
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

Na HoryZontoch zažijete aj tisíc míľové dobrodružstvo

Pred šestnástimi rokmi prišiel o ľavú ruku. Napriek svojmu hendikepu zvládol aj dva ročníky 
najťažšieho a najdlhšieho ultramaratónu na horských bicykloch v Európe. O svojich zážitkoch sa 
podelí s trenčianskym publikom už o necelé dva týždne. V sobotu 14. novembra bude jedným z hostí 
jubilejného desiateho ročníka festivalu dobrodružných filmov Horyzonty. Richard Štěpánek.

Boj s vlastnou psychikou
„Jedného dňa som sa prebudil a  povedali mi, že sa mi pár vecí v živote zmení. Mali pravdu. Zmenil sa mi 
život,“ píše na internete Štěpánek, ktorý je príkladom toho, že ak má človek cieľ a pevnú vôľu, je schopný 
dokázať viac ako si myslí. V roku 1999 ho dopravná nehoda pripravila o ruku. V priebehu 21 dní absolvoval 
21 operácií. Netrvalo dlho a k športu sa vrátil a to do slova a do písmena. V rokoch 2013 a 2014 sa postavil 
na štart mimoriadne náročného ultramaratónu. Závodu, ktorého víťaz nie je jeden, ale všetci, ktorí prídu do 
cieľa. Jeho účastníci totiž zvádzajú boj s vlastnou psychikou. 
Súťaž začína na česko-nemeckej hranici v meste Aš. Vedie takmer všetkými pohoriami Česka, cez celé 
Slovensko a končí sa na slovensko-ukrajinskej hranici v obci Nová Sedlica. Pre účastníkov je fixne 
stanovený len štart a cieľ a podmienka trasa prírodou. Tí najlepší prejdú tisíc míľ za osem dní. Za koľko sa to 
podarilo Richardovi Štěpánkovi, ako mal pri tom upravený bicykel a čo všetko musel so sebou viezť prezradí 
návštevníkom HoryZontov vo svojej prezentácii. Tieto extrémne preteky mapuje aj český film Malíři, ktorý 
zaradili organizátori HoryZontov do filmového bloku v sobotu 14. novembra od 14. do 17. hodiny.

Na pleciach nosičov na vysokohorskú chatu
Prednáška Richarda Štépánka bude súčasťou filmovo-reprezentačného bloku „Bez bariér“ a sekcie „Umenie 
a šport v živote telesne postihnutých“. V ňom sa divákom predstaví aj Matej Kapusta, ktorý je pripútaný na 
invalidnom vozíku. Návštevníkom porozpráva o tom, ako sa na pleciach štyroch tatranských nosičov dostal 
na Téryho chatu. O tejto „netradičnej vynáške“ odprezentuje na filmovom plátne video. Svoj pohľad na svet 
sprostredkuje širokej verejnosti aj formou výstavy fotografií s názvom „Život z pohľadu II“. Tie zavedú diváka 
na miesta, na ktorých by človeka na vozíku bežne nečakali.
S Matejom Kapustom sa stretli organizátori HoryZontov na festivale už pred rokom, kedy sa zúčastnil súťaže 
nosičov sen, ktorej cieľom je zdolať Farské schody na Mierovom námestí v Trenčíne s nosičskou krošňou a 
sudom piva. Kapusta prešiel stopäť schodov síce bez krošne a pivného suda, ale zato po vlastných rukách. 
Desiaty ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty sa bude konať za podpory Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Audiovizuálneho fondu, 
Nadačného fondu PwC v Nadácii Pontis a Audiovizuálneho fondu v priestoroch Posádkového klubu od 12. 
do 14. novembra. Všetky informácie sú dostupné na internetovej stránke podujatia. Vstupenky sú v predaji  
Kulúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne.
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Viac info na: 
- www.horyzonty.sk
- https://www.facebook.com/pages/HoryZonty-festival-dobrodru%C5%BEn%C3%BDch-filmov/151682297177?fref=ts
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