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TERMÍN PREDNÁŠAJÚCI NÁZOV STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
4.júl nepremieta sa nepremieta sa nepremieta sa 

13.júl 
(UTOROK!) 
21:00 hod. 

 (HORÁREŇ) 

„Páni Bratia“  
Peter Niňaj 

Róbert Puškár 

Južná Amerika + ANTARKTIDA – 
z paluby aj podpalubia 

(komentovaná fotoshow + video + diskusia) 

Známi hudobníci predstavia život na výletnej lodi z dvoch pohľadov – 
hosťujúcich umelcov spríjemňujúcich pobyt turistom, a aj ako turisti samotní 

– pretože umelci sú na palube vlastne hosťami. Počas okružnej plavby 
navštívime Panamu, Kostariku, Peru, Ekvádor, Čile, Antarktídu a Argentínu.  

18.júl 
21:00 hod. 

 (HORÁREŇ) 
Ivan Janko Všade dobre, na HAITI peklo 

(komentovaná fotoshow + autogramiáda) 

Premietanie spojené s autogramiádou novej knihy. Zážitky z piatich ciest po 
piatich kontinentoch, ktoré spája túžba spoznávať nové kraje. Pohodu z ciest 
ruší len reportáž z Haiti, ktoré 12. januára 2010 zmiatlo silné zemetrasenie. 

Ponúka však netradičný pohľad do zákulisia novinárskej cesty, pri ktorej 
človek nikdy nevie, ako to celé nakoniec dopadne.  

27.júl 
(UTOROK!) 
21:00 hod. 

(HORÁREŇ) 
Pavol Barabáš BHUTÁN – hľadanie šťastia 

(film + diskusia) 

Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia. Starodávne 
horské kráľovstvo domorodci nazývajú po svojom - Zem hrmiaceho draka. 

Putovanie zabudnutým krajom, kde ľudia uctievajú všetko živé, je 
rozprávaním o šťastí. Vnútorný pokoj tu je cennejší, než zhon za matériou ... 

1.august 
20:30 hod. 

(HORÁREŇ) 
Daniel Jablonski 

ALBÁNSKO – za herpetofaunou 
krajiny orlov 

(komentovaná fotoshow + diskusia) 

Krajina orlov, bunkrov a dnes už aj mercedesov – stále tajomná, divokrásna, 
drsná, ale hlavne pestrá. Taká je nielen z kultúrneho hľadiska, ale aj z toho 

prírodného. Skutočná pokladnica živej prírody a najmä herpetologicky (t.j. čo 
sa týka plazov, i obojživelníkov) jedna z najzaujímavejších krajín Balkánu.  

8.august 
20:30 hod. 
(NA LODI) 

Vít Fila TIBET – cesta k najsvätejšej hore 
(komentovaná fotoshow + video + diskusia) 

Najposvätnejšia hora sveta, magický Kailáš (6.714 m). Pútnici prichádzajú do 
Darchenu za jediným cieľom: vykonať púť, či aspoň zbadať najposvätnejšiu 

horu Ázie. Súčasťou púte je rituálne obídenie hory - tzv. kora,  dlhá asi  
52 km, počas ktorej sa  prekonáva sedlo vo výške 5.630 m.  

15.august 
20:30 hod. 

(HORÁREŇ) 

Matúš Zajac 
Michal Fulier 

Mestské konfrontácie – 
VÝCHOD verzus ZÁPAD 

(komentovaná fotoshow + diskusia) 

Paradoxy stojace vedľa seba. Rozkvet a chudoba, modernizácia a tradícia. 
Konfrontácie miest Západu a Východu prostredníctvom dokumentárnej 

fotografie. Zachytávajú ľudí v každodenných situáciách života, v rýchlosti 
behu moderného sveta v snahe vyrovnať sa s pocitom zdanlivej slobody.  

22.august 
20:30 hod. 

(HORÁREŇ) 

Lenka Gondová 
Štefan Kardoš 

NÓRSKO – za polnočným slnkom 
(komentovaná fotoshow + video + diskusia) 

Divoká krása fjordov, panenská príroda, krajina sobov, losov a pižmoňov. Za 
veľrybami na rozbúrené more. Hniezdenie morských vtákov na 

najsevernejšom cípe pevninskej Európy – Nordkapp a najväčší vtáčí ostrov. 

29.august 
20:30 hod. 

(HORÁREŇ) 
Katarína Géčová BRAZÍLIA – aká to krása 

(komentovaná fotoshow + diskusia) 

Que beleza brasileira - alebo krása brazílska. To najlepšie a najkrajšie, čo sa 
dá za rok prežiť v tejto úžasnej krajine ... zákutia Rio de Janeiro, vystúpenie 

na karnevale s najlepšou školou samby, cesta stopom do Bahie ako aj 
najčerstvejie zážitky zo Jericoacoary - tajomnej pláže na konci sveta. 
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