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Do Trenčína príde svetová horolezecká legenda 

Časopis National Geographic ho zaradil medzi 50 najvýznamnejších horolezcov sveta. Slovinec Silvo 

Karo bude hlavným hosťom festivalu HoryZonty. 

TRENČÍN. Už jedenásť rokov sa snažia organizátori festivalu dobrodružných filmov HoryZonty prilákať 

do Trenčína osobnosti, ktoré sú svojimi športovými výkonmi i postojmi vzorom i motiváciou pre širokú 

skupinu obyvateľov. „Silvo Karo takouto osobnosťou určite je a  sme radi, že naše pozvanie prijal,“ 

hovorí riaditeľka podujatia Mária Dutková. Horolezcovi, ktorý má na konte množstvo prelezov horských 

masívov na celom svete bude patriť úvodný festivalový večer. So svojou multimediálnou prezentáciou 

Príbehy veľkých stien a  následnou besedou sa prihovorí návštevníkom HoryZontov vo štvrtok 10. 

novembra.  

Silvo Karo sa narodil v  roku 1960. S  lezením začal ako 17-ročný. Rýchlo sa dokázal vypracovať medzi 

špičku moderného alpinizmu. „Ak by existoval rebríček desiatich najuniverzálnejších horolezcov 

všetkých čias, Silvovi by patrilo jedno z prvých miest. Je to chlap, ktorý dokáže v  jednej sezóne liezť 

extrémne ťažké športové cesty na domácich skalách, zdolať ťažké prelezy na najvyššiu horu Európy 

Mont Blanc, vystúpiť na himalájsku osemtisícovku a spraviť pár nových ciest na obávané štíty jemu 

najmilovanejšej Patagónie,“ vyjadril sa o  legende svetového alpinizmu trenčiansky horolezec Jaroslav 

Dutka. 

Popri Silvovi Karovi budú patriť k  hlavným hosťom festivalu i  Češka Markéta Marvanová, ktorej 

parketou sú najťažšie preteky sveta na horských bicykloch a náš horolezec a  moreplavec Vlado 

Porvazník, ktorý porozpráva o  plavbe okolo sveta na plachetnici. Diváci sa môžu takisto tešiť i  na 

mladého a veľmi talentovaného trenčianskeho horolezca Ondreja Húserku. Ten predstaví na 

HoryZontoch svoje úspechy na domácej skalke i v juhoamerickej Patagónii. 

Hlavný festivalový program sa prednáškami hostí nekončí. HoryZonty zostávajú naďalej aj prehliadkou 

filmov z horského prostredia. Popri profesionálnych dokumentoch od autorov z celého sveta budú mať 

návštevníci príležitosť vzhliadnuť aj videá od neprofesionálnych autorov, ktorí sa uchádzajú o  cenu 

divákov a cenu poroty. 

„Festival sme tento rok obohatili aj o tri veľmi zaujímavé workshopy. Jeden sa venuje otázke čo robiť, 

keď sa v horách satane úraz a nie je na blízku lekár, témou druhého workshopu je veľká energia ukrytá 

v malých klíčkoch a do tretice bude reč i zachovaní starých odrôd jabĺk, hrušiek a oskoruší v regióne 

Bielych Karpát,“ prezrádza hlavná organizátorka. „Tradične sme nezabudli ani na sprievodné podujatia. 

Pre malých i veľkých sú pripravené zaujímavé aktivity v úzkom centre Trenčína. Nebudú chýbať ani 

bežecké preteky, vozenie sa na psom záprahu a nosenie pivného suda na nosičskej krošni,“ dodáva 

hlava festivalu, ktorý sa po deviatich rokoch presúva z Posádkového klubu do Kina Hviezda a Klubu 

Lúč. 
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