
15. November / piatok 

Pri dome smútku, ul. Družstevná, Spišská Belá 

spomienka 

10:00 - Pietna spomienka na obete totalitných režimov 

Krátke zastavenie sa pri pamätníku a vzdanie úcty obetiam totalitných režimov za účasti predstaviteľov Konfederácie politických väzňov. 

 

Dopoludňajší blok pre školy  

Kinosála mesta Spišská Belá, Petzvalova 18 

 

film 

10:30 - November + 20 

Dokumentárny / Slovensko / 2009 / 26 min. 

Dokumentárny pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti. Film 

pre všetkých, ktorí nezabudli a nezabudnú ako aj pre tých, ktorí mnohé z udalostí nemali nikdy možnosť spoznať. 

 

prednáška 

11:00 – Príbeh pána učiteľa Grigera z cyklu Nenápadní hrdinovia. 
Živé vysielanie z konferencie v Bratislave. Príbeh predstavia študenti z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 

 

Večerný blok pre verejnosť 

 

film 

19:30 - Skřivánci na niti 

Komédia / Československo / 1969/ 90 min. / 85 % / v pôvodnom znení 

Dvadsať rokov zostal film uzavretý v trezore, pretože odkrýval skutočnosti päťdesiatych rokov. Dej sa odohráva v kladenských oceliarňach, 

kam boli posielaní na brigádu "politickí previnilci" (živnostníci, intelektuáli i ľudia pevní v náboženskej viere). Vedľa nich pracujú na 

šrotovisku i ženy, uveznené za pokus o útek za hranice, tzv. "kopečkářky". Zachytáva vzrušenie z nevyčerpateľnosti a krásy života. 

 

 
 

16. November / sobota 

Kinosála mesta Spišská Belá, Petzvalova 18 
 

17:30  - Blok filmov 
 
Jozef a jeho bratia 
Dokumentárny / Slovensko / 2009 / 45 min. 
Dokument venovaný opcii – presídleniu Rusínov z ČSR do Sovietskeho zväzu – je vytvorený na základe výpovede výborného rozprávača Jozefa 
Bobalika. Na pozadí presídlenia sa dozvedáme o jeho skúsenostiach so sovietskymi pracovnými tábormi za polárnym kruhom. Rekonštruované 
scény akcentujú kultúru rusínskej národnostnej menšiny. Svet východoslovenských dreveníc a drevených kostolov konfrontuje s realitou 
„sovietskeho raja“. 

 

Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok 
Dokumentárny / Slovensko / 2009 / 26 min. 
Rekonštrukcia zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 
1988 využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie ako i 
agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti konfrontujú prítomnosť s 
minulosťou. 

 

November + 20 

Dokumentárny / Slovensko / 2009 / 26 min. 

Dokumentárny pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti. Film 

pre všetkých, ktorí nezabudli a nezabudnú ako aj pre tých, ktorí mnohé z udalostí nemali nikdy možnosť spoznať. 

  

film 

19:30  - Balón 

Drama / Thriller / Historický / Nemecko / 2018 / 81% / 120 min. 

Rok 1979. Rozdelené Nemecko v čase vrcholiacej studenej vojny. Dve východonemecké rodiny túžia po normálnom živote v slobodnej zemi a v 

utajení pripravujú veľký plán úteku na západ. Ich hlavnými zbraňami sú odvaha a vynaliezavosť. Vďaka nim postavia teplovzdušný balón, s 

ktorým sa všetkých osem členov oboch rodín pokúsi preletieť do Západného Nemecka. Balón však tesne pred hranicou havaruje. Stasi nájde 

stopy. Začíná ďalší nebezpečný pretek s časom a s políciou v pätách. Dostanú ešte šancu na druhý pokus? 

 

 
 

17. November / nedeľa 

Kinosála mesta Spišská Belá, Petzvalova 18 

 



15:30  - Blok filmov 
 
Biskup Barnáš 
Dokumentárny / Slovensko / 2016 / 20 min. 
Často počúvame, alebo čítame, že vlastne už nežijú nasledovania hodní ľudia. A ktovie, či niekedy žili... Ale áno, samozrejme, a nie je ich málo. 
Ich príklad je dôkazom víťazstva morálnej sily nad násilím. Ich život môže byť inšpiráciou aj v súčasnosti. Jedným z nich je biskup Štefan 
Barnáš, pomocný biskup Jána Vojtaššáka, rodák zo Slovenskej Vsi. 

 

Vojtaššák 
Dokumentárny / Slovensko / 2019 / 60 min. 
Komunistický režim ho v roku 1951 odsúdil na 24 rokov väzenia. Vtedy mal biskup Vojtaššák už 73 rokov. Vo väzení a nútenej izolácii sa trápil 
15 rokov. Propaganda ho sústavne diskreditovala, potupovala a znevažovala. To otvorilo priestor jeho jednostrannej kritike, ktorá 
deformovala a v mnohom až do súčasnosti deformuje obraz biskupa. Ján Vojtaššák zomrel v povesti svätosti a dodnes k nemu veriaci z celého 
Slovenska prechovávajú veľkú úctu. V roku 1990 bol úplne rehabilitovaný zo všetkých vykonštruovaných obvinení. V roku 1996 začal proces 
jeho blahorečenia 


