PROGRAM
19. - 23. 5. 2021

PRIPOJTE SA K PRÍRODE
KINO LUMIÈRE / ONLINE NA:
kino-doma.sk
Foto: © Corey Rich

Programová tabuľka
Streda

19.5.
KINOSÁLA 2 / kino-doma.sk

KINOSÁLA 1 / kino-doma.sk
18:00 OTVORENIE FESTIVALU HORY A MESTO 2021

3€

100 rokov časopisu Krásy Slovenska
HOSTIA Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika
a Miroslav Herchl

SNEH

FILMY

Aladaglar Skiexpress, Prezieravosť,
Príbehy, ktoré si hovoríme, Metanoia

3€

20:30 HORSKÁ KULTÚRA

20:00 VYSOKÉ HORY 1
3€
FILMY Everest - najťažšia cesta, Nechcený autoportrét

Štvrtok

18:15

FILMY

20.5.

KINOSÁLA 1 / kino-doma.sk

KINOSÁLA 2 / kino-doma.sk

18:00 ENVIRO: SEN O RIEKACH BEZ PLASTOV
3€
Ján Budaj, Martina Paulíková a Soňa Rebrová

18:15

HOSTIA

FILMY

20:00 ŽIVOT NA NAJCHLADNEJŠÍCH MIESTACH SVETA 3 €
HOSŤ Martin Navrátil
FILM Možno zajtra

20:30 SKALA

Piatok

21.5.

PREMIETANIE PRE ŠKOLY

18:15
FILMY

25 € / trieda

18:00 POČASIE NA HORÁCH
Miriam Jarošová, Miro Žiak

3€

20:00 BEH
HOSŤ Júlia Batmendijnová
FILMY Behom za novými príbehmi, Štefánik
v karanténe, Nájdem odvahu

3€

HOSTIA

Sobota

3€

FILM

3€

ZDARMA

Everest - najťažšia cesta

KINOSÁLA 2 / kino-doma.sk
18:15

VODA

FILMY

Vzalo si ho more, Nekonečný dnešok,
Útočisko na suchu, Remedy

3€

Tomáš Petrík, Marek Šurina

20:00 BICYKLE
HOSTIA Mountain Lovers: Bicykel, svet a my dvaja

ZEM
Vo svetle noci, Prepojenie, Malý chlapec
s veľkým snom, Óda na jeseň

20:30 VYSOKÉ HORY 2
FILM Hora tieňov

21:00

22.5.

18:00 HORSKÉ CHATY – ŽIVOT V HORÁCH

FILMY

3€

Kľúčový problém, Významný míľnik, Vylez
z karantény, Na nafukovačke do Asgardu,
Potulky v oblakoch

AMFITEÁTER RAČA

KINOSÁLA 1 / kino-doma.sk
HOSTIA

FILMY

VZDUCH
3€
Poďme spolu lietať, Oslnený, Letom k deťom

KINOSÁLA 2 / kino-doma.sk

KINOSÁLA 1 / kino-doma.sk
9:00

3€

Krotiteľ koní, Irakliho lampáš

3€

21:00 BEST OF VIMFF
3€

Dušou oddaný zime, Vyberám si život,
Na vlastný pohon cez Alpy

FILMY

3€

Významný míľnik, Vzalo si ho more,
Spoveď jedného bežca, Irakliho lampáš

AMFITEÁTER RAČA

ZDARMA

20:30 NAJLEPŠIE HOROLEZECKÉ VÝSTUPY ROKA 2020

Nedeľa
FILMY

VYHLÁSENIE FILMOVEJ SÚŤAŽE
VÍŤAZNÉ FILMY I.

Kľúčový problém

KINOSÁLA 1 / Kino Lumière
3€

Významný míľnik, Vzalo si ho more,
Prepojenie, Spoveď jedného bežca

20:30 VÍŤAZNÉ FILMY II.
FILMY

Juraj Koreň - Letom, svetom, bivakom

FILM

23.5.

kino-doma.sk
18:15

HOSŤ

Útočisko na suchu, Remedy, Krotiteľ koní

18:00 VYHLÁSENIE FILMOVEJ SÚŤAŽE
VÍŤAZNÉ FILMY I.
FILMY

3€

Významný míľnik, Vzalo si ho more,
Prepojenie, Spoveď jedného bežca

21:00 VÍŤAZNÉ FILMY II.
FILMY

6€/5€

6€/5€

Útočisko na suchu, Remedy, Krotiteľ koní

19.
máj

Streda
Kinosála 1

kino-doma.sk

18:00 OTVORENIE FESTIVALU HORY A MESTO 2021
HOSTIA

100 rokov časopisu Krásy Slovenska (multimediálna prezentácia)
DANIEL KOLLÁR, MIKULÁŠ HUBA, JÁN LACIKA, MIROSLAV HERCHL

História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne vychádzajúcom časopise na
Slovensku, ktorý vznikol pred 100 rokmi. Autori popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej
ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia
obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná
a majú ju radi.

20:00 VYSOKÉ HORY 1
FILMY

Everest - najťažšia cesta (Slovensko, 52 min, 2020, r. Pavol Barabáš)
Dá sa najťažšia cesta na Mount Everest vyliezť alpským štýlom? Jej autor, najznámejší britský horolezec Chris
Bonington, sa vyjadril, že je to nemožné. Ale pre štyroch slovenských horolezcov je to výzva. V roku 1988 nastupujú do
juhozápadnej steny Everestu, z ktorej niet návratu...
Nechcený autoportrét (Slovensko, 60 min, 2020, r. Rastislav Hatiar)
Keď sa dvaja kamaráti vybrali na výstup do žľabu Veľkého Mlynára, bol vo Vysokých Tatrách nádherný deň. Roman po
dlhom páde zahynie, ale Rasťovi sa akoby zázrakom podarí prežiť. Zasiahnutý hlbokou tragédiou sa napokon s touto
skúsenosťou pokúša vyrovnať tak, že konfrontuje seba a ďalšie postavy s podobným traumatickým zážitkom.
Kinosála 2

kino-doma.sk

18:15 SNEH
FILMY

Aladaglar Skiexpress (Slovensko, 28 min, 2021, r. Robert Vrlák)
Prvé zlyžovanie vrchu Demirkazik (3756 m n. m.) v tureckom pohorí Aladaglar v podaní slovenských lyžiarov Roba
Vrláka, Mira Peťa a Rasťa Križana.
Prezieravosť (Foresight - From high altitude to intense life, Taliansko, 20 min, 2020, r. Dario Tubaldo)

Ako sa dajú skúsenosti z hôr preniesť do bežného života? A musí človek menej riskovať, aby bol dobrým otcom?

Príbehy, ktoré si hovoríme (The Stories We Tell Ourselves, USA, 11 min, 2021, r. Michael CB Stevens)
Predstavte si, že ste sami na najvyššej hore Severnej Ameriky Denali a pokúšate sa prekonať najrýchlejší známy čas,
za aký sa žene podarilo vystúpiť nahor. Patricia vo filme skúma príbehy, ktoré rozpráva sama sebe, aby zistila, prečo
sa vrhá do určitých dobrodružstiev. Ako sa nakoniec rozhodne? A ktorý príbeh nám rozpovie?
Metanoia (Rakúsko, 22 min, 2020, r. Flo Gassner, Paul Schweller)

Tesne pred tým, ako sa v Európe začnú v marci 2020 postupne zavádzať cestovné obmedzenia, sa chalani z Mountain Tribe vydávajú na skialpinistické dobrodružstvo do Ötztalských Álp. Pandemická situácia sa však zhoršuje rýchlejšie, než sa očakávalo. Celé údolie Ötztal je uzavreté a návrat domov otázny.

20:30 HORSKÁ KULTÚRA
FILMY

Krotiteľ koní (Horse Tamer, Francúzsko, 75 min, 2019, r. Hamid Sardar)
V mongolskom údolí Darhat začnú nomádskym kmeňom miznúť kone. Banditi ich kradnú majiteľom a predávajú za
pár rubľov na ruských bitúnkoch. Ale ostražitý Šuchert sa ich rozhodne prenasledovať až na okraj mongolskej tajgy
na sibírskej hranici.
Irakliho lampáš (Irakli's Lantern, Veľká Británia, 22 min, 2020, r. Ben Page)
Vysoko v gruzínskych kaukazských horách žije 78-ročný Irakli Khvedaguridze. Posledných 25 zím je jediným obyvateľom najvyššie položenej dediny v Európe.

20.
máj

Štvrtok
Kinosála 1

kino-doma.sk

18:00 ENVIRO: SEN O RIEKACH BEZ PLASTOV (diskusia)

HOSTIA

JÁN BUDAJ, MARTINA PAULÍKOVÁ A SOŇA REBROVÁ

Je možné vyriešiť jeden z najviditeľnejších problémov slovenských riek – plávajúci a hromadiaci sa odpad? Plasty
v riekach však nie sú iba estetický problém. Vo vode sa postupne rozrušujú až na maličké čiastočky, ktoré sa ukladajú v prírode vrátane tiel živočíchov a nás ľudí. Čochvíľa môže byť kúpanie sa vo vode či jej pitie priam zdraviu nebezpečné. Vedci vypočítali, že nevedomky už teraz prijímame toľko plastov, že za 10 dní „zjeme“ jednu kreditnú kartu.

20:00 ŽIVOT NA NAJCHLADNEJŠÍCH MIESTACH SVETA (multimediálna prezentácia)
HOSŤ

MARTIN NAVRÁTIL - Ako to vyzerá na miestach, kde je cez mínus 60°C? Ako vnímajú domáci obyvatelia globálne
problémy? Je to len výmysel západného sveta alebo skutočnosť, ktorá sa dotýka nás všetkých? Počas tejto prednášky sa prenesieme nielen na najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon či na Čukotku a na polárne
stanice na Antarktíde, ale čaká nás aj zdieľanie skúsenosti z prechodu cez Beringov prieliv, ktorý práve globálne
klimatické zmeny zmarili. Budú to hlavne príbehy miestnych ľudí s ich životnými skúsenosťami s odkazom pre nás
všetkých. Cieľom prednášky nie je presvedčovanie, ale skôr zamyslenie sa a pohľad z druhej strany.

FILM

Možno zajtra (Maybe Tomorrow, Belgicko, 40 min, 2020, r. Guillaume Bertocchi)

Z dôvodu globálneho otepľovania sa v severozápadnom Grónsku už niekoľko rokov netvorí morský ľad. Čo sa naučili
dvaja dobrodruhovia Guilhem a Guillaume od miestnych obyvateľov, ktorí sú majstrami v prispôsobení sa nestálym
podmienkam?

Kinosála 2

kino-doma.sk

18:15 VZDUCH
FILMY

Poďme spolu lietať (Fly Spiti, Belgicko, 56 min, 2020, r. Benoit Delfosse)
Dvaja skúsení paraglajderi sa vydajú preskúmať údolie Spiti v indických Himalájach, aby spolu zistili, prečo sa ešte
takmer nikomu nepodarilo zaletieť na toto miesto, kde podľa Rudyarda Kiplinga žijú bohovia.
Oslnený (Spellbound, Nový Zéland, 5 min, 2020, r. Richard Sidey)
Basejumping vo wingsuit obleku sa často prezentuje ako vzrušujúca adrenalínová zábava. Krátky film Oslnený nás však
zavedie hlbšie do kontemplatívnejších aspektov skákania.
Letom k deťom (Fly the Roof, Nový Zéland, 37 min, 2021, r. Harry Seagar, Ryan Wilkes) Príbeh o štyroch mladých

Novozélanďanoch, ktorí vystúpili z komfortnej zóny na cudzom kontinente, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.

20:30 SKALA
FILMY

Kľúčový problém (Crux, Kanada, 34 min, 2021, r. Zac Hoffman, Casey Dubois) Film sleduje cestu Harveyho,
bývalého závisláka, ktorý aj pomocou lezenia po skalách neustále bojuje so psychickými problémami.
Významný míľnik (El gran hito, Španielsko, 13 min, 2020, r. Ignasi López Fàbregas) Žena zámožného horolezca,
ktorú už nudí čakanie na návrat manžela z jeho horských avantúr, sa vydá na vlastné dobrodružstvo a pokúsi sa o skromnejší výstup. Ako žena musí prekonávať prekážky, ktoré sú oveľa zložitejšie ako výstup na vrchol.
Vylez z karantény (Lock Down Rock Up, Veľká Británia, 11 min, 2020, r. Nico Hambleton)
Jerome Mowat nás prevedie výzvami, ktorým čelil ako záchranár v prvej línii na začiatku globálnej pandémie, a lezením,
ktoré bolo preňho únikom pred každodennou realitou.
Na nafukovačke do Asgardu (Ocean to Asgard, Kanada, 34 min, 2020, r. Heather Mosher)
Štyria kamaráti cestujú svojpomocne na Baffinov ostrov za štyridsaťdňovým dobrodružstvom. Vtipný príbeh plný
bigwallových prvovýstupov, zjazdov na divokej vode a arktických plameniakov.
Potulky v oblakoch (Nubivagant, USA, 15 min, 2019, r. Jacob Kupferman)
Jedna cesta a jeden horolezecký cieľ – ako prví voľne preliezť cestu Nubivagant na 455 m vysokej skalnej veži Pico Cão
Grande na africkom súostroví Svätý Tomáš a Princov ostrov.

21.
máj

Piatok
Kinosála 1

kino-doma.sk

9:00 PREMIETANIE PRE ŠKOLY
18:00 POČASIE NA HORÁCH (multimediálne prezentácie)
HOSŤ

MIRIAM JAROŠOVÁ / Aspekty kvalitnej predpovede počasia pre hory

HOSŤ

MIRO ŽIAK / Počasie na horách v praxi - Tatry, Alpy, Himaláje

Počasie na horách je dôležité pre zdatného turistu, ale aj obyčajného návštevníka. Prednáška sa zameria na
vedecké, ale aj prírodné aspekty kvalitnej predpovede pre hory.
Počasie na horách je kľúčové z hľadiska úspechu výstupu, ale aj bezpečného návratu domov. Prístup k predpovedi
sa líši s charakterom a veľkosťou pohoria.

20:00 BEH (multimediálna prezentácia a filmy)
HOSŤ

JÚLIA BATMENDIJNOVÁ / Najrýchlejšia žena na Ceste hrdinov SNP

FILMY

Behom za novými príbehmi (New Story Run, Veľká Británia, 12 min, 2020, r. Guy Loftus)
Rosie Watson a Mike Elm majú pocit, že od stola toho veľa nezmôžu, a tak sa rozhodnú prebehnúť a prebicyklovať zo
Spojeného kráľovstva do Mongolska a prerozprávať nám príbehy ľudí, ktorých ovplyvňuje klimatická kríza.

Ako vyzeralo 11 dní a 18 hodín na trase dlhej 763 km so stúpaním 31 400 m zblízka? Júlia nám porozpráva, aké úlohy plnil jej
podporný tím, ako na extrémnu záťaž reagoval organizmus, ale aj o myšlienkach a pocitoch, ktoré jej cestou vírili v hlave.

Štefánik v karanténe (Slovensko, 26 min, 2020, r. Viliam Bendík)
Sedemnásťročný Juraj má sen. Prebehnúť všetky kopce v Malých Karpatoch za jeden deň. Myslíte, že sa mu to podarí?
Nájdem odvahu (Slovensko, 37 min, 2020, r. Viliam Bendík) Lenka Vacvalová hľadá odvahu zabehnúť najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Devína s prevýšením viac ako 31 kilometrov. Na Ceste hrdinov SNP však nájde
oveľa odvážnejšie ženy ako je ona sama - tie, ktoré stáli tvárou v tvár smrti počas Slovenského národného povstania.

Kinosála 2

kino-doma.sk

18:15 ZEM
FILMY

Vo svetle noci (Slovensko, 40 min, 2020, r. Matej Pok)

Dokument Vo svetle noci ukazuje, ako umelé osvetlenie narúša rovnováhu svetla a tmy.

Prepojenie (ČR, 29 min, 2020, r. Jan Žůrek) Osem žien z Francúzska, Čiech a Kanady sa rozhodne natiahnuť
500-metrovú highline medzi dvoma ikonickými skalnými vežami v púšti v americkom Utahu.
Malý chlapec s veľkým snom (Tuva youngster - Yong Deng, Čína, 30 min, 2019, r. Zhang Xiquan)
Yong Deng, 12-ročný chlapec z altajských hôr, nasleduje zvyky svojich predkov, no lákajú ho aj výdobytky modernej doby
a namiesto lyžovania sa chce naučiť jazdiť na snouborde. Podarí sa mu vyhrať lyžiarske preteky a dostať novú dosku?
Óda na jeseň (Ode to the Fall, USA, 4 min, 2020, r. Matthew Irving)
Pohľad zblízka na prácu hasičov bojujúcich v prvej línii s požiarom v coloradskej divočine v Grizzly Creek počas leta 2020.

20:30 VYSOKÉ HORY 2
FILM

Hora tieňov (Wall Of Shadows, Poľsko, 92 min, 2020, r. Eliza Kubarska)
Chudobný nepálsky šerpa sa rozhodne porušiť miestne tabu a vydá sa na expedíciu na najposvätnejšiu horu, len
aby mohol synovi zaplatiť školu. Rozhnevá tým horských bohov?

21:00 Amfiteáter Rača
FILM

Everest - najťažšia cesta (Slovensko, 52 min, 2020, r. Pavol Barabáš) Dá sa najťažšia cesta na Mount Everest vyliezť
alpským štýlom? Jej autor, najznámejší britský horolezec Chris Bonington, sa vyjadril, že je to nemožné. Ale pre štyroch
slovenských horolezcov je to výzva. V roku 1988 nastupujú do juhozápadnej steny Everestu, z ktorej niet návratu...

22.
máj

Sobota
Kinosála 1

kino-doma.sk

18:00 HORSKÉ CHATY – ŽIVOT V HORÁCH (multimediálne prezentácie)
HOSŤ

TOMÁŠ PETRÍK / Hory na full-time

HOSŤ

MAREK ŠURINA / Chatárom od podlahy

Ako viesť horskú chatu tak, aby ju ľudia mali radi? Prenesieme sa na pozitívny ostrov k Chate pri Zelenom plese, alias
Brnčalke, kde Tomáš už desiaty rok vymýšľa samé zlepšováky pre svojich hostí.
Snívanie o živote na horách v reálnom čase a za bieleho dňa alebo ako sa 24-ročný Marek Šurina stal chatárom,
správcom akejsi útulne, rozpadnutej dreveničky v horách.

20:00 BICYKLE (multimediálna prezentácia a filmy)
HOSTIA

FILMY

MOUNTAIN LOVERS / Bicykel, svet a my dvaja

Traily a jazdenie na bicykli vo viac ako 30 krajinách sveta - zážitky, ale aj nespočetne veľa bizarných a vtipných
situácií, nad ktorými neraz zostával rozum stáť.

Dušou oddaný zime (Get Fat, Kanada, 8 min, 2020, r. Dan Whelan)
Krátky film o zimnej jazde na fatbajkoch v kanadských Skalnatých vrchoch.
Vyberám si život (Choosing To Live, Kanada, 8 min, 2020, r. Jeff Bartlett, Matt Clark)
Počas smútenia nad stratou manžela napadlo Sarah Hornby, že by sa so zosnulým mužom mohla spojiť prostredníctvom jeho najväčšej vášne. Za jediný rok sa pokúsi prejsť všetkých 10 trás, ktoré Ryan zdokumentoval do cyklistického
sprievodcu po kanadských Skalnatých vrchoch.
Na vlastný pohon cez Alpy (BIKE2BOAT ALPS, Nemecko, 28 min, 2021, r. Olaf Obsommer) Klimaticky neutrálna
cesta na bicykli a kajaku cez Alpy. Štyria kajakári Olaf Obsommer, Jens Klatt, Adrian Mattern a Bren Orton sa na bicykloch vydali za alpskými prírodnými skvostami a rýchle jazdy na divokých riekach boli už len čerešničkou na torte.

Kinosála 2

kino-doma.sk

18:15 VODA
FILMY

Vzalo si ho more (Lost At Sea, Veľká Británia, 48 min, 2020, r. Johnny Burke)
Film je osobnou cestu 25 -ročného mladíka, ktorý sa snaží pochopiť, kým bol skutočne jeho otec a prečo strávil toľko
rokov sám na mori.
Nekonečný dnešok (The Long Today, Kanada, 17 min, 2020, r. Niobe Thompson)
Otec mal toto leto 70 rokov. Na mape si našiel „rieku“, opravil jedno zo svojich starých drevených kanoe a pozval
svoju rodinu, aby mu pomohla osláviť jeho veľký deň. Ukázalo sa nás iba zopár, no rozhodne to stále zato.
Útočisko na suchu (Aterpean Ateri, Španielsko, 5 min, 2021, r. Ruben Crespo)
Pre opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19 prežíva Mikel každý deň ponorený do nútenej monotónnosti. Spomienky
na dobré časy a sny o nových dobrodružstvách mu však dodávajú energiu potrebnú na prekonanie neobvyklej
situácie.
Remedy (Slovensko, 40 min, 2021, r. Jakub Šipoš)
Príbeh mladých ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu loďou z Kanárskych ostrovov do južnej časti Senegalu, aby priniesli
jednoduché filtre na vodu do oblasti Casamance. Vizuálna mozaika zachytáva útek z konzumnej spoločnosti
a príbeh hľadania zmyslu života v pomoci iným.

Kinosála 2

kino-doma.sk

21:00 BEST OF VIMFF
FILMY

Významný míľnik (El gran hito, Španielsko, 13 min, 2020, r. Ignasi López Fàbregas) Žena zámožného horolezca,
ktorú už nudí čakanie na návrat manžela z jeho horských avantúr, sa vydá na vlastné dobrodružstvo a pokúsi sa o
skromnejší výstup. Ako žena musí prekonávať prekážky, ktoré sú oveľa zložitejšie ako výstup na vrchol.
Vzalo si ho more (Lost At Sea, Veľká Británia, 48 min, 2020, r. Johnny Burke) Film je osobnou cestu 25-ročného
mladíka, ktorý sa snaží pochopiť, kým bol skutočne jeho otec a prečo strávil toľko rokov sám na mori.
Spoveď jedného bežca (Confessions of a runner, Libanon, 29 min, 2020, r. Bachar Khattar)
Uznávaný trailový bežec Patrick Vaughan sa s nami podelí o to, ako mu beh pomohol dostať sa z toho najhoršieho,
a zároveň sa s ním vydáme na 470 km dlhý horský prechod zo Sýrie až k izraelským hraniciam.
Irakliho lampáš (Irakli's Lantern, Veľká Británia, 22 min, 2020, r. Ben Page)
Vysoko v gruzínskych kaukazských horách žije 78-ročný Irakli Khvedaguridze. Posledných 25 zím je jediným obyvateľom najvyššie položenej dediny v Európe.
Amfiteáter Rača

20:30 NAJLEPŠIE HOROLEZECKÉ VÝSTUPY ROKA 2020 – ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
HOSŤ

JURAJ KOREŇ / Letom, svetom, bivakom (multimediálna prezentácia)
Letom, svetom, bivakom. Himalájami. Sám. Expedičný paraglajding v Indii.

FILM

Kľúčový problém (Crux, Kanada, 34 min, 2021, r. Zac Hoffman, Casey Dubois) Film sleduje cestu Harveyho,
bývalého závisláka, ktorý aj pomocou lezenia po skalách neustále bojuje so psychickými problémami.

23.
máj

Nedeľa
VYHLÁSENIE FILMOVEJ SÚŤAŽE

18:15 kino-doma.sk / 18:00 Kino Lumière
VÍŤAZNÉ FILMY I.
FILMY

Významný míľnik (El gran hito, Španielsko, 13 min,
2020, r. Ignasi López Fàbregas) Žena zámožného
horolezca, ktorú už nudí čakanie na návrat manžela
z jeho horských avantúr, sa vydá na vlastné dobrodružstvo a pokúsi sa o skromnejší výstup. Ako žena musí
prekonávať prekážky, ktoré sú oveľa zložitejšie ako
výstup na vrchol.
Vzalo si ho more (Lost At Sea, Veľká Británia, 48 min,
2020, r. Johnny Burke) Film je osobnou cestu 25 -ročného
mladíka, ktorý sa snaží pochopiť, kým bol skutočne jeho
otec a prečo strávil toľko rokov sám na mori.
Prepojenie (ČR, 29 min, 2020, r. Jan Žůrek)
Osem žien z Francúzska, Čiech a Kanady sa rozhodne
natiahnuť 500-metrovú highline medzi dvoma ikonickými skalnými vežami v púšti v americkom Utahu.
Spoveď jedného bežca (Confessions of a

runner, Libanon, 29 min, 2020, r. Bachar Khattar) Uznávaný trailový bežec Patrick Vaughan sa s nami podelí
o to, ako mu beh pomohol dostať sa z toho najhoršieho,
a zároveň sa s ním vydáme na 470 km dlhý horský
prechod zo Sýrie až k izraelským hraniciam.

20:30 kino-doma.sk / 21:00 Kino Lumière
VÍŤAZNÉ FILMY II.
FILMY

Útočisko na suchu (Aterpean Ateri,
Španielsko, 5 min, 2021, r. Ruben Crespo) Pre
opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19 prežíva
Mikel každý deň ponorený do nútenej monotónnosti. Spomienky na dobré časy a sny o nových
dobrodružstvách mu však dodávajú energiu
potrebnú na prekonanie neobvyklej situácie.
Remedy (Slovensko, 40 min, 2021, r. Jakub Šipoš)
Príbeh mladých ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu
loďou z Kanárskych ostrovov do južnej časti
Senegalu, aby priniesli jednoduché filtre na vodu
do oblasti Casamance. Vizuálna mozaika zachytáva útek z konzumnej spoločnosti a príbeh
hľadania zmyslu života v pomoci iným.

Krotiteľ koní (Horse Tamer, Francúzsko, 75

min, 2019, r. Hamid Sardar) V mongolskom údolí
Darhat začnú nomádskym kmeňom miznúť
kone. Banditi ich kradnú majiteľom a predávajú
za pár rubľov na ruských bitúnkoch. Ale ostražitý
Šuchert sa ich rozhodne prenasledovať až na
okraj mongolskej tajgy na sibírskej hranici.

Hostia
Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika a Miroslav Herchl
19.5. STREDA
100 ROKOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA
18:00
KINOSÁLA 1
História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne
vychádzajúcom časopise na Slovensku.

kino-doma.sk

Ján Budaj, Martina Paulíková a Soňa Rebrová
ENVIRO: SEN O RIEKACH BEZ PLASTOV

20.5.

ŠTVRTOK

18:00

KINOSÁLA 1

kino-doma.sk

Je možné vyriešiť jeden z najviditeľnejších problémov slovenských riek – plávajúci
a hromadiaci sa odpad?

Martin Navrátil
20.5. ŠTVRTOK
ŽIVOT NA NAJCHLADNEJŠÍCH MIESTACH SVETA
Pohľad domácich na globálne otepľovanie v polárnych oblastiach.

20:00

KINOSÁLA 1

kino-doma.sk

Miriam Jarošová
21.5. PIATOK
ASPEKTY KVALITNEJ PREDPOVEDE POČASIA PRE HORY
Vedecké, ale aj prírodné aspekty kvalitnej predpovede pre hory.

18:00

KINOSÁLA 1

kino-doma.sk

Miro Žiak
21.5. PIATOK
POČASIE NA HORÁCH V PRAXI - TATRY, ALPY, HIMALÁJE
18:00
KINOSÁLA 1 kino-doma.sk
Počasie na horách je kľúčové z hľadiska úspechu výstupu, ale aj bezpečného návratu domov.
Prístup k predpovedi sa líši s charakterom a veľkosťou pohoria.

Júlia Batmendijnová
21.5. PIATOK
NAJRÝCHLEJŠIA ŽENA NA CESTE HRDINOV SNP
20:00
KINOSÁLA 1
Ako vyzeralo 11 dní a 18 hodín na trase dlhej 763 km so stúpaním 31 400 m zblízka?

kino-doma.sk

Tomáš Petrík
22.5. SOBOTA
HORY NA FULL-TIME
18:00
KINOSÁLA 1
Ako viesť horskú chatu tak, aby ju ľudia mali radi.

kino-doma.sk

Marek Šurina
22.5. SOBOTA
CHATÁROM OD PODLAHY
18:00
KINOSÁLA 1
Snívanie o živote na horách v reálnom čase a za bieleho dňa.

kino-doma.sk

Mountain Lovers
22.5. SOBOTA
BICYKEL, SVET A MY DVAJA
20:00
KINOSÁLA 1 kino-doma.sk
Traily a jazdenie na bicykli vo viac ako 30 krajinách sveta - zážitky, ale aj nespočetne veľa
bizarných a vtipných situácii, nad ktorými neraz zostával rozum stáť.

Juraj Koreň
22.5. SOBOTA
LETOM, SVETOM, BIVAKOM
20:00
AMFITEÁTER RAČA
Letom, svetom, bivakom. Himalájami. Sám. Expedičný paraglajding v Indii.

