
Vyšehradskému regiónu dominujú vlci  

Partnerstvo HoryZontov s Vyšehradským fondom začalo už počas šiesteho ročníka 
festivalu. Vďaka tejto spolupráci sa návštevníci z filmov, fotografií, ale najmä z  
rozprávania hostí, môžu dozvedieť o ich športových výkonoch, cestovateľských cieľoch 
či prírodných krásach krajín V4.  

TRENČÍN. Sekcia má názov Dobrodružstvá vo Vyšehradskom regióne. Tento rok dostala 
trochu inú podobu a rezonovať bude najmä tematika ochrany prírody a krajiny. „Určite však 
dobrodružstvom je. Má podobu hľadania a objavovania krehkých a vzácnych území a 
divokých zvierat uprostred hlbokých lesov,“ hovorí riaditeľka festivalu Mária Dutková. 

Divočina v centre pozornosti 

Filmom Vlci na obzore začne prezentácia maďarského environmentalistu Györga Gadó. Film 
zachytáva vzácne vlky, ktoré sa po svojom prirodzenom teritóriu pohybujú voľne a slobodne 
bez ohľadu na umelé, človekom vytvorené štátne hranice. Na túto tematiku nadviaže poľský 
zoológ Zenon Wojtas spoločne so Slovákom Kamilom Soóšom v prezentácii Divoká príroda 
Východných Karpát. Na divákov čaká prechádzka hlbokými lesmi Magurského národného 
parku a rozprávanie o rysoch, jeleňoch, diviakoch, orloch skalných a krikľavých, krkavcoch 
a samozrejme o vlkoch. 

Slovenská premiéra  

Slovenský ochranár a filmár Erik Baláž v premiére predstaví svoj najnovší film Vlčie hory. 
Film vznikal počas trojročného putovania lesmi Východných Karpát, na slovensko-poľsko-
ukrajinskom pohraničí, kde spolu so svojimi kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom 
pátrali po éterických vlkoch a iných výnimočných zvieratách. Objavili pri tom jedinečný 
ekosystém a natočili unikátny film o svete takmer nedotknutý ľuďmi. Podarilo sa im zachytiť 
aj vlka - najplachejšie zviera zo všetkých. Viac prezradia tvorcovia filmu osobne.  

Dobrodružstvo v skalách  

Popri téme ochrany prírody na území krajín dostanú priestor aj výnimočné športové výkony. 
Túto tematickú časť bloku a zároveň krajinu našich západných susedov zastúpi vynikajúci 
český horolezec Marek Holeček. Jeho výkony v skalách a prvovýstupy alpským štýlom 
získali viacero ocenení. Na svojom konte má aj ocenenia za filmové dokumenty a prednášky 
na festivaloch.Do Trenčína príde po prvý raz a s prezentáciou s názvom Nedeľa nikdy 
neprichádza. 

Viac o sekcii 

Dobrodružstvá vo Vyšehradskom regióne je špeciálny festivalový blok venovaný možnostiam 
outdoorových aktivít v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Tento rok mu 
bude dominovať tematika ochrany prírody a festivaloví hostia sú ľudia, ktorým záleží na 
zachovaní a ochrane divokej prírody krajín Vyšehradského regiónu. Okrem ochrany prírody 
sa aktívne venujú aj osvete a vzdelávaniu verejnosti. Predstavia neznáme prírodné lokality a 
chránené územia na slovensko-maďarskom a slovensko-poľskom pomedzí a pridajú aj 
informácie o možnosťami turistky v menej známych národných parkoch a chránených 
krajinných oblastiach pohraničia a susedných krajín. 


