
HoryZonty v číslach 

 

festival dobrodružných filmov HoryZonty 

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

 

Už o dva dni sa pod hradom Matúša Čáka začne netradičné podujatie. Festival dobrodružných filmov 

HoryZonty bude Trenčín hostiť už po siedmykrát. Poďme sa pozrieť na festival trošku netradične – v 

číslach. 

 Na návštevníkov čakajú tri dni plné dobrodružstva. Na filmovom plátne vzhliadnu takmer deväť 

hodín kvalitných filmov z horského prostredia. Popri pätnástich profesionálnych dokumentoch sa 

divákom predstaví i osem diel od amatérskych tvorcov. Tí sa budú uchádzať o cenu trojčlennej 

poroty a cenu divákov.  

V4 

Okrem filmoch sa diváci môžu tešiť na šiestich výnimočných hostí. Vďaka podpore Medzinárodného 

Vyšehradského fondu sa organizátorom podarilo zohnať zaujímavých športovcov z Čiech, Maďarska 

a Poľska, ktorým bude patriť špeciálne pásmo Dobrodružstvá vo Vyšehradskom regióne. Dvaja Poľskí 

jaskyniari, jeden vynikajúci maďarský himalájsky horolezec a jeden skvelý lezec z Čiech, dokopy štyria 

extrémisti porozprávajú návštevníkom na základe osobných skúseností o krásach prírody a jej využití 

v celom Vyšehradskom regióne. Vo svojich prednáškach a multimediálnych prezentáciách pohovoria 

o možnostiach vzájomnej spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky, ale aj o svojich medzinárodných 

aktivitách a svojej činnosti. 

105 schodov, 37 sekúnd 

V tretí festivalový deň pripravili organizátori štyri sprievodné podujatia. Po tretíkrát do centra 

Trenčína zavíta martinský musher Daniel Filo, ktorý so svojim šesťčlenným psím záprahom prevezie 

odvážlivcov na jednej špeciálne upravenej káre po Mierovom námestí. V súťaži v nosení nákladu na 

nosičskej krošni pobežia muži s 50 kilogramovým nákladom, ženy si na chrbát vyložia o 20 kíl menej 

deti budú mať náklady prispôsobené ich shopnostiam. Mimochodom, doteraz najrýchlejší súťažiaci 

zvládol 105 Farských schodov za 37 sekúnd. Nováčik HoryZontov – Matej Zachar z Detvy predvedie 

jazdu na bicykli len s jedným kolesom – na takzvanej jednokolke. Nebude chýbať ani beh o pohár 



HoryZontov. Jeho organizátor Juraj Hudák pripravil po päť ženských, mužských aj detských kategórii, 

ktorých účastníci pobežia od stometrových až po päťkilometrové trate. 

Organizátori nezabudli ani na priaznivcov fotografie, pre ktorých pripravili dve autorské výstavy 

a jednu výstavu 40-tich finalistov fotosúťaže, ktorých vybrala trojčlenná porota zo 61 účastníkov, 

ktorí dokopy poslali 162 fotografií. Medzi finalistami budú aj štyri víťazné zábery.  

Všetko toto sa bude konať od 15. do 17. novembra v priestoroch 600 miestnej sály Posádkového 

klubu (bývalá ODA). 
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