
Hviezdou HoryZontov bude „žraločia“ žena 

 

festival dobrodružných filmov HoryZonty 

15. – 17. november 2012 Posádkový klub (bývalá ODA) Trenčín 

 

Od 15. do 17. novembra sa Trenčín premení na sviatok extrému, adrenalínu a dobrodružstva. Naše 

mesto bude už po siedmykrát hostiť festival dobrodružných filmov HoryZonty. Hlavným lákadlom 

bude Slovenka, ktorá sa už dvadsať rokov potápa so žralokmi. Zaujme aj hendikepovaný maďarský 

horolezec, ktorý s protézou na pravej nohe vystúpil na štvrtú najvyššiu horu sveta Lhotse (8 516 m). 

Ľudia stáli v uličkách 

„Tento ročník prešiel niekoľkými zmenami. Do programu sme zaradili zaujímavý lezecký workshop, 

k sprievodným podujatiam pribudol jednokolkár, vymysleli sme kreatívnu súťaž v strihu filmového 

materiálu a skvalitnili sme fotosúťaž,“ prezrádza riaditeľka podujatia Mária Dutková, ktorá má práve 

plné ruky práce. „Prípravy sú v plnom prúde, blíži sa uzávierka fotosúťaže, čaká nás ešte lezecký 

workshop v teréne, v týchto dňoch dolaďujeme aj program, aby mohli ísť propagačné materiály do 

tlače.“ Nečudo, že práve Dutková je hlavnou organizátorkou podujatia. Sama sa dodnes lezeniu 

venuje aktívne. Má za sebou mnoho letných i zimných výstupov nielen na skalkách, ale aj v horách. 

So svojim manželom, vynikajúcim horolezcom Jaroslavom Dutkom už dlhšie pociťovali hlad po 

podobnom podujatí v našom regióne a keď sa vrhli do prvého ročníka festivalu ešte vtedy v Artkine 

Metro, prekvapil ich obrovský záujem ľudí. „Ľudia stáli v kine v uličkách, niektorí sa na filmy nedostali 

a festival sme predlžovali o jeden deň,“ smeje sa organizátorka. Od druhého ročníka zastrešuje 

festival Posádkový klub a záujem je stále vysoký. 

Hostia z celej V4 

Vďaka Vyšehradskému fondu sa organizátorom podarilo zapojiť už druhý rok do programu hostí 

z Čiech, Maďarska a z Poľska. Tento rok bude po prvýkrát hosťom i hendikepovaný športovec. 

„Pozvali sme môjho dobrého kamaráta Zsolta Erőssa,“ hovorí Dutka, ktorý sa s ním zúčastnil v roku 

2005 na expedícii na osmetisícovku K2. Práve on obdivuje na kamarátovi nezlomnú vytrvalosť a chuť 

bojovať. V roku 2010 prišiel tento vynikajúci maďarský horolezec, paradoxne, pri zostupe v našich 

Tatrách o pravú nohu, ktorú mu amputovali od kolena. S protézou má za sebou už tri himalájske 

expedície, medzi nimi aj úspešný výstup na osemtisícovku Lhotse.  Z Poľska prisľúbili účasť jaskyniari 

Dominika a Piotr Gratkowski a o českom pieskovcovom lezení porozpráva Radek Linerth, ktorý 



povedie aj začiatkom novembra lezecký workshop. Zažiaria i dvaja Slováci: parašutista Roman Dubský 

a potápačka Daniela Koteková, ktorá sa už dvadsať rokov venuje pozorovaniu žralokov. Potápa sa 

s nimi voľne i v klietke, kŕmi ich a pozoruje. „Jej prednáška bude o jednom veľkom, zatiaľ ešte 

nedosnívanom sne,“ hovorí Dutková, ktorá sa sama na túto hosťku teší.  

Po stopách Džingischána 

Ani o vynikajúce dokumenty nebude na HoryZontoch núdza. Diváci si budú môcť pozrieť úspešný film 

„Po stopách Džingischána“. „Hlavný hrdina v ňom prejde v priebehu šiestich rokov na ťave, koni a peši 

trasu z Mongolska do Maďarska.  Celkovo zdolá Austrálčan desaťtisíc kilometrov. Ide o silný osobný 

príbeh, ponúkajúci pohľad na jedinečnú cestovateľskú a zároveň osobnú púť,“ opisuje hlavná 

organizátorka snímok, ktorý si získal divákov i porotu na rôznych festivaloch po celom svete. Nebude 

chýbať ani milovník domáceho publika Pavol Barabáš, ktorý ponúkne „Príbehy tatranských štítov“. 

Popri profesionálnych režiséroch dávajú organizátori i priestor amatérskym tvorcom na prezentáciu 

ich diel. „Tento rok sme do súťaže o najlepší neprofesionálny film dostali dvadsaťpäť filmov, 

v programe diváci uvidia osem, ktoré sa budú uchádzať o cenu poroty a cenu diváka,“ hovorí Dutková. 

Fotovýstavy a sprievodný program 

K HoryZontom patria i výstavy fotografií. Okrem Trenčana žijúceho v Írsku Juraja Navrátila budú mať 

možnosť návštevníci obdivovať aj zábery českého fotografa Petra Piechowicza a takisto obrázky 

finalistov fotosúťaže. V sobotu sa už tradične prebehne historickým centrom Trenčína psí záprah, do 

tajov jazdenia na monocykli zasvätí prítomných jednokolkár z Detvy, športovci sa budú môcť 

zúčastniť behu lesoparkom Brezina. „Bude sa nosiť aj pivný sud po Farských schodoch,“ prisľúbila 

Dutková. 

Festival dobrodružných filmov HoryZonty bude zastrešovať od 15. do 17. novembra Posádkový klub 

(bývalý Dom armády), sprievodný program bude v sobotu 17. novembra v úzkom centre Trenčína. 

Zľavnené vstupenky sa objavia v predpredaji v Kultúrnom a informačnom centre už čoskoro. Takisto 

sa budú dať zakúpiť na mieste a to v čase konania podujatia. Všetky podrobné informácie nájdu 

záujemci na internetovej stránke www.horyzonty.sk. 
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