
 

10.-12. november 2016 /  Kino Hviezda a Klub Lúč, Trenčín 

HoryZonty vstúpia do druhej desiatky 

Hlavné dejisko podujatia sa presunie z Posádkového klubu do Kina Hviezda a Klubu Lúč. 

TRENČÍN. Keď v roku 2006 zorganizovala horolezkyňa Marka Dutková prvý ročník festivalu do-

brodružných filmov v Artkine Metro v Trenčíne, netušila, že z malej lokálnej akcie sa stane je-

den z najväčších slovenských festivalov s horskou tematikou. Za desať rokov sa návštevnosť 

trojdňového podujatia vyšplhala na štyri a pol tisíca divákov. Dejiskom festivalu sa stal Posád-

kový klub (ODA). Na jeseň sa bude v Trenčíne konať festival opäť. Tento raz ho zastreší Kino 

Hviezda a Klub Lúč. 

Od 10. do 12. novembra  otvorí svoje brány festival dobrodružných filmov HoryZonty už po je-

denásty krát. Prípravy sú v plnom prúde. Svoju účasť na festivale už potvrdila česká „bajkerka“ 

Markéta „Peggy“ Marvanová. Minulý rok len ako dvadsaťročná zvládla jeden z najextrémne-

jších pretekov na svete. Vzdialenosť štyri a pol tisíca kilometrov zdolala v sedle horského bi-

cykla sa dvadsaťjeden dní. Počas tejto súťaže prekročila hranice mnohých amerických štátov, 

no neraz posunula hranice svoje vlastné. „Ľudia okolo často moje cesty obdivujú a skladajú mi 

poklony za moje úspechy. Mojou túžbou je im ukázať cestu, ako sa vysporiadať s problémami, 

motivovať ich k pohybu a dokázať im, že nie je nič krajšieho ako pocit pravej lásky a šťastia,“ 

píše na internete o sebe žena, ktorá bude jedným z hlavných tohoročných hostí HoryZontov. 

Popri hosťoch budú festivalový program tvoriť filmy z horského prostredia od renomovaných 

režisérov z celého sveta, ale aj od neprofesionálnych autorov. Tí môžu svoje diela do 15. sep-

tembra prihlásiť do súťaže o najlepší festivalový neprofesionálny film. Všetky informácie náj-

dete na internetovej stránke podujatia. 
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