
 ŠTVRTOK 12. 11. 2015 

 8.30 — 12.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála
Dopoludňajšie premietanie pre školy.

 Od 19.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála

Slávnostné otvorenie X. ročníka Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty
Pavol Barabáš, Miroslav Dušek: Bras Magasin → Prezentácia dvoch dobrodruhov 

– známeho dokumentaristu a profesionálneho vodcu kaňoningu o spoločných 
expedíciách, spojená s besedou.

    Prestávka
Tatra, réžia: Redbull / Slovensko / 2015 / 10 minút → Tatra je obrazom plynutia času 

a vzťahu človeka k prírode. Zároveň je spojením veľkých vášní – mountainbikingu, 
hôr, fotografie a filmu.

Just Go, réžia: Patrik Paulínyi / Slovensko / 2015 / 5 minút → Snowboarding ako vášeň 
62 ročného dôchodcu.

Jeff Lowé s Metanoia / Metanoja Jeffa Lowa, réžia: Jim Aikman / USA / 2014 / 84 
minút → Životný príbeh jedného z najlepších lezcov v histórii, vizionára a pioniera 
Jeffa Lowea, ktorý bojuje s nevyliečiteľnou chorobou.

 PIATOK 13. 11. 2015

 8.30 – 12.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála
Dopoludňajšie premietanie pre školy

 

15.00– 18.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála

Strecha sveta, réžia: Mario Piťuch / Slovensko / 2014 / 34 minút → Priebeh expedície 
na Pik Lenina a spomienka na tragickú udalosť z roku 1990.

Grand Canyon of the Stikine / Grand Canyon rieky Stikine, réžia: Olaf Obsommer 
/ Nemecko / 2014  / 17 minút → Grand Canyon rieky Stikine sa považuje za Mount 
Everest medzi divokými vodami. Vedúci expedície Olaf Obsommer si na jej zdolanie 
vybral do tímu najlepších kajakárov sveta.

Livin Tiny /Život v malom, réžia: Sam Giffin / USA / 2013 / 21 minút → Dobrodružná 
cesta partie lyžiarov a snowboardistov za prašanom.

Mont Rebei Project / Projekt Mont Rebei, réžia: Vladimir Cellier / Francúzsko / 
2015 / 18 minút → Medzinárodný tím „skokanov do lana“ posúva svetový rekord 
v tejto novej športovej disciplíne v španielskom Katalánsku.

    Prestávka
Peaks Trilogy / Vrcholová trilógia, réžia: Damiano Levati / Taliansko / 2014 / 5 minút 

→ Tri ikonické športy, tri legendárne miesta v talianskych Alpách a jeden dobrodruh
Tashi and the Monk / Tashi a mních, réžia: Andrew Hinton, Johnny Burke / India 

/ 2014 / 40 minút → Bývalý budhistický mních a duchovný učiteľ Lobsang založil 
na úpätí Himalájí nový domov pre siroty a opustené deti, s ktorými po druhý raz 
v živote prežíva svoje detstvo.

Nordfor Sola / Na sever od slnka, réžia: Inge Wegge, Jørn Nyseth Ranum / Nórsko / 
2013 / 46 minút → Surferi Inge a Jørn strávili deväť mesiacov za polárnym kruhom, 
kde okrem perfektných vĺn našli, a aj pozbierali tonu odpadkov a zažili radosť 
z dobrodružstva mimo civilizácie.

 Od 19.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála

Anna „AnčeKanče“ Kuchařová (CZ): Na cestách vzduchom → Prezentácia jednej 
z najlepších svetových slacklineriek o výprave ku koreňom slackline do USA 
a prvej highline na Islande, spojená s besedou.

Fyrst, réžia: Jan Šimáček / Česko / 2014 / 24 minút → Fyrst znamená po islandsky prvý. 
Ako prvé otvorenie dverí do neznáma. Je to tiež meno prvej „highline“ na Islande.

    Prestávka
Kostarika Chasing Jaguars, réžia: Peter Csonka / Slovensko / 2014 / 30 minút → 

Expedícia extrémnych kajakárov na divokých perejách riek Kostariky.
Jurek, réžia: Pawel Wysoczanski / Poľsko / 2015 / 73 minút → Najnovší portrét Jerzyho 

Kukuczku – jedného z historicky najlepších horolezcov a druhého človeka na svete, 
ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek.

Muztagh Ata – s kardiostimulátorom na sedemtisícovku, réžia: Markéta Hanáková 
/ Česko / 2013 / 15 minút → Dokument približuje pokus českej horolezkyne o výstup 
bez kyslíka na pamírsku sedemtisícovku Muztagh Ata /7546 m/ v Číne.

 
 SOBOTA 14. 11. 2015

 14.00 – 17.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála

Nepálsky trojboj, réžia: Markéta Hanáková / Česko / 2014 / 18 minút → Dhaulaghiri, 
Annapurna, Langtang – tri odlišné treky troch dobrodruhov v Nepále. 

Almost Ablaze / Takmer v plameňoch, réžia: Teton Gravity Research / USA / 
2014 / 30 minút → Film, ktorý očarí nádherným prostredím, iným levelom lyžova-
nia a kočovným životným štýlom troch špičkových „freeriderov“. 

Panaroma, réžia: Jon Herranz / Španielsko / 2015 / 28 minút → V júli 2014 sa Edu Marín 
pustil do najväčšej výzvy svojho života. Projektu, pri ktorom chcel vyliezť legendárnu 
cestu Alexa Hubera z roku 2007 s názvom „Panaroma“. Sprevádzal ho pritom jeho 
šestdesiatdvaročný otec – Francisco Marín „Novato“.

The Coast / Pobrežie, réžia: Skip Armstrong / USA / 2014 / 7 minút → Pobrežie 
oceánu je miesto, ktoré si mladý surfer vybral, kým sa dozvie presnú diagnózu 
svojho dedičného ochorenia.

    Prestávka
Hľadanie dobrodružstva, réžia: Juraj Lukáš / Slovensko / 2014 / 5 minút → Ako ďaleko 

treba zájsť, ak chceš nájsť dobrodružstvo? Láka a očarúva len keď prenikneš jeho 
bránami a najviac si ho uvedomíš, až keď skončí. 

Mica to Greenland, réžia: Jay MacMillan / Kanada / 2014 / 22 minút → Inšpirovaný 
malou fotkou neznámeho grónskeho kopca sa Lucas Debari rozhodol naplánovať 
dokonalú expedíciu na tento neidentifikovateľný ľadovec.

Into the Light / Ku svetlu, réžia: Jochen Schmoll / Rakúsko / 2014 / 6 minút → Stefan 
Glowacz a Chris Sharma zliezli a vyliezli Majlis al Jinn, druhú najväčšiu jaskyňu 
sveta.

Mílaři, réžia: Jaroslav Jindra / Česko / 2014 / 56 minút → 1600 kilometrov v sedle hor-
ského bicykla, za riadidlami kolobežky alebo v bežeckej obuvi z najzápadnejšieho 
cípu Česka do najvýchodnejšej slovenskej obce.

 

HLAVNÝ PROGRAM, POSáDKOVÝ KLuB TReNčíN
Od 17.00 – FILMOVO-PReZeNTAčNÝ BLOK „Bez bariér“/ Malá sála /
Sekcia: umenie a šport v živote telesne postihnutých

 / Vstup voľný /

Splnenie jedného sna, réžia: Matej Kapusta / Slovensko / 2015 / 6 minút → Netradič-
ná „vynáška“ štyroch vysokohorských nosičov na Téryho chatu. Film o tom, ako sa 
splnil sen telesne postihnutého vozíčkara.

Beseda s hendikepovaným fotografom Matejom Kapustom 
Richard Štepánek (CZ): 1000 míľové dobrodružstvo → Rozprávanie plné príbehov 

z najťažšieho a najdlhšieho ultramaratónu na horských bicykloch v Európe v poda-
ní človeka, ktorý, aj po strate jednej ruky, dokazuje ľuďom, že ak majú pevnú vôľu, 
dokážu viac, ako si myslia.

Caleb, réžia: Blair Trotman / Nový Zéland / 2014 / 5 minút → Postihnutý vozíčkar 
Caleb splavuje na kajaku horské rieky obdivuhodne vysokej obtiažnosti.

Mutation at the Summit / Premena na vrchole, réžia: Damien Artero / Francúzsko / 
2015 / 10 minút → Vincent si po úraze necíti telo od pása nadol. S podporou priate-
ľov a blízkej rodiny vystúpi na lyžiach na vrchol Svalbard (Špicbergy) a vychutná si 
nádherný snežný zjazd na špeciálnej upravených lyžiach pre hendikepovaných.

 Od 19.00 FILMOVÝ BLOK / Divadelná sála

Tepui Dream, réžia: Miroslav Haluza / Česko / 2015 / 27 minút → Strastiplná cesta 
troch kamarátov k úpätiu legendárneho vodopádu Salto Angel vo Venezuele.

Jaro Dutka: Horolezecké úspechy a pády → Multimediálna prezentácia trenčian-
skeho horolezca o lezení na najvyšších kopcoch sveta.

    Prestávka
Slávnostný ceremoniál ukončenia festivalu s odovzdávaním cien autorom víťaz-

ných neprofesionálnych filmov.
Suri, réžia: Pavol Barabáš / Slovensko / 2015 / 65 minút → Dobrodružná cesta po 

africkej rieke k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri, ktorý sa rozhodol bojovať za 
zachovanie svojich tradícií a pôvodného spôsobu života.

 Neprofesionálne súťažné filmy
 Zmena programu vyhradená.

 www.horyzonty.sk



SPRIeVODNÉ PODuJATIA V CeNTRe MeSTA PRe ŠIROKÚ VeReJNOSŤ

CeNy VSTuPeNIeK

V priebehu trvania celého festivalu sú v priestoroch Posádkového klubu 
prístupné VÝSTAVy:
Cesta do neznáma → výstava najlepších fotografií fotosúťaže
10 rokov festivalu – 10 rokov spolu s vami → obrazový prierez festivalovou históriou
Bras Magasin → autorská výstava fotografií Pavla Barabáša 
Život z podhľadu II → autorská výstava Mateja Kapustu 
Sila v oslabení → výstava najlepších prác literárnej súťaže 

Počas festivalu tiež môžete natrafiť na:
Kúzelné uzlenie alebo Workshop o uzlíkoch → Tvorivé aktivity s lezeckými šnúrkami 

spojené s výrobou šperkov a suvenírov (pod vedením lektorky Zuzne Jargašovej každý 
deň od 18.00 do 19.00).

Hravo vľavo → Detský relaxačný kútik Materského centra Srdiečko (piatok a sobota v čase 
popoludňajších filmových blokov).

Letom-svetom → tvorivý workshop Kultúrneho centra Aktivity s tematikou cestovania 
(piatok od 15,00 do 18,00).

Pomysli na zmysly →  zážitkové aktivity pre deti zamerané na rozvíjanie zmyslového vní-
mania pod vedením lektoriek Montessori klubu v Trenčíne (sobota od 15,00 do 17,00).

Posedenie v ChillVill → možnosť oddychu v relax zóne na poschodí.

 
Filmové návraty k významným československým horolezeckým výstupom a expedíciám 

v kine Metro

 STReDA 11. 11. 2015 19.00 – 21.00
Druhý výstup na Nanga Parbat, réžia: Miloslav Filip / Československo / 1972 / 30 minút 

→ Dokumentárny film z II. výstupu československej expedície Himaláje 1971 na Nanga 
Parbat.

Jagavá púť Lhoce Šar, réžia: Emil Fornay / Československo / 1984 / 63 minút → 
Dokumentárny film o ceste československej himalájskej expedície v máji 1984 na šiestu 
najvyššiu horu sveta – Lhoce Šar.

Horolezec tatranský, réžia: Ľubomír Slivka / Československo / 1986 / 17 minút → Hraný 
film o zvláštnom druhu horolezca vyskytujúceho sa výlučne v našich veľhorách.

 NeDeĽA 15. 11. 2015 19.00 – 21.00
Veľký čierny obor, réžia: Vladimír Ondruš / Československo / 1976 / 31 minút → Dokument 

o československej horolezeckej expedícii na štít hory Makalu v nepálskych Himalájach.

Cesta k slnku, réžia: Karol Skřipský / Československo / 1949 / 12 minút → Filmová reportáž 
o prvovýstupe členov horolezeckého klubu JAMES na Malý ľadový štít vo Vysokých 
Tatrách.

Sagarmatha, réžia: Ján Piroh / Československo / 1988/ 87 minút → Dramatický príbeh 
o horolezeckej výprave na najvyššiu horu sveta Mount Everest. 

Výstava: 
Lezecká história Skalky pri Trenčíne → Výstava starých lezeckých fotografií, máp, nákresov 

lezeckých ciest viažucich sa k histórii lezenia na miestnej Skalke.

 SOBOTA 14. 11. 2015
6. ročník Behu o pohár Festivalu HoryZonty 

9.00 – 14.00 Sládkovičova ul., Brezina, Mierové námestie, Trenčín
Nosičov sen – nosičské preteky vo vynáške (nielen) pivného suda  

9.30 – 13.00 Farské schody, Trenčín
Zhybovačka – súťaž v zhybovaní  

10.00 – 13.00 Park M.R.Štefánika (pri stanici)
Slackline workshop pod vedením Anny Kuchařovej 

10.00 – 13.00 – v prípade priaznivého počasia – Park M.R.Štefánika
ukážka psích záprahov s možnosťou vyskúšania okružnej jazdy po Mierovom námestí 

10.00 – 13.00 Priestor pred Mestskou políciou, Hviezdová ulica, Trenčín
umelá lezecká stena a nafukovací hrad  

10.00 – 13.00 – v prípade priaznivého počasia priestor pred Posádkovým klubom.

 

 KIC Trenčín – Predpredaj: 
Celofestivalová 3-dňová vstupenka (200ks): 16,00 EUR 
Večerný filmový blok: dospelí – 4,50 EUR; študenti 4,00 EUR 
Popoludňajší filmový blok: dospelí – 4,00 EUR; študenti 3,50 EUR

 Posádkový klub – Predaj pred predstavením: 
Večerný filmový blok: dospelí – 5,00 EUR; študenti 4,50 EUR. 
Popoludňajší filmový blok: dospelí – 4,50 EUR; študenti 4,00 EUR

 Kino Metro – Predaj pred predstavením: 
Retro v Metro: 3,50 EUR / 1 blok /

10. ročník
Festival 
dobrodružných 
filmov

12. — 14. 11. 2015
Posádkový klub
Trenčín

11. a 15. 11. 2015
Retro v Metro
Trenčín

14. 11. 2015
Sprievodné podujatia 
v centre mesta

Program

www.horyzonty.sk

Retro v Metro

Podujatie finančne podporili

Partneri

Mediálni partneri

EUROTIP TRENČÍN


