
 

Vlčie hory uvidia návštevníci HoryZontov v slovenskej premiére.  

Jeden z najvýznamnejších slovenských dokumentaristov Pavol Barabáš, medzinárodne 
uznávaný lezec Marek Holeček a filmár Erik Baláž, ktorého film Vlčie hory uvidia 
diváci v slovenskej premiére budú hlavnými hosťami tohtoročných HoryZontov. 
Festival sa bude konať v Posádkovom klube od 14. do 16. novembra.  

TRENČÍN. Filmový festival HoryZonty ponúkajú oveľa viac ako len filmy. Tých je tento rok 
28, ich premietnutie potrvá trinásť hodín. Filmové bloky sa budú striedať s ďalším 
programom, prídu zaujímaví hostia s prezentáciami svojich aktivít v horách, prírode, 
extrémnych športoch, bude priestor na besedy, diskusie. V dejisku festivalu si návštevníci 
budú môcť pozrieť päť fotografických výstav, na sobotu sú pripravené tradičné sprievodné 
akcie pre širokú verejnosť. Organizátori už skompletizovali zoznam hostí i program. 

Účasť potvrdil jeden z najvýznamnejších slovenských dokumentaristov Pavol Barabáš. Rodák 
z Bošáce sa prostredníctvom svojich filmov zúčastňuje festivalu takmer každoročne, v roku 
2009 bol členom filmovej poroty. Tento rok festival otvorí vo štvrtok filmom Stopy na 
hrebeni, multimediálnou prezentáciou Neznáme svety - Neznáme Tatry spojenou s besedou. 
HoryZonty symbolicky uzatvorí v sobotu jeho film Príbehy tatranských štítov.  

Barabáš sa na festivale predstaví aj ako autor dnes už bezpochyby raritných kalendárov Na 
výstavu s názvom Oprášené kalendáre priniesol kresby ľudí z hôr, turistov, nosičov, lyžiarov 
a kalendáre, pieskarské, skialpinistické či horolezecké, ktoré vznikali v 80. a 90. rokoch. 
Vtipnými kresbami zásoboval vtedy nielen vysokohorské chaty ale aj časopisy Krásy 
Slovenska, Iamesák a Hory. 

Headlinerom piatkového večerného programu bude Erik Baláž, ktorý priblíži svojim 
najnovším filmom Vlčie hory jednu z posledných divočín v Európe. Film vznikal počas 
trojročného putovania lesmi Východných Karpát, na slovensko-poľsko-ukrajinskom 
pohraničí, kde Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom objavili 
jedinečný ekosystém a natočili unikátny film o svete takmer nedotknutom ľuďmi. Podarilo sa 
im zachytiť aj vlka - najplachejšie zviera zo všetkých. Viac Erik Baláž prezradí v besede po 
skončení filmu. V špeciálnom bloku podujatí podporenom International Visegrad Found 
vystúpia aj enviromentalisti GyörgyGadó z Maďarska a Zenon Wojtas z Poľska.  

Ďalší festivalový hosť lezec Marek Holeček porozpráva o jednej zo svojich mnohých 
expedícií v sobotu večer. Jeho výkony v skalách a prvovýstupy alpským štýlom získali 
viacero ocenení. Okrem úspechov v lezení má na svojom konte aj ocenenia za filmové 
dokumenty a prednášky na festivaloch. Medzinárodne uznávaný lezec nielen excelentne lezie, 
ale dokáže o svojej záľube aj pútavo písať a rozprávať. Do Trenčína príde po prvý raz a s 
prezentáciou s názvom Nedeľa nikdy neprichádza. 

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,  



SteveLichtag, PiotrPustelnik, 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. 
 
 


