
HoryZonty - nielen filmový festival 

Príďte si vyskúšať lezenie „očami nevidomého“ 

Vyskúšať si ako sa dá liezť po skale, keď človek vôbec nič nevidí si môžu vyskúšať 
návštevníci tohtoročného festivalu dobrodružných filmov HoryZonty. 

TRENČÍN.  Päť blokov s 28 filmami a trinásť premietacích hodín, nesúťažné profesionálne 
snímky, z prostredia hôr, extrémnych športov, cestovania a prírody, súťažné amatérske filmy, 
ale aj zaujímaví hostia a ich prezentácie, besedy, sprievodné podujatia pre širokú verejnosť. 
Tohtoročný filmový festival sa bude konať v Posádkovom klube od 14. do 16. novembra. 

K tradičným osvedčeným a divácky obľúbenýmpodujatiam festivalu sa organizátori snažia 
zaradiť každý rok aj novinku. Tou je tento rok špeciálna sekcia Umenie a šport v živote 
telesne postihnutých športovcov v sobotu v malej sále. Podujatie finančne podporilo 
Ministerstvo kultúry SR. V rámci nej si môžu návštevníci vyskúšať aj lezenie na umelej stene 
"očami nevidiaceho", teda so zaviazanými očami.Hosťami tejto sekcie sú nevidomý horolezec 
Juraj Práger a ochrnutý športovec Marián Ligda.  

Juraj Práger prišiel o zrak ako devätnásťročný. Táto strata ho ale neobrala o schopnosť snívať, 
a keď s pomocou kamarátov a rodiny opäť našiel zmysel života, pustil sa do plnenia svojich 
snov. Zdolal mnohé kopce v Tatrách, vrátane toho najvyššieho a ako prvý nevidiaci Slovák 
vyšiel aj na dva najvyššie vrcholy Európy. Marián Ligda ochrnul po vážnom úraze, ktorý ho 
„obral o nohy“. Pozbieral všetky sily a dnes je jedným z najlepších sit - ski lyžiarov na 
najextrémnejších svahoch sveta. Okrem toho je reprezentantom Slovenska v sledge hokeji, 
kajakuje, bicykluje na handbiku a pomáha telesne postihnutým. Sú skutočne títo ľudia 
hendikepovaní? Príďte si s nimi porozprávať, ako sa dá ďalej žiť po takejto rane osudu, o 
prekonávaní samého seba a o pozitívnom prístupe k životu.  

Súčasťou sekcie budú aj filmy o živote telesne postihnutých športovcov, literárna súťaž pre 
deti a mládež, workshopy a tvorivé dielne i výstavy fotografií Juraja Prágera, Mariána Ligdu 
a maďarského horolezca ZsoltaErössa, ktorý bol hosťom festivalu minulý rok. Hoci v januári 
2010 prišiel vo Vysokých Tatrách o nohu, už po necelom roku a pol vyliezol s protézou na 
osemtisícovku Lhotse. Do Himalájí sa vybral aj v máji tohto roku, no z vrcholu 
Kančendžongy sa už nevrátil. 

V dejisku festivalu v Posádkovom klube to nebudú jediné výstavy, celkovo ich bude päť. 
Život Vlčích hôr vo fotografií priblíži Kamil Soóš, unikátne Oprášené kalendáre prinesie 
Pavol Barabáš kronikár slovensko-českého horolezectva Milan Vranka zaspomína 
prostredníctvom fotografií na tragickú expedíciu na Everest v roku 1988,z ktorého sa nevrátili 
štyria slovenskí horolezci. 

Zo zaslaných fotografií do fotosúťaže na tému Prírodné živly a živly v prírode vybrala porota 
do finále štyridsať, ktoré vystaviav dejisku festivalu a po skončení festivalu poputujú do 
priestorov KIC na Mierovom námestí. Tu si ich záujemcovia môžu pozrieť do 6. decembra. 

Festival Horyzonty sa koná v Trenčíne od roku 2006. Zameraný je na propagáciu dobrodružného filmu, 
všestrannú podporu zdravého životného štýlu a podporu alternatívneho využitia voľného času. Festival je 
miestom stretnutí  širokej  verejnosti, priaznivcov horských športov a filmov, ale predovšetkým mestských ľudí 
a mládeže, ktorí majú radi prírodu, adrenalín a zdravý spôsob života. Okrem  prehliadky profesionálnych filmov 



a súťaže amatérskych filmov prináša festival aj viacero zaujímavých sprievodných akcií (Nosičov sen, Beh 
trenčianskou Brezinou), worshopy, besedy , prezentácie. Festival navštívili ako hostia mnohí športovci, nadšenci 
adrenalínových zážitkov, osobnosti slovenského i svetového horolezectva ako Zoltán Demján, Ivan Gálfy,  Steve 
Lichtag, Piotr Pustelnik, Peter Hámor a ďalší. Festival sa teší veľkému záujmu návštevníkov.  Minulý ročník 
navštívilo približne 4000 divákov a ďalších takmer 600 účastníkov sa aktívne zapojilo do sprievodných podujatí. 

 

 


