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Trenčín, 13. november 2016   

Festival dobrodružných filmov HoryZonty má úspešne za sebou 11.ročník. Tento rok 

opäť s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Jedenásty ročník Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty slávnostne ukončili v 

trenčianskom Kine Hviezda premietaním filmu Jachtárske Himaláje a diskusiou s autorom filmu, 

slovenským horolezcom a moreplavcom Vladom Provazníkom. Film zachytáva autorovu 

plavbu okolo sveta na 14m plachetnici. 

 

Po zaujímavej diskusii a dych berúcom filme nasledovalo slávnostné vyhodnotenie súťažných 

filmov. Cenu poroty získal film Kalamarka od Martina Grajciara. „Na filme nás zaujal už len 

samotný námet, pretože ide o významnú horolezeckú lokalitu. Na druhej strane je tento námet 

výzvou pre filmárov, pretože tam nie je žiadny výnimočný športový výkon a napriek tomu sa 

autorovi podarilo film spracovať tak, že bol zaujímavý aj pre horolezcov a zároveň mal veľmi 

vysokú remeselnú kvalitu, ktorou vyčnieval spomedzi všetkých súťažných filmov,“ povedal jeden 

z členov poroty. Hlavnú cenu Grandprix jednohlasne získal film Divočinou Aljašky od Jiřího 

Horčičku. 

 

Večerného programu sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška: „HoryZonty sú naozaj zaujímavý festival. Ďakujem všetkým organizátorom, 

ktorí s touto myšlienkou pred jedenástimi rokmi prišli. Tento festival dáva možnosť ľudom, ktorí 

nemajú tu možnosť cestovať alebo robiť horolezectvo, či iné extrémne športy, vcítiť sa do tých 

ľudí, ktorí tam reálne sú. Tento festival vie tak návštevníkom vďaka týmto dobrodruhom 

a filmom priblížiť atmosféru a krásnu prírodu.“ 

 

V poradí 11. ročník HoryZontov sa opäť konal s finančnou podporu TSK. Festival trval tri dni 

a priniesol 36 dokumentárnych filmov z horského prostredia, prezentácie a besedy so 

zaujímavými hosťami. Súčasťou festivalu bola aj sekcia s názvom Umenie a šport v živote 

telesne postihnutých. Do tejto sekcie patria výstavy fotografií, výtvarná súťaž, tvorivé dielne 

a zážitkové workshopy, pričom hlavný workshop bol realizovaný v spolupráci so Strednou 

umeleckou školou v Trenčíne, ktorú zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

Medzi sprievodnými podujatiami bol 7. ročník Behu o pohár Festivalu HoryZonty, nosičské 

preteky vo vynášaní pivného suda po Farských schodoch v Trenčíne, ukážka psích záprahov 

s okružnou jazdou po Mierovom námestí v Trenčíne a množstvo ďalších zaujímavých aktivít. 

Záverečnú bodku za festivalom dal film z réžie Pavla Barabáša s názvom Sloboda pod 

nákladom o posledných mohykánoch na európskom kontinente, tatranských nosičov, ktorí 

zásobujú vysokohorské chaty. 
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