
HoryZonty s medzinárdnou účasťou 

 

Višegrádsky fond podporil festival dobrodružných filmov HoryZonty. Diváci sa môžu tešiť na 

kvalitných hostí z horského prostredia zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Trojdňový festival 

otvorí  vo štvrtok 10. novembra legendárny horolezec, otec známej herečky Zuzany Fialovej, ktorý 

spolu s Michalom Orolinom pred štyridsiatimi rokmi vystúpil  na prvú československú osemtisícovku.  

Hlavným dejiskom HoryZontov bude veľká sála Posádkového klubu Domu armády v Trenčíne. Na 

divákov čaká spolu dvanásť hodín kvalitných dokumentov z horského prostredia. „Na svoje si prídu 

priaznivci všetkých športov  – od  milovníkov cyklistiky, lyžovania, cez vodákov, horolezcov, 

paraglajdistov až po cestovateľov,“ prezradila riaditeľka podujatia Mária Dutková. Popri kvalitných 

zahraničných dokumentoch na návštevníkov čaká i niekoľko diel slovenských autorov. „Lákadlom 

určite bude film nášho najúspešnejšieho dokumentaristu Pavla Barabáša  „Pygmejovia“, ktorý bude 

mať na trenčianskom festivale celoslovenskú premiéru,“ povedala Dutková. Ako po minulé roky, 

i tento rok organizátori zaradili do programu aj videá amatérskych autorov. „Bude ich sedem 

a uchádzajú sa o cenu trojčlennej poroty,“ hovorí hlavná organizátorka.  

Zaujímaví hostia 

Okrem filmov sú súčasťou hlavného festivalového programu aj prednášky a diskusie so zaujímavými 

hosťami. Vďaka podpore Višegrádskeho fondu svoju účasť prisľúbila vynikajúca poľská alpinistka Eliza 

Kubarska, ktorá spolu so svojim partnerom Davidom Kaszlikowskym zasvätí obecenstvo do tajov 

horolezectva a ochotne poradí, kam sa vydať na lezeckú túru v Poľsku. Z Maďarska príde horský 

cyklista Tamás Kovács. Návštevníkom porozpráva o možnostiach cyklotúr vo svoje krajine. Čechy 

bude zastupovať skúsený vodák Tomáš Garlík, ktorý vo svojej prezentácii prevedie prítomných 

krásami českých vôd. 

Pozvanie prijala aj dvojica slovenských kajakárov svetového kalibru – Nina Halašová a Peter Csonka. 

Na tohoročných kajakárskych majstrovstvách sveta presvedčili svojimi výkonmi, že patria k svetovej 

špičke v kategórii freestyle. Na HoryZontoch sa publiku predvedú so svojou multimediálnou 

prezentáciou. O tom, že  túlavé topánky netlačia vie svoje aj profesionálny český stopár Roman 

Vehovský. Aj on bude hosťom tohoročných HoryZontov. 

Nosenie päťdesiatlitrového suda, vozenie sa na psom záprahu 

Ani tento rok nebudú chýbať autorské výstavy fotografií cestovateľa a režiséra Pavla Barabáša 

a horolezca Kaza Lineka. Návštevníci si budú mať možnosť pozrieť aj fotografie prihlásené do 



fotosúťaže, výsledky ktorej budú zverejnené v prvý festivalový deň. O výhercoch rozhodne trojčlenná 

porota v zložení umelec Čestmír Harníček, fotoreportér Vladimír Kampf a fotograf Juraj Ondriška.  

Ani tento rok nezabudli organizátori na sprievodné podujatia. V posledný festivalový deň – v sobotu 

12. novembra si budú môcť odvážlivci vyskúšať nosenie päťdesiatlitrového pivného sucha po 

hradných schodoch, pre ženy a deti je pripravená osobitná kategória. Príde aj vynikajúci musher Daňo 

Filo z Martina, ktorý povozí ľudí na svojom záprahu historickým centrom Trenčína. Nebude chýbať ani 

tradičný beh cez lesopark Brezina, novinkou bude chodenie po lane – slackline, ktoré sa uskutoční 

tiež v sobotu na Mierovom námestí. 

Festival HoryZonty sa bude konať v priestoroch Posádkového klubu Domu armády od 10. do 12. 

novembra 2011, predpredaj vstupeniek je v Kultúrnom a informačnom centre na Mierovom námestí 

v Trenčíne. Vstupenky sa budú dať kúpiť aj na mieste vo všetky festivalové dni. Všetky potrebné 

informácie nájdete na internetovej stránke www.hoyrzonty.sk .  

    

 


