, Slovensko, 48‘
Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu 
s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom, pu-
tovali tri roky krížom krážom horami a lesmi Východ-
ných Karpát, regiónom rozprestierajúcim sa na území 
Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických 
vlkoch a iných výnimočných zvieratách, ktoré spo-
ločne žijú v tomto území.

PURPUROVÉ ŽENY, Francúzsko, 52‘
Ženy kmeňa Himba, krehké, a napriek tomu odvážne, 
v nepriateľskom prostredí. Svoje vedomosti a rodinné 
tradície odovzdávajú mladším generáciám. Sú pamäťou 
kmeňa. Čo prinesie budúcnosť ľuďom kmeňa Himba?

Streda, 5. 11.

09:00 – 10:00

OHROZENÉ VČELY, Švajčiarsko, 8‘
Animovaný film. Môj dedko mi rozpráva príbeh, ktorý 
sám vymyslel, a žiada ma, aby som natočil o ňom film. 
Kvôli znečisteniu, pesticídom a ďalším toxickým látkam 
sa včela rozhodne opustiť úľ a hľadá lepšie miesto pre 
život. 

ŠIKULKOVIA ZO SKŘIPOVA, Česko, 28‘
V obci Skřipov býva približne tisíc obyvateľov a 
samí šikulkovia. Niektorí z nich chodia do miest-
nej základnej školy, ktorú navštívili Jana s Ivom. 
Dali hlavy dokopy a vytvorili originálne výrobky z 
recyklovateľných materiálov, napr. peňaženku, 
autíčko, obelisk z PET fľaše a originálny kvet z pa-
pierových ruličiek.

LIGHTA, Slovensko, 11‘
Ekologický príbeh o malej žiarovke Lighte, ktorá žije u 
starého modelára. Je jediným zdrojom svetla v miestnosti 
až do chvíle, kedy majster do miestnosti vpustí nového 
rivala. Malá Lighta to nenechá len tak a o svoje miesto sa 
rozhodne bojovať.

10:00 –11:00

OHROZENÉ VČELY, Švajčiarsko, 8‘

ŠIKULKOVIA ZO SKŘIPOVA, Česko, 28‘

LIGHTA, Slovensko, 11‘

Štvrtok, 6. 11.

09:00 – 11:OO

OBRI OCEÁNU, Maďarsko, 26‘

MOBILITA V MESTE, Slovensko, 4‘

VO VETRE KOPÝT, Slovensko, 29‘

DRAHÉ VERSUS LACNÉ, Nemecko, 9‘

PLAČ VEĽRÝB, Slovensko, 26‘

18:00 – 20:00

VITAJTE VO FUKUŠIME, Belgicko, 59‘
Dokument rozpráva o udalostiach po katastrofe – po 
poškodení jadrovej elektrárne – aby sa deti na ne ne-
skôr rozpamätali. Ale aktuálny stav jadrovej elektrárne 
stále vyvoláva hrozby.

AKO SVÄTOJÁNSKE MUŠKY, Taliansko, 44‘
Film rozpráva príbehy troch čílskych žien, ktorých ži-
voty boli buď zničené, alebo budú negatívne ovplyv-
nené výstavbou priehrad a ktoré sa snažia čeliť firem-
nému obrovi, ktorý sa ich chystá rozdrviť a zničiť ich 
krajinu brutálnym zavádzaním koncepcie rozvoja, kto-
rú ony nezdieľajú.

Piatok, 7. 11.

08:30 – 10:00                                             

VLČIE HORY, Slovensko, 48‘

DRAHÉ VERSUS LACNÉ, Nemecko, 9‘

PLAČ VEĽRÝB, Slovensko, 26‘

10:30 – 12:00  

VLČIE HORY, Slovensko, 48‘

DRAHÉ VERSUS LACNÉ, Nemecko, 9‘

PLAČ VEĽRÝB, Slovensko, 26‘

Premietanie v dopoludňajších hodinách je pre vopred 
nahlásené školy. Večerné premietanie je určené pre 
širokú verejnosť, vstup voľný.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.  


