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Anzio A MúzeUM SlovenSkého národného povStAniA v BAnSkej ByStrici



avi ofer, iZraelská produkcia: „a tam je Galilejské jazero…“
náš team v izraeli po stopách odvážnej chavivy.

IzRAEl



iZraelské ženy a dievčatá v armáde



údolie rieky Jordán
nie, toto nie je maľba!



tehila ofer – spoluautorka najobsiahlejšej knihy o chavive reick spolu s chavivinou 
zásuvkou v múzeu palmachu v tel avive



dan noyman – chavivin starý priateľ
Bol to priateľ jej najlepšej priateľky a všetci spolu nerozlučná trojica.



uprostred historik yeshayahu Jelinek z beer shevy  
zľava doprava: zvukár tomáš GreGor, veľvyslanec slovenskej republiky v izraeli radovan 
Javorčík, kameraman ivo miko a režisérka anna Grusková 
„najznámejšia slovenská parašutistka chaviva reick mala maďarských predkov. reč, ktorú najlepšie 
ovládala, bola slovenčina. S matkou hovorila po nemecky. Budovala židovský štát v izraeli.“



alexander bachnár – riaditeľ školy v pracovnom tábore v novákoch a partizán  
chavivu vždy obdivoval, preňho to bola veľká osobnosť a krásna žena.

BRATISlAvA



chavivine spomienky  
Album starých fotografií.



mapa spomienok  
príprava animácie.



imperial War museum of london
chaviva je zaujímavá nielen pre Slovákov a izraelčanov, ale aj pre Britov. Bola európankou celým svojím 
statočným telom aj odvážnou i súcitnou dušou.

lONdýN



terry croWdy – expert na britskú špionáž: „chaviva svojvoľne ohrozila svoju bezpečnosť…“



hotel národný dom v banskeJ bystrici  
nakrúcanie so slovenskými ženami v armáde. Čo si o nej myslia ženy dnes? chceli by byť ňou?

BANSká  
BySTRIcA



budova múZea slovenského národného povstania 



stanislav mičev – riaditeľ múzea snp v banskej bystrici 



drevená koliba  
naša výprava po partizánskych chodníčkoch v lesoch nad pohronským Bukovcom,  
kde chaviva ukrývala ľudí pred fašistami.



pamätník snp v kremničke  
chavivina posledná hrdinská cesta.



oslavy výročia slovenského národného povstania v banskej bystrici



v sieti spomienok na staré časy



banská bystrica – mesto filmovej hrdinky chavivy reick  
a centrum slovenského národného povstania



uprostred producentka mirka molnár Ľachká s režisérkou annou Gruskovou  
náš team monitoruje oslavy Snp.


