
 

 

 
Ganga: Svätá (zne)svätená rieka 
Bratislava: Hotel Tatra – Pondelok 22.5.2017 o 20:00 | Utorok 23.5.2017 o 20:35 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Streda 24.5.2017 o 20:00 
RÉŢIA: JAKE NORTON, PETE MCBRIDE 
ROK: 2016 
ŠTÁT: SPOJENÉ ŠTÁTY 
KATEGÓRIA: A, MINUTÁŢ: 60 
JAZYK: SK DABING, TITULKY: ANGLICKÉ 
Film plynie po prúde najsvätejšej a zároveň najzatracovanejšej rieky sveta – Gangy. V 
roku 2013 sa vydali reţiséri Jake Norton a Pete mcBride na cestu od jej prameňa aţ 
po ústie dokumentujúc jej nespútanú krásu a boj o preţitie. Je to príbeh rieky s jej 
dichotómiou a zloţitosťou. Je príbehom rieky, ktorú uctieva miliarda ľudí. 500 
miliónov ľudí od nej závislých. Je zdrojom ţivota a inšpirácie, ako aj smrti, 
znečistenia a tragédie. 
 
Svetielka Zeme  
Bratislava: Hotel Tatra – Pondelok 22.5.2017 o 20:10 | Streda 24.5.2017 o 19:30 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Pondelok 22.5.2017 o 19:20 
RÉŢIA: JOE LONCRAINE 
ROK: 2016 
ŠTÁT: RAKÚSKO 
KATEGÓRIA: A, MINUTÁŢ: 51 
JAZYK: ANGLICKÝ, TITULKY: SLOVENSKÉ 
Pôsobivé a magické svetielkovanie hmyzu, svätojánskych mušiek a planktónu je 
známe pod pojmom bioluminiscencia, čiţe svetlo, ktoré vyrobí ţivý tvor. Ale prečo 
ho tieto ţivočíchy produkujú? Uţ celé storočia sme ohromení touto krásou a 
záhadou. Prvýkrát v histórii začíname poodhaľovať závoj tajomstva ţivých svetielok. 
Sir David Attenborough bude naším sprievodcom a prevedie nás svetom, ako sám 
vraví: „Celkom odlišným, ako je ten náš.“ 
 
Destinácia: Mars  
Bratislava: Hotel Tatra – Utorok 23.5.2017 o 17:45 | Štvrtok 25.5.2017 o 20:00 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Utorok 23.5.2017 o 20:00 
RÉŢIA: MARK STAROWICZ 
ROK: 2016 
ŠTÁT: KANADA 
KATEGÓRIA: B, MINUTÁŢ: 51 
JAZYK: SK DABING, TITULKY: BEZ TITULKOV 
Preteky o to, komu sa ako prvému podarí vkročiť na červenú planétu, sú v plnom 
prúde. Investujú sa miliardy. Testujú sa rakety. Ako sa tam dostaneme? Ako Mars 
zmeníme? Mali by sme? Vydávame sa na ďalekú expedíciu alebo nás čaká veľké 
rozčarovanie? Film je predovšetkým vedecko-populárnym dokumentom 
prerozprávaným príbehmi muţov a ţien, ktorí zasvätili svoje ţivoty ceste, ktorá sa 
zapíše do dejín rovnako, ako objavné cesty Kolumba ci Magalhãesa. 
 



 

 

Oceány: Záhada zmiznutých plastov 
Bratislava: Hotel Tatra – Štvrtok 25.5.2017 o 20:00 | Piatok 26.5.2017 o 17:35 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Streda 24.5.2017 o 17:40 
RÉŢIA: VINCENT PÉRAZIO 
ROK: 2016 
ŠTÁT: FRANCÚZSKO 
KATEGÓRIA: B, MINUTÁŢ: 53 
JAZYK: SK DABING, TITULKY: BEZ TITULKOV 
99% plastov by malo v oceánoch plávať, ale sú preč. Hoci berieme do úvahy plasty, 
ktoré vyplavilo more na pláţe či plasty, ktoré sú v zajatí arktického ľadu, milióny ton 
sú jednoducho fuč. A keďţe plasty sa nikdy celkom nerozloţia, štiepia sa na čoraz 
menšie čiastočky, ktoré sú priam neviditeľné a stanú sa z nich mikroplasty. Čo sa s 
nimi deje, je skutočnou záhadou. Vedci sa vydali na misiu za mikroplastmi. 
 
Spomaľovanie rýchlej módy 
Bratislava: Hotel Tatra – Pondelok 22.5.2017 o 20:00 | Streda 24.5.2017 o 20:00 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Pondelok 22.5.2017 o 19:05 
RÉŢIA: BEN AKERS 
ROK: 2016 
ŠTÁT: SPOJENÉ KRÁLOVSTVO 
KATEGÓRIA: E, MINUTÁŢ: 65 
JAZYK: ANGLICKÝ, TITULKY: SLOVENSKÉ 
Z čoho sú vaše šaty? Aký je ich vplyv na našu planétu? Len málo z nás si to 
uvedomuje. Keď si kupujeme lacné „plastové“ odevy vieme, ţe nám skoro nič 
nevydrţia, ale aj tak máme potrebu stále si ich kupovať. Prečo? Tzv. rýchla móda 
našej planéte tak veľmi škodí, a preto nutne potrebujeme alternatívu. Musíme 
spomaliť. Alex James sa vydáva na cestu za poznaním, s cieľom zistiť, ako sme sa do 
tohto stavu dostali. Dokáţe niečo rýchlu módu spomaliť? 
 
Nesmrteľný les  
Bratislava: Hotel Tatra – Pondelok 22.5.2017 o 18:25 | Piatok 26.5.2017 o 19:45 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Utorok 23.5.2017 o 18:30 
RÉŢIA: ERIK BALÁŢ 
ROK: 2017 
ŠTÁT: SLOVENSKO 
KATEGÓRIA: A, MINUTÁŢ: 51 
JAZYK: SLOVENSKÝ, TITULKY: BEZ TITULKOV 
Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné 
borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Ţivot medveďov je tu tesne spojený 
so ţivotom stromov a celého pralesa. Ten im poskytuje útočisko pred človekom 
a všetko, čo k ţivotu potrebujú. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no 
zároveň krehký svet divokej prírody, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie 
človeka. 
 
 
 



 

 

Dojedz to: Príbeh o plytvaní jedlom 
Bratislava: Hotel Tatra – Utorok 23.5.2017 o 19:30 | Piatok 26.5.2017 o 17:00 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Štvrtok 25.5.2017 o 19:20 
RÉŢIA: GRANT BALDWIN 
ROK: 2015 
ŠTÁT: KANADA 
KATEGÓRIA: E, MINUTÁŢ: 57 
JAZYK: ANGLICKÝ, TITULKY: SLOVENSKÉ 
Všetci radi jeme. Milujeme kuchárske programy v televízii, časopisy o varení a blogy 
o dobrom jedle. Ale, ako je to moţné, ţe takmer 50% nášho jedla končí ako odpad? 
Filmári a gurmáni Jen a Grant sa ponoria do sveta odpadkov z farmy, obchodov aţ 
po ten ich, z vlastnej chladničky. Filmový príbeh spojí pri jednom diskusnom stole 
farmárov, inšpiratívne organizácie a zákazníkov. 
 
Obhajkyňa Zeme  
Bratislava: Hotel Tatra – Pondelok 22.5.2017 o 17:30 | Štvrtok 25.5.2017 o 17:10 
Banská Bystrica: Európa SC/Cinemax – Štvrtok 25.5.2017 o 19:20 
RÉŢIA: KEES BROUWER 
ROK: 2015 
ŠTÁT: HOLANDSKO 
KATEGÓRIA: D, MINUTÁŢ: 48 
JAZYK: ANGLICKÝ, TITULKY: SLOVENSKÉ 
Náš svet pozná štyri medzinárodné zločiny: vojnové, genocídu, týranie a zločiny 
proti ľudskosti.  Španielsky vyšetrujúci sudca Baltazar Garzón a škótska právnička 
Polly Higginsová sú presvedčení, ţe zoznam váţnych trestných činov by sa mal 
obohatiť o piaty, tzv. ekocídu. Podarí sa Higginsovej a Garzónovi nakoniec získať 
dostatok podpory, aby bola ekocída uznaná a veľkoplošné ničenie našich 
ekosystémov sa stalo prioritnou agendou na medzinárodnom politickom poli raz 
a navţdy? 
  

 

 


