
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

Filmový festival HoryZonty nebude len o filmoch

Ženy v úlohe hostí na festivale nevítame často. O to viac sa tešíme, že pozvanie na podujatie prijala 
jedna z najlepších svetových slacklineriek Anna Kuchařová.

Za desať rokov sa na festivalovom pódiu vystriedalo mnoho zauímavých hostí. A boli to práve ženy, ktoré 
vzbudili obrovský záujem návštevníkov. Za všetky treba spomenúť „žraločiu ženu“ Danielu Kotekovú, či 
„hmyzožrútku“ Mariu Borkovcovú. Tento rok sa môžu diváci tešiť na ďalšiu zaujímavú hosťku. Bude ňou opäť 
Češka a divákom predství relativne nový šport slackline, ktorý veľmi pripomína povrazochodenie. 

Slackline vznikol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v národnom parku Yosemity v Amerike, kde si 
horolezci krátili cestu z jedného vrcholu na druhý tým, že si medzi ne natialhli popruh. Na rozdiel od 
klasického chodenia po lane je popruh pružný. Slackline môže človek skúsiť kdekoľvek, kde sa dá natiahnúť 
medzi dva pevné body, napriklad medzi stromy. Od neho je odvodený aj highline. Je to v podstate rovnaká 
športová disciplína, popruh je však natiahnutý minimálne desať metrov nad zemou. Športovec je pritom 
istený. 

Anna Kuchařová, dnes slacklinerka na plný úväzok. Najskôr liezla, chodila na vodu, hory, bicyklovala, behala 
a bežkovala. Po prvých neúspešných kontaktoch s lajnou v roku 2008 na slackline zanevrela. Zlom nastal v 
lete 2010, keď čerstvo zaľúbená do slacklinistu, začala lajnu skúšať znova. Nešlo to, ale trpezlivosť a 
motivácia boli silnejšie ako modriny, slzy a strach. Po mesiaci prešla 12 metrov a skúsila highline. V 
súčasnosti patrí medzi svetovú ženskú špičku a svoj popruh sa nebojí natiahnuť ani nad priepasť 300 metrov 
hlbokú. „To najdôležitejšie je, že na lajne musím prekonávať sama seba. V každom kroku je viera, pokora a 
sústredenie. Lajny sú pre mňa veľkou školou o mne,“ hovorí vyštudovaná architektka, pre ktorú je slackline 
sviežim spojením športu, meditácie, užívania lesa a kamarátov.

Moderná „povrazchodkyňa“ dnes cestuje za lajnami po celom svete, organizuje expedície, robí kurzy, 
prednášky, slackline exhibície a účinkuje v ostravskom Cirkuse trochu jinak. Hosťovala na viacerých 
domácich aj zahraničných festivaloch - v Poľsku, Francúzsku, Veľkej Británii. Na HoryZontoch sa predstaví 
návštevníkom v piatok 13. novembra. V sobotu si budú môcť záujemci pod vedením profesionálky 
Kuchařovej priamo v Trenčíne sami slackline vyskúšať.

Zaujímavých hostí sa organizátorom HoryZontov darí aj vďaka podpore sponzorov. Tento rok sú medzi nimi 
Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
a Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis.
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