
PROGRAM 
 
ŠTVRTOK  12. novembra 2009      
   
10.00 – 11.30        ODA 
 
Dopoludňajšie premietanie pre školy. 

  
  
19.00 – 22.00    FILMOVÝ BLOK  - ODA 
 

• Slávnostné otvorenie 4. ročníka Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 
• Terra Antarctica, Réžia: Jon Bowermaster, USA 2008, 49 min. 

Film o expedícii Jona Bowermastera na Antarktídu, kde cestovanie na morských kajakoch, 
plachetnici a v malom lietadle umožňuje jej členom jedinečné pozorovanie meniacej sa krásy 
tohto úžasného miesta. 

• Poznám také miesta, Réžia: Rastislav Dobrovodský,  Slovensko 2008, 8 minút 
Poznám také miesta, kde hrajú hry tiene a svetlo, farby a temnota. Poznám také miesta, kde 
vždy cítiť tajomné vône ozajstnej divočiny, magickú žiaru zakázaného, podmanivú aj krutú 
krásu ticha. Poznám také miesta, kde mámenia sú silnejšie ako zákazy.... 

• Vyhlásenie výsledkov fotosúťaže 
Prestávka 
• Annapurna, Réžia: Dariusz Zaluski, Poľsko 2009, 25 minút 

Film zachytáva expedíciu štyroch dobrých kamarátov - Piotra Morawského, Petra Hámora, 
Piotra Pustelnika a Dariusza Zaluského na severozápadnú stenu himalájskej osemtisícovky. 
Tento skvelý tím dosiahol vrcholový hrebeň, ale kvôli zlému počasiu nezdolal vrchol. 
Ostávalo iba 150 metrov. 

• Peter Hámor jeden z najlepších slovenských himalájskych alpinistov a jeho 
multimediálne vystúpenie spojené s besedou. 

 
 
PIATOK  13. novembra 2009       
 
8.30 – 12.00      ODA 
     
Dopoludňajšie premietanie pre školy. 
 
15.00 – 18.00    FILMOVÝ BLOK  - ODA 
 

• Mouflons, Réžia: Martin Kápostáš, Slovensko 2008, 17 minút 
Film o rozdielnych ľuďoch na rozdielnych miestach, ktorých spája spoločná vášeň - 
bajkovanie. Nadšení amatéri, neskrývajúc inšpiráciu z kanadských filmov, sa chytili kamery a 
v domácich podmienkach, cez dlhé zimné večery, zostrihali zábery z kopcov južného a 
stredného Slovenska. 

• Finnmarkslopet 1000km, Réžia: Jana Henychová, Česko 2009, 25 minút 
Finnmarkslopet – je najdlhším európským a najsevernejším závodom planéty psích záprahov 
na 1000km. Jana Henychová so svojimi 14 psami závod dokončila ako prvá Češka a ako 
vôbec prvá cudzinka mimo Nórska.  
 
 



 
• Psicobloc, Réžia: Danae Pijpers, Španielsko 2008, 10 minút 

DWS alebo voľné lezenie nad morom na Malorke v podaní špičkových lezcov. Žiadne lano, 
iba "psico" ako myseľ a "block" ako skala. 

• Incredible India, Réžia: Michal Bažalík,  Slovensko 2009, 26 minút 
Film je o zážitkoch z mesačného putovania  po Indii. Pre západnú kultúru je tá ich často krát 
priam nepochopiteľná, no zároveň neuveriteľne pestrá.  
     Prestávka 

• Výlet za hranice všedných dní, Réžia: Oleg Fečanin, Slovensko 2009, 11 minút 
Malý lezecký výlet starnúcich kamarátov pohľadom 6 ročného dievčatka. 

• Lanovka - Die Seilbahn, Réžia: Claudius Gentinetta,  Švajčiarsko 2008,  7 minút 
Na ceste lanovkou niekde v horách sa vezme si starý muž trochu šňupacieho tabaku. A voilá! 
S každým kýchnutím sa kabína lanovky stále viac a viac rozpadá. Chlapík sa však takémuto 
osudu nechce poddávať. 

• Miznúci svet dávnoveku, Réžia: Martin Jurza, Slovensko 2009, 29 minút 
Miznúci svet dávnoveku - tretia výprava na rieku Omo v Etiópii, kde členovia počas splavu 
prechádzali kmeňovými územiami Body, Bata, Bume. Úlohou bolo viac nahliadnuť do ich 
životov a porovnať ich s predchádzajúcimi expedíciami z rokov 2001 a 2005. 

• Všestranný lezec  - The All Rounder, Réžia: Paul Diffley , UK 2008, 35 min  
Dave McLeod je jeden z najväčších všestranných svetových lezcov. Film je o jeho snažení 
vyliezť cesty svetového významu vo všetkých lezeckých disciplínach: boulderingom počnúc 
cez tradičné skalné lezenie až po ťažké zimné mixové výstupy. 

• X Alps 2009 Salzburg to Monaco – Red Bull 2009, 27 minút 
Red Bull X-Alps2009 je jedinečný horský pretek, kde účastníci prekonajú vzdialenosť 818 
km kráčaním, lezením, behom alebo paraglidom, aby si v Monaku prišli po víťazstvo 
 
 
19.00 – 22.00    FILMOVÝ BLOK  -  ODA 
 

• Skvelá línia - The Fine Line, Réžia: Dave Mossop, Kanada 2008, 56 minút 
Najlepší svetoví lyžiari, snowboardisti, jazdci na snežných skútroch a horolezci spolu s 
odborníkmi na lavíny prinášajú obrat v lavínovom výcviku. The Fine Line je cestou, ktorá 
spája extrémne zimné športy s výchovou mladých k zodpovednosti pri ´backcountry´ jazdách. 

• Uruca, Réžia: Eric Grigorovski, Brazília 2008, 8 minút 
V jedno nedeľné ráno, ideálne na lezenie, sa Hugo pokúsi o jednu z najťažších ciest na 
Cukrovú homolu v Rio de Janeiro, o ktorej mnohí snívajú: “Uruca” – 5.11/5.13c 

• Adrenalín bez bariér, Réžia: Martin Kučmín, Slovensko 2009, 30 minút 
Príbeh o ľuďoch, ktorých chuť žiť naplno je silnejšia než rany osudu, a ktorí i napriek 
handicapu žijú plnohodnotnejšie než mnohí z nás. 

Prestávka 
• Pohoda, kľud a tabáčik, Réžia: Dušan Myslivec, Slovensko 2008, 30 minút 

Film o tom, či sa dá v trojici s kilogramom tabaku vyliezť na 6.768m vysoký Huascaran. 
• Projekcia Mareka AUDYHO, českého jaskyniara, fotografa a dokumentaristu, 

s názvom Brány do strateného sveta. Osem rokov objavovania podzemia 
stolových hôr venezuelskej guayánskej vysočiny 

 
 
SOBOTA  14. novembra 2009         
 



9.00 – 14.00        Braneckého ul., Brezina, Mierové námestie Trenčín 
 
Beh o pohár Festivalu HoryZonty 
  
9.30 – 13.00        Farské schody v Trenčíne 
 
Nosičov sen – preteky vo vynáške  pivného suda určené pre širokú verejnosť 
 
10.00 – 13.00        Parkovisko pred Mestskou políciou, Mierové námestie Trenčín 
 
Ukážka psích záprahov s možnosťou vyskúšania okružnej jazdy po Mierovom námestí určené 
pre širokú verejnosť 
 
10.00 – 13.00       Mierové námestie Trenčín  
 
Slackline – chodenie po lane v prízemnej výške s možnosťou vyskúšania, určené pre širokú 
verejnosť 
 
 
14.00 – 17.00      FILMOVÝ BLOK  -  ODA 
 

• Ticino 2008, Réžia: Richard Nyéki,  Slovensko 2008, 16 minút 
Perličky z česko - slovenskej boulder session v Cresciane a Chironicu 

• Neznesiteľná ľahkosť lyžovania – The Unbearable Lightness of Skiing, Réžia: 
Greg Hill, Canada, 2008, 15 minút 

Sezóna backcountry´ lyžovania v kanadských Columbia mountains s horlivým a vášnivým 
rozprávačom Gregom Hillom. 

• Všade dobre doma najlepšie, Réžia: Pavel Chrenčík, Slovensko 2008, 29 minút 
Dvaja blúdiaci a nemilosrdným Tureckým slnkom prepečení bajkeri Vás zvú na výlet po 
mesačnej krajine v Kappadokii a vyprahnutom Kurdistane. Mrknete sa s nami na sopky a do 
jedného z najväčších kráterov na Zemi v Nemrut dagi - to všetko bez svalovice a nosenia 
batohov! 

• Pulz - Pulse, Réžia: Eric Link, USA 2008, 32 minút 
Kajakársky film s hviezdou Tao Bermanom, ktorý spolu s parťákmi predvedie bravúrne kúsky 
na riekach v Chile, Mexiku či jazere Superior 

Prestávka 
• Crash test,  Réžia: Ján Šimo, Slovensko 2008, 2 minút 

Test prvej oficiálnej bajkerskej freeridovej trate v Trenčíne 
• Robin KALETA, český freerider a basejumper a jeho multimediálna prezentácia  

 
17.15 – 18.45     WORKSHOP  - ODA 
 
Workshop Jána PEŤA    O lavínach od A po Z 
 
19.00 – 22.00     FILMOVÝ BLOK   -  ODA 
 

• Uganda – Biely Níl, Réžia: Peter Jež, Slovensko 2009, 8minút 
Dvaja trenčania , krokodíl a nekonečné korneto ... 



• Lezecký život vynikajúcej slovinskej dvojice Andreja a Tanji GRMOVŠEK 
predstavený v ich multimediálnej prezentácii s názvom NEVER GIVE UP  -  Nikdy 
sa nevzdávaj 

       Prestávka 
• Slávnostný ceremoniál ukončenia festivalu s odovzdávaním cien autorom 

amatérskych filmov 
• Matrix  Reloaded alebo Ochladenie v Matrixe, Réžia: Petr Pavlíček, Česká 

republika 2009, 22 minút 
Neobyčajný príbeh o posunutí hranice zimného mixového lezenia vo Vysokých Tatrách 
v podaní našich západných ´bratov´. Film je napeckovaný ostrou akciou a spústou piva.  

• Bhutan, Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko 2008, 33 minút 
Hrubé domáce šťastie je dôležitejšie ako hrubý domáci produkt! 
 
Kurzíva- amatérske súťažné filmy 
 
 
22.00 – 4.00        Lúč Klub Trenčín 
 
Afterpárty s premietaním nepostupujúcich amatérskych filmov + DJ 
 
 
 
www.horyzonty.sk 
 
Ceny vstupeniek 
Predpredaj  -  KIC Trenčín, Čajovňa JAIPUR 
FILMOVÝ BLOK: 2,50 EUR dospelí; 2,- EUR študenti; 0,- EUR ZŤP 
Predaj pred predstavením  - ODA  Trenčín 
FILMOVÝ BLOK: 2,70 EUR dospelí; 2,20 EUR študenti; 0,- EUR ZŤP 
 
WORKSHOP: 1,- EUR 
 
 
Zmena programu vyhradená. 


