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Do začiatku šiesteho ročníku festivalu dobrodružných filmov HoryZonty zostávajú už len dva 

dni. Tento rok čaká na návštevníkov podujatia trojdňový program plný adrenalínových  

filmov a šesť zaujímavých hostí. „Posledné dni mi pripadajú ako beh pred cieľovou rovinkou,“ 

hovorí hlavná organizátorka HoryZontov Mária Dutková.  

Stomatochirurg a špičkový český implantológ bude určite patriť k najzaujímavejším hosťom 

tohoročných HoryZontov. Zubár Tomáš Garlík, ktorý vyvinul jedinečný implantologický 

systém a zároveň je jeho českým školiteľom, nebude návštevníkom festivalu dobrodružných 

filmov rozprávať o zuboch, akoby sa mohlo zdať. Trenčianske publikum zasvätí vo štvrtok 11. 

novembra do krás českých vôd. Sám je totiž vášnivým vodákom. Už niekoľko rokov vedie 

každoročné vodácke kurzy pre študentov zdravotnej školy. Okrem bohatých vlastných 

skúseností, absolvoval kurzy „Záchrana na divokej vode“ a „Technika jazdy na divokej vode“. 

O čom bude jeho trištvrte hodinová prezentácia na HoryZontoch? „Moja predstava je, že to 

hlavné nie je len športový zážitok, ktorý sa dá pomerne presne orámovať vodným stavom, 

náročnosťou rieky a vodáckymi skúsenosťami. Je tu tiež samozrejme vzácny pohyb vonku, v 

nádhernej prírode, stále krajšie a takmer pred očami sa čistiace rieky. To hlavné ale je 

atmosféra, nové priateľstvá, nezištná pomoc...,“ približuje svoju prezentáciu Garlík. Jeho 

prednáška bude na podujatí súčasťou projektu podporovaného Vyšehradským  fondom, 

v rámci ktorého sa divákom predstavia hostia z celej V4 a porozprávajú im o jednom zo 

zaujímavých outdoorových športoch vo svojej krajine.  

Okrem Garlíka bude festivalovou hosťkou v rámci projektu Poľská horolezkyňa Eliza 

Kubarska, ktorá priblíži záujemcom lezenie v Poľsku, predstaví aj kvalitné lezecké oblasti vo 

svojej krajine. O možnostiach horskej cyklistiky u našich južných susedov porozpráva 

maďarský cyklista Tamás Kovács. 



Prvý Čechoslovák na osemtisícovke 

Úvodný večer – štvrtok 10. novembra bude patriť legende československého horolezectva, 

otcovi známej herečky Zuzany Fialovej Ivanovi Fialovi. Divákov prevedie zlatou érou 

československého horolezectva, porozpráva aj príbeh osemtisícovky Nanga Parbat, na 

vrchole ktorej stál spolu s Michalom Orolinom presne pred štyridsiatimi rokmi. Fiala je vôbec 

prvým Slovákom, ktorý na osemtisícovke stál. Posledným hosťom bude profesionálny český 

stopár Roman Vehovský. Ten sa pokúsi presvedčiť prítomných o tom, že túlavé topánky 

skutočne netlačia.  

Návštevníci HoryZontov si budú môcť vychutnať adrenalínové filmy z horského prostredia. 

„Diváci celkovo uvidia dvadsaťjeden dokumentov, z ktorých sedem sa uchádza o cenu 

poroty,“ hovorí Dutková. Práve súťažou amatérskych režisérov chce dať priestor začínajúcim 

autorom na dôstojnú prezentáciu svojich diel. 

K sprievodným podujatiam patria dve autorské fotovýstavy, výstava amatérskych fotografií 

prihlásených do súťaže, ktorej výhercovia budú vyhlásení v úvodný večer festivalu.  V sobotu 

prebehnú športové akcie na Mierovom námestí: vozenie sa na psom záprahu, nosenie 

päťdesiatlitrového pivného suda beh cez lesopark Brezina a Slackline – chodenie po lane 

v nízkych výškach. V nedeľu si budú môcť deti zasúťažiť na umelej horolezeckej stene 

v trenčianskom obchodnom centre. 

Trojdňový festival sa bude konať od 10. do 12. novembra v priestoroch Domu Armády 

v Trenčíne.  
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