
Mýto pod Ďumbierom 

17:00- 19.00

FILMY ZEM

Dobrák od Kosti (Slovensko, 14 min, 2017, r. Martina 
Nagyová)

Čech Petr je po úspešnej transplantácii kostnej drene a 
Slovák Belo je zapísaný v registri darcov kostnej drene. 
Spolu sa rozhodli, že precestujú na kolobežkách 
naprieč Slovenskom a Českom. 

S deťmi cez hory (Slovensko, 18 min, 2017, r. Chorá 
vrana prodakšn)

Štyri rodiny, štyri dni a tri noci v stanoch na hrebeni 
Javorníkov. Silný a vtipný dokument o turistike s deťmi.

Chyť ma ak to dokážeš: Burunduk (Slovensko, 15 
min, 2017, r. Rastislav Hatiar)

Mladé dievča ide na dobrodružnú cestu do Mongolska 
s otcom a bratrancom. Zatiaľ čo oni dvaja sa snažia 
chytiť na udicu najväčšiu lososovitú rybu, ona 
spoznáva mongolskú kultúru, pozoruje okolitú krajinu a 
domorodcov, chodí po okolitých vrchoch a píše si 
denník.

Posledný zberač medu (The Last Honey Hunter, 
Nepál, 36 min, 2016, r. Ben Knight)

Dokument o posledných členoch prežívajúcej kultúry, 
ktorí zberajú divoký halucinogénny med z džungľových 
útesov hlboko v odľahlých údoliach východného 
Nepálu.

30 dní hrdinom (Slovensko, 48 min, 2017, r. Matúš 
Lašan)

Dokumentárny film o prechode Cesty hrdinov SNP - 
najdlhšej turistickej trasy na Slovensku. 30 dní 
každodenného dobrodružstva, zážitkov, ale aj bolesti a 
driny.

Štvrtok 22.11.

19:30- 21:00

FILMY VODA

Sloboda (Freedom, Kanada, 8 min, 2017, r. Goh 
Iromoto)

Spoznajte Emily, nadšenú kajakárku, ktorá sa cíti 
najslobodnejšie medzi vodou a nebom. Čeriac hladinu 
pozorne načúva predovšetkým svojmu vnútornému 
hlasu.

The way to the worlds (Slovensko, 30 min, 2018, r. 
Peter Csonka)

Freestylové kajakovanie a príbeh ugandských 
kajakárov a ich strastiplná cesta na majstrovstvá 
sveta.

Expedícia Ekvádor (Slovensko, 30 min, 2017, r. Peter 
Csonka)

Partia kajakárov zo Slovenska a Čiech splavila divoké 
rieky Ekvádoru.

Nekonečné možnosti ostrova Skye (Skye’s The 
Limit, UK, 25 min, 2017, r. James Appleton)
Pádlovanie proti plastom 2017: Cal Major osamote 
obopláva Isle of Skye v Škótsku na paddle boarde. 
Dobrodružstvo poukazuje na dopad plastového 
odpadu, aj na úžasné zábery odľahlých a divokých 
miest.

Vstupné: 6 € Predaj: Ticketportal



Mýto pod Ďumbierom 

17:00- 19 00

FILMY BEH

Hľadanie ultra s Patrikom (Slovensko, 5 min, 2018, r. 
Adam Lisý)

Krátky film o neobyčajnom chalanovi - Patrikovi 
Hrotekovi. Paťo má síce len 26 rokov, no svojimi 
výkonmi, ale hlavne názormi, inšpiruje celú generáciu 
bežcov.

Najvyššie položený maratón na svete (Worlds 
Highest Marathon, Nepál, 7 min, 2017, r. Bjarne Salén)

Príbeh o Christopherovi Mohnovi, ktorý prekonal 
lymskú boreliózu a beží najvyššie položený maratón 
na svete, ktorý sa začína v základnom tábore pod 
Mount Everestom.

Východniarska stovka (Slovensko, 21 min, 2017, r. 
Mária Prokipčáková)

Dokumentárny film o najvýchodnejšom ultra traile na 
Slovensku.

Te Waipounamu: Nefritové vody (The Waters of 
Greenstone, Nový Zéland, 26 min, 2017, r. Simon 
Waterhouse)

Cez optiku jedného z najdôležitejších novozéland-
ských kultúrnych symbolov (Pounamu) sa dve ženy, 
Robyn a Hollie, snažia o zdolanie najstaršieho 
dobrodružného závodu na svete - Kathmandu od 
brehu k brehu.

 

:

Piatok 23.11.

Vstupné: 8 €

Predaj: Ticketportal

19:00-20 30

Rasťo Hatiar - beseda a premietanie filmu

20:30-22:30

FILMY SKALA 2

Uruca II (Uruca II - Bugaboos Edition, Kanada / 
Brazília, 8 min, 2017, r. Erick Grigorovski)

Animovaní Hugo a Lipe sú naspäť na stene! Tentoraz v 
nehostinných podmienkach zamrznutej skaly plnej 
ľadu.

Teória šťastia podľa Rybanského (Slovensko, 35 
min, 2017, r. Rastislav Hatiar)

Poetický filmový príbeh o kontraste a vzájomnom 
pochopení generácií, o poézii života aj lezenia, o tom, 
ako vznikol prvovýstup na "Dračí kút".

Krajina pľuvajúcich vtákov (The Land Of Maybe, 
Nový Zéland, 15 min, 2017, r. Will Lascelles)
Traja z najlepších svetových lezcov (Cedar Wright, 
James Pearson a Yuji Hirayama) sa vydávajú na 
Faerské ostrovy, aby sa pokúsili o prvovýstup na 
najvyšší morský útes na svete.

Coconut Connection (Coconut Connection, 
Belgicko, 38 min, 2017, r. Sean Villanueva O'Driscoll)
Po predchádzajúcom preskúmaní pobrežia 
Baffinovho ostrova na palube známej jachty Dodo's 
Delight sa Nicolas Favresse a Sean Villanueva 
rozhodnú vrátiť na bigwallovú horolezeckú expedíciu, 
tentoraz aj s talianskymi kolegami.

:



Mýto pod Ďumbierom 

17:00- 19:00

FILMY SNEH

Slobodná vôľa (Free Will, Česká republika, 11 min, 
2017, r. Jakub Piňos)

Cesta lyžiarov z lyžiarskeho strediska v horách 
Revelstoku do krajiny mimo zjazdoviek, kde sa dá 
pocítiť bezhraničná sloboda pohybu na lyžiach. 

Fantázia (Imagination, Kanada, 5 min, 2017, r. Dave 
Mossop)

Pridajte sa k nám na potulkách ulicami Nelsonu v 
Britskej Kolumbii očami mladého chlapca, ktorý 
privedie profesionálneho lyžiara Toma Wallisha k 
životu. Spolu zmenia inak jednotvárnu zimnú jazdu na 
lyžiarske dobrodružstvo, aké tu ešte nebolo.

Tarfala (Tarfala, Fínsko, 27 min, 2016, r. Johannes 
Östergård)

V bezprostrednej blízkosti najvyššej hory Švédska sa 
jeden starý muž rozhodol stráviť svoj život ako chatár v 
osamotenej turistickej chate. Ako vyzerá cesta k 
nájdeniu šťastia, keď ho človek nemôže zdieľať s 
priateľmi a blízkymi?

Ya Mas - Snowmads v Grécku (Ya Mas – Snowmads 
in Greece, Rakúsko, 20 min, 2017, r. Marco 
Freudenreich)

Fabian spolu so svojou skupinou snežných nomádov 
odhaľuje nové chodníčky a ukazuje úžasné lyžiarske 
trasy v regiónoch, ktoré zatiaľ nie sú zaznamenané na 
žiadnych freeride mapách.

Nomádsky autobus (In Gora, Francúzsko, 45 min, 
2017, r. Andy Collet)

Mesačný freeridový roadtrip po Európe na palube 
amerického žltého školského autobusu, ktorý je 
prerobený na kempovacie auto.

 

Sobota 24.11.

Vstupné: 6 € Predaj: Ticketportal

19:15- 20:15
Iwona Yanuszyk,Polsko beseda a premietanie

20:15-20:45

Tombola

 20:45- 22:30

FILMY SKIALP

Perzia (Slovensko, 22 min, 2018, r. Robert Vrlák, Miro 
Peťo)
Dobrodružný skialpový film z Iránu o zlyžovaní 
severných stien Alam Kuh, Damavand a ďalších 
vrcholov. 

Línia v snehu – Grécko (A Line In The Snow – 
Greece, UK, 9 min, 2017, r. Ben Tibbetts)
Objavovanie krásnych hôr na severe Grécka a 
spoznávanie ľudí, ktorí tam žijú a pracujú.

Dva a pol milióna (2.5 Million, USA, 22 min, 2017, r. 
Tyler Wilkinson-Ray)
Americký lyžiar Aaron Rice sa vydáva zlyžovať 2,5 
milióna vertikálnych stôp v odľahlých krajoch a 
dosiahnuť tak nový svetový rekord.


