
Janja Garnbret SI

BOJ O ZLATO                
        PIATOK       20:00      KINOSÁLA 1
Moderovaná diskusia o lezeckom a nelezeckom živote, 
pretekaní, olympiáde, motivácii a plánoch do budúcna 
prvej zlatej olympijskej medailistky v športovom lezení.

ENVIRO: Erik Baláž SK

NA ČO POTREBUJEME LES?                
        STREDA       18:00      KINOSÁLA 2
Ako konkrétne nám môžu lesy pomôcť? 
A nestanú sa aj ony nakoniec obeťou dramatických zmien klímy?

ENVIRO: Jerguš Tesák SK

PRÍRODNÝ TURIZMUS V CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH       
        STREDA        18:00       KINOSÁLA 2
Prírodný turizmus ako interaktívna forma turistiky 
so sprievodcom.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Viliam Bendík SK

        ŠTVRTOK         18:00       KINOSÁLA 1
Po 12 rokoch v korporáciách začal odznova. 
Vlastná firma, pravidelný šport, cestovanie a vášeň 
pre tvorbu dokumentárnych filmov ho vrátili do 
aktívneho a plnohodnotného života.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Adam Rojček SK

        ŠTVRTOK      18:00       KINOSÁLA 1
Bajker, niekoľkonásobný majster Slovenska s úspechmi 
v zahraničí, ktorého celú kariéru sprevádzajú zranenia.
Útočisko sa snaží hľadať v prírode a tvrdí, že hlava dokáže divy, 
a myslí si, že je to nekonečná cesta poznávania samého seba.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Michala BednárikováSK

        ŠTVRTOK        18:00       KINOSÁLA 1
Ako športová psychologička pracuje so športovcami najmä 
(no nielen) v rámci individuálnych športov, ako aj s ich rodičmi 
a trénermi. Od roku 2017 je prezidentkou Slovenskej asociácie 
športovej psychológie.

Martin Krasňanský SK

TATRY NAŠE VERTIKÁLNE
        ŠTVRTOK        20:00       KINOSÁLA 1
Lezenie v Tatrách dnešných dní na pozadí odkazu predošlých 
generácií.

BEH: Fero Šmihál SK

ŽIVOT JE LÁSKA, LÁSKA SÚ HORY
        ŠTVRTOK        20:15       KINOSÁLA 2
O prechode desiatich tatranských štítov na jeden záťah, 
o filozofii, behu a smerovaniu človeka k láske k Tatrám.

VIA FERRATA: Tadeja Magdič SI

NAJKRAJŠIE VIA FERRATY V SLOVINSKU
        PIATOK           18:00       KINOSÁLA 1
Športové i vysokohorské via ferraty v Slovinsku cez fotografie, 
videá a zaujímavé rozprávanie.

Martin Žilka SK

PACKRAFTING JE SLOBODA                 
        SOBOTA        18:15       KINOSÁLA 2
Fotoprezentácia o objavovaní krajiny i seba počas splavovania 
slovenských a európskych riek na nafukovacích kajakoch.

Igor Koller SK

55 ROKOV NA SKALÁCH A V HORÁCH
        SOBOTA        20:30       KINOSÁLA 1
Ako liezť od detstva do sedemdesiatky, ako liezť od dvojmetrových
liepakov a bouldrov až po tisícmetrové steny a sedemtisícovky, 
ako liezť v lete aj v zime, ako liezť pre radosť aj pre výkony.

Programová tabuľka Hostia

Ďakujeme

Hlavní partneri

Partneri

Spoluorganizátori

Mediálni partneri

13.5.

11.5.

11.5.

12.5.

12.5.

12.5.

12.5.

12.5.

13.5.

14.5.

14.5.

Nedeľa 15.5.

KINOSÁLA 1 

 18:00 VYHLÁSENIE FILMOVEJ SÚŤAŽE 5 €
  VÍŤAZNÉ FILMY I.

 20:00 VÍŤAZNÉ FILMY II.   5 €

KINOSÁLA 2

 18:15 VÍŤAZNÉ FILMY III.   5 €

 20:15 VÍŤAZNÉ FILMY IV.  5 €

KINOSÁLA 4

 18:30 VÍŤAZNÉ FILMY V.   5 €

 20:30 VÍŤAZNÉ FILMY VI.  5 €

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

RODINNÉ PREMIETANIE V GMB   5 €
Mirbachov palác /  12:00, 14:00, 16:00
Dva inšpiratívne slovenské filmy pre rodiny s deťmi 
Po červenej domov a Tortúra Mura vás inšpirujú 
k vlastným rodinným expedíciám. Vstupné je 
možné zakúpiť na mieste pred premietaním.        

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINE LUMIÈRE      Vstup voľný
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
V LESE: Gustáv Hegedüš
ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová

Sobota 14.5.

KINOSÁLA 1

 18:00                REEL ROCK 16  5 €

 20:30 NAJLEPŠIE HOROLEZECKÉ VÝSTUPY 5 €
  ROKA 2021 - ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
  Igor Koller – 55 rokov na skalách a v horách
  Ufo life

KINOSÁLA 2

 18:15 PACKRAFTING JE SLOBODA  5 €
  Martin Žilka
  Film Rasťa Hatiara

 20:15                SMRTIACA LAVÍNA  5 €

KINOSÁLA 4

 18:30             BEST OF VIMFF  5 €

 20:30             THE SAILOR   5 €

FILM

FILM

FILM

FILM

HOSŤ

HOSŤ

AMFITEÁTER RAČA

 20:30 LETNÉ KINO V AMFITEÁTRI RAČA   Vstup voľný
  Po červenej domov, Tortúra Mura,
  Nórsky Friluftsliv

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

HORY A MESTO MTB CITY DUAL RACE         Vstup voľný
Preteky dvojíc na horských bicykloch 
na Hlavnom námestí.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINE LUMIÈRE      Vstup voľný
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
V LESE: Gustáv Hegedüš
ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová

FILMY

FILMY

FILMY

KINOSÁLA 4

 18:30             ŠŤASTNÚ CESTU, LOS POLACOS!  5 €

 20:30             ZEM   5 €

AMFITEÁTER RAČA

 20:30             DHAULÁGIRÍ JE MÔJ EVEREST  Vstup voľný
  Film uvedie Zolo Demján

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

FESTIVALOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK         Vstup voľný
09:30 - 13:30, Jakubovo námestie 
Zábavné stanovištia pre mladých objaviteľov a 
objaviteľky. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINE LUMIÈRE      Vstup voľný
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
V LESE: Gustáv Hegedüš
ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová

KINOSÁLA 1

 9:00 PREMIETANIE PRE ŠKOLY  

 11:00 PREMIETANIE PRE ŠKOLY

 18:00 VIA FERRATA: NAJKRAJŠIE  5 €
  VIA FERRATY V SLOVINSKU
  Tadeja Magdič 

 20:00 JANJA GARNBRET - BOJ O ZLATO 10 €
  Janja Garnbret
  Boj o zlato

KINOSÁLA 2

 18:15             POD MASKOU LEGENDY  5 €

 20:15                SNEH   5 €

FILM

FILM

FILM

FILM

HOSŤ
HOSŤ

HOSŤ

Piatok 13.5.

FILMY

FILMY

KINOSÁLA 1 

 20:00             ZÁCHRANA V JASKYNI THAM LUANG 5 €

KINOSÁLA 2

 18:00 OTVORENIE FESTIVALU HORY A MESTO 2022 5 €
  Vyhlásenie víťazov fotosúťaže
  ENVIRO: Erik Baláž - Na čo potrebujeme les?
  ENVIRO: Jerguš Tesák - Prírodný turizmus
  v chránených územiach

 20:15             SKALA 1   5 €

KINOSÁLA 4

 20:30             BICYKLE   5 €

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINE LUMIÈRE      Vstup voľný
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
V LESE: Gustáv Hegedüš
ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová

Streda 11.5.

FILM

HOSŤ
HOSŤ

FILMY

FILMY

KINOSÁLA 4

 18:30             VZDUCH    5 €

 20:30             MRAZIVÉ PEKLO  5 €

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KINE LUMIÈRE      Vstup voľný
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
V LESE: Gustáv Hegedüš
ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová

KINOSÁLA 1

 18:00 DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠPORTE  5 €
  Michaela Bednáriková, Vilo Bendík, 
  Adam Rojček

 20:00 TATRY NAŠE VERTIKÁLNE  5 €
  Martin Krasňanský
  Plávam na svojich snoch

KINOSÁLA 2

 18:15   JAGUÁRÍ TESÁK  5 €

 20:15 BEH    5 €
  Fero Šmihál – Život je láska, láska sú hory
  Po červenej domov 

FILM

FILM

FILM

FILM

HOSŤ

HOSŤ

HOSTIA

FILMY

Štvrtok 12.5.

Záleží nám na vašom názore, 
vyplňte divácku anketu 
a môžete získať fantastické 
ceny od našich partnerov.

DIVÁCKA ANKETA
Vstup do kinosál je možný na základe platného cinepassu alebo 
zakúpeného jednorazového lístku. Upozorňujeme tiež, že lístok stráca
platnosť 5 min. pred začiatkom projekcie a v prípade vypredanej
projekcie môže byť miesto ponúknuté ďalším nedočkavým divákom. 

Vstupenky vydané na pokladni je zakázané kopírovať alebo skenovať do mobilných zariadení. Cinepassy sú 
neprenosné a sú platné len vo forme originálnej plastovej karty, nemožno ich duplikovať ani skenovať do mobilných 
aplikácií. V mobile je možné použiť iba jednorazové vstupenky zakúpené online vo formáte PDF.
Predaj na www.cinepass.sk/ham a na pokladni v Kine Lumière. 
Zmena programu vyhradená.

Záštitu nad podujatím prevzal 
primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Matúš Vallo

Sprievodné podujatia
Výstavy fotografií v Kine Lumière
     2. – 15. 5. 2022          KINO LUMIÈRE 
Tri výstavy na jednom mieste. 
Víťazné fotografie fotosúťaže Hory a mesto 2022
Výstava fotografií ŠKANDINÁVIA: Bára Vávrová (autorka fotografií tohtoročného vizuálu festivalu)

Výstava fotografií V LESE: Gustáv Hegedüš (umelecký fotograf)

Rodinné premietanie v GMB 
     15. 5. 2022           12:00 / 14:00 / 16:00        MIRBACHOV PALÁC 
Dva inšpiratívne slovenské filmy pre rodiny s deťmi Po červenej domov
a Tortúra Mura vás inšpirujú k vlastným rodinným expedíciám. 
Vstupné 5 eur je možné zakúpiť na mieste pred premietaním.

Vstupenky a cinepassy
ZLATÝ CINEPASS: 25 €
Vstup na 5 premietaní podľa vlastného výberu vrátane možnosti rezervácie 
na premietanie hlavnej hostky Janje Garnbret.

STRIEBORNÝ CINEPASS: 20 €
Vstup na 5 premietaní podľa vlastného výberu bez možnosti rezervácie 
na premietanie hlavnej hostky Janje Garnbret.

JEDNORAZOVÉ VSTUPENKY: 5 €
VSTUPENKA NA PREMIETANIE HLAVNEJ HOSTKY JANJE GARNBRET: 10 €

VOĽNÉ SEDENIE

Umenie zachytiť 
zázrak

www.horyamesto.sk

PROGRAM
11. - 15. 5. 2022

Foto: © Bára Vávrová

Partneri fotosúťaže

Festivalový náučný chodník
     13. 5. 2022           9:30 – 13:30         JAKUBOVO NÁMESTIE 
Zábavné stanovištia pre mladých objaviteľov a objaviteľky. Vstup voľný.

Hory a mesto MTB City Dual Race 
     14. 5. 2022      HLAVNÉ NÁMESTIE 
Preteky dvojíc na horských bicykloch v centre mesta Bratislava. 
Informácie o pretekoch nájdete na ww.horyamesto.sk/sprievodne-podujatia/



Streda11.
máj

Piatok13.
máj Sobota 14.

máj

Štvrtok12.
máj

Nedeľa15.
máj

Kinosála 1

Kinosála 1

Kinosála 2

Kinosála 2

Kinosála 2

Kinosála 2

Kinosála 2

Kinosála 4
Kinosála 4

Kinosála 4

Kinosála 4

Kinosála 4

Amfiteáter Rača

Amfiteáter Rača

20:00
FILM

ZÁCHRANA V JASKYNI THAM LUANG
(The Rescue, USA, 114 min, 2021, r. Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi)
Kým väčšina sveta v lete 2018 sledovala majstrovská sveta vo futbale, v Thajsku sa odohrával boj o záchranu 
12 mladých futbalistov a ich trénera. Štrnásťdňová záchranná akcia, do ktorej sa zapojili príslušníci thajských 
a amerických špeciálnych jednotiek, budhistickí mnísi a štvorica odhodlaných potápačov z rôznych kútov sveta.

18:00

20:15

HOSŤ

HOSŤ

FILMY

OTVORENIE FESTIVALU HORY A MESTO 2022
VYHLÁSENIE VÍŤAZOV FOTOSÚŤAŽE 
ENVIRO: Erik Baláž - Na čo potrebujeme les? (multimediálna prezentácia)
Ako konkrétne nám môžu lesy pomôcť? A nestanú sa aj ony nakoniec obeťou dramatických zmien klímy?

ENVIRO: Jerguš Tesák - prírodný turizmus v chránených územiach (multimediálna prezentácia)
Prírodný turizmus ako interaktívna forma turistiky so sprievodcom.

FILMY SKALA 1
Amazonský olymp (House of The Gods, UK, 44 min, 2021, r. Matt Pycroft)
Tím okolo populárneho anglického lezca Lea Houldinga sa vydá na 100 km púť naprieč hustou džungľou až 
k ikonickej stolovej hore Roraima. Sprevádzajú ho miestni vodcovi, ktorí stáli pod horou už veľakrát, no nikdy 
na ňu nevystúpili. Leo sa preto rozhodne, že ich na vrchol vezme so sebou. Vedia však, čomu sa upísali?  

Alpská trilógia štvornožky
(Alpine Trilogy Doggystyle, Francúzsko, 45 min, 2021, r. Damien Largeron, Brian Mathé, Morgan Monchaud)
Počas leta 2020 sa belgickí profesionálni lezci Nicolas Favresse a Sébastien Berthe rozhodli vyraziť na 
cyklovýlet a vyliezť tri najťažšie alpské cesty. Na cestu si pribalili aj svojich psích miláčikov Bintje a Krouxa.

20:30
FILMY

FILMY BICYKLE
Na návšteve u Matta Huntera (This is Home - Matt Hunter, Kanada, 10 min, 2021, r. Colin Jones)
Freeridová legenda Matt Hunter sa neustále vyvíja, no jeho pohľad na MTB sa nemení. V domovskej Britskej 
Kolumbii nemusel nikdy chodiť ďaleko od domu, aby si prevetral hlavu, no odkedy má deti a rodinu, tieto 
vzácne chvíle nabrali hneď iný rozmer. 

Vrčiace líšky a serpentíny (Growling Foxes And Crooked Roads, Švajčiarsko, 26 min, 2022, r. Steve Rémy Walker)
Jan si vezme do hlavy, že za jeden deň prejde na bicykli 390 km cez šesť vysokohorských priesmykov. 
Počas jazdy má tak kopu času na zamýšľanie sa nad tým, prečo vyhľadáva podobné dobrodružstvá. 
Filozofická jazda o (ne)zmysle osobných výziev.

Ako vzniká cyklotrail (Blueprint, Kanada, 9 min, 2021, r. Scott Bell, Mark Matthews)
Zažite, ako vám priamo pred očami vzniká nový cyklotrail, a zistite, odkiaľ berú motiváciu jeho kanadskí stavitelia.

Stoneman Dolomiti Trail (Slovensko, 15 min, 2021, r. Jaro Tešlár)
Sextenské Dolomity na taliansko-rakúskej hranici ukrývajú vážnu MTB výzvu: Stoneman Trail. Má v sebe všetko, 
o čom skutočný bajker sníva – úmorné stúpania, nekonečné zjazdy a snové traily na vrcholkoch hôr.

Americké MTB dobrodružstvo (Slovensko, 11 min, 2020, r. Jaro Tešlár)
Mnohí ľudia cestujú na Divoký západ USA pre svetoznáme národné parky. Práve tam sa však začali písať dejiny 
horskej cyklistiky, a preto sa slovenská skupina vydala na jeseň do USA. Našli tam naozaj skvelé a legálne trasy 
na hrebeňoch hôr či priamo na červených skalách. Trasy, ktoré preveria technické zručnosti a niekedy aj váš 
pocit strachu, ale predovšetkým vyčarujú úsmev na tvári.

18:00

20:00

HOSTIA

HOSŤ

FILM

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠPORTE (multimediálna prezentácia)
Duševné zdravie je v posledných rokoch témou na mnohých fórach vrátane vrcholového športu. Čas strávený 
pohybom nielen v prírode je skvelou investíciou do nášho aktuálneho prežívania, prevenciou pred zhoršením 
kvality duševného zdravia, ale tiež nám môže poslúžiť pri prekonávaní krízových životných udalostí. Aj o tom sa 
bude rozprávať športová psychologička Michala Bednáriková s rekreačným ultrabežcom Vilom Bendíkom 
a profesionálnym bajkerom Adamom Rojčekom.

MARTIN KRASŇANSKÝ – TATRY NAŠE VERTIKÁLNE (multimediálna prezentácia)
Lezenie v Tatrách dnešných dní na pozadí odkazu predošlých generácií.

Plávam na svojich snoch (Slovensko, 38 min, 2021, r. Vladimír Porvazník)
Vlado Porvazník v rokoch 2013 – 2015 na svojej Civette II oboplával svet. V novembri 2018 až auguste 2019 
sa vybral na zatiaľ svoju poslednú veľkú plavbu a s horolezcami Martinom Krasňanským, Jurajom Koreňom, 
Gabom Čmárikom a Sylviou Krištofovičovou sa doplavili až do Grónska.

18:15

20:15
HOSŤ

FILM

FILM

JAGUÁRÍ TESÁK (Tigre Gente, USA, 93 min, 2021, r. Elizabeth Unger)
Bolívijský správca rezervácie a hongkonská novinárka sa stanú nečakanými partnermi pri odhaľovaní jedného
z mnohých barbarstiev na zvieratách – obchodu s jaguárími zubami. Dokument vás prenesie z pokojnej 
bolívijskej džungle na čínsko-mjanmarskú hranicu a z príbehu o jaguároch sa zrazu stane napínavá dráma 
a naháňačka za nelegálnymi priekupníkmi.   

BEH
Fero Šmihál – Život je láska, láska sú hory (multimediálna prezentácia)
O prechode desiatich tatranských štítov na jeden záťah, o filozofii, behu a smerovaniu človeka k láske k Tatrám.

Po červenej domov (Slovensko, 40 min, 2021, r. Adam Lisý)
Aj neúspešný prechod Cesty hrdinov SNP môže byť úspešnou cestou za poznaním a putovaním. Priskočte na karičky 
k Evit a Jančimu a spolu so Stankom (2r.), Kolomankom (4r.) a Jankom (6r.) sa vydajte na dvojmesačné putovanie 
(najmä) po červenej značke až domov… Bude to najmä o ceste a deťoch, ktoré učia nás dospelákov, ako žiť!

18:30

20:30

FILMY

FILM

FILMY VZDUCH
Nasleduj motýle (Fly Monarca, Kanada, 76 min, 2021, r. Lyndsay Nicole, Benjamin Jordan)
Inšpirovaný sťahovavými monarchami, ktoré po prezimovaní migrujú naspäť z Mexika až do Kanady, 
sa Benjamin Jordan pokúsi preletieť naprieč USA len za pomoci slnka, vetra, silnej vôle a pizze a pokoriť 
tak svetový rekord.

Domov, sladký domov (Home Sweet Home, Francúzsko, 15 min, 2021, r. Anthony Komarnicki)
Christian Bobin sa mohol vybrať kamkoľvek na svete. Rozhodol sa však preskúmať na bicykli a paraglajde 
svoju domovinu, ktorá ponúka rovnaké množstvo zážitkov ako vzdialené krajiny. 

MRAZIVÉ PEKLO
(Balandrau, Frozen Hell Over, Španielsko, 79 min, 2021, r. Guille Cascante)
Keď sme my chystali silvestrovské oslavy na sklonku roku 2000, niekoľko turistov sa vybralo na horu Balandrau 
v katalánskych Pyrenejach. O tom, čo sa na Balandrau stalo, vám z prvej ruky porozprávajú tí, čo prežili.

20:00
HOSŤ

HOSŤ

9:00

11:00

18:00

FILM

PREMIETANIE PRE ŠKOLY

PREMIETANIE PRE ŠKOLY

VIA FERRATA: TADEJA MAGDIČ - NAJKRAJŠIE VIA FERRATY V SLOVINSKU 
(multimediálna prezentácia)
Športové i vysokohorské via ferraty v Slovinsku cez fotografie, videá a zaujímavé rozprávanie.

JANJA GARNBRET - BOJ O ZLATO (multimediálna prezentácia)
Moderovaná diskusia o lezeckom a nelezeckom živote, pretekaní, olympiáde, motivácii a plánoch do budúcna 
prvej zlatej olympijskej medailistky v športovom lezení.

Boj o zlato (The Wall: Climb for Gold, UK, 96 min, 2022, r. Nick Hardie)
Janja Garnbret, Shauna Coxsey, Brooke Raboutou a Miho Nonaka – štyri talentované lezkyne a adeptky na prvú 
zlatú medailu v športovom lezení. Štyri príbehy o tom, ako vrcholové športovkyne bojujú o olympijskú 
miestenku a ako zápasia s psychickým tlakom a očakávaniami nielen svojho okolia.

18:00

HOSŤ

FILMY

FILM

20:30

FILMY REEL ROCK 16
Bivak pod mostom (Bridge Boys, USA, 28 min, 2022, r. Nick Rosen, Peter Mortimer)
Bizarný lockdownový projekt - Pete Whittaker a Tom Randall sa pokúsia preliezť najdlhšiu, najťažšiu 
a najabsurdnejšiu horizontálnu špáru, ktorá sa nachádza na diaľničnom moste.

Bosý Charles (Barefoot Charles, USA, 29 min, 2022, r. Josh Lowell)
Charles je úkaz. Nielen preto, že žije v jaskyni v lesoch Fontainebleau, rád si spieva operné piesne a sťahuje 
zvieratá z kože, ale najmä preto, že lezie tie najťažšie prásky a ešte k tomu bosý.

To najlepšie ešte len príde (Big Things to Come, USA, 21 min, 2022, r. Nick Rosen, Peter Mortimer)
Vrcholová lezkyňa Alex Johnson sa roky snaží preliezť bouldrový problém, no najprv sa musí vyrovnať so svojou 
vlastnou identitou. Príbeh pre všetkých, ktorí majú pocit, že nemôžu svetu ukázať, kým skutočne sú.

Kudla (Cuddle, USA, 35 min, 2022, r. Nick Rosen, Peter Mortimer)
Tommy Caldwell a Adam Stack skúšajú preliezť hrebeň so 17 výstupmi na miestne vrcholy. Táto výzva sa však 
ukáže nad Adamove sily, a tak si Tommy k sebe prizve svojho klasického parťáka Alexa Honnolda. Ani ich pokus 
však nie je bezproblémový, a tak sa na scénu opäť vracia Adam.

NAJLEPŠIE HOROLEZECKÉ VÝSTUPY ROKA 2021 – ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
Igor Koller – 55 rokov na skalách a v horách (multimediálna prezentácia)
Ako liezť od detstva do sedemdesiatky, ako liezť od dvojmetrových liepakov a bouldrov až po tisícmetrové 
steny a sedemtisícovky, ako liezť v lete aj v zime, ako liezť pre radosť aj pre výkony.

Ufo Life (ČR, 33 min, 2020, r. Jan Šimánek)
Marek Holeček a Zdeněk Hák opäť pokúšajú svoje himalájske šťastie. Doteraz neprelezená dvojkilometrová 
severozápadná stena Chamlangu a sedem dní, počas ktorých sa môže podariť dobyť neužitočné, ale aj stratiť 
to zásadné.

HOSŤ

FILM

FILM

18:15

20:15

MARTIN ŽILKA - PACKRAFTING JE SLOBODA (multimediálna prezentácia)
Fotoprezentácia o objavovaní krajiny i seba počas splavovania slovenských a európskych riek na 
nafukovacích kajakoch.

Film Rasťa Hatiara
Krátky dokument o splave Nebo, peklo a raj v roku 2021.

SMRTIACA LAVÍNA (Buried, USA, 95 min, 2021, r. Jared Drake, Steven Siig)
V roku 1982 pochovala lavína v kalifornskom lyžiarskom stredisku Alpine Meadows sedem ľudí. Príbeh
o päťdňovej záchrannej akcii, o skaze a smrti, ale aj o nádeji, odhodlaní a následkoch, ktoré účastníkov
prenasledujú dodnes.

FILM

FILMY

18:30

20:30

FILMY BEST OF VIMFF
Nie si v tom sama (Not Alone, Kanada, 43 min, 2021, r. Heather Mosher)
Príbeh o temnote, do ktorej upadla nielen profesionálna športovkyňa a vodkyňa Sarah Hueniken, ale aj mnoho 
iných horských vodcov po tom, ako zažili tragickú nehodu. 

Sonder (Kanada, 35 min, 2021, r. Jay Macmillan)
Počas zemetrasenia v Nepále, ktoré v roku 2015 úplne zdevastovalo dedinu v odľahlom údolí Langtang, zahynuli 
aj Kanaďania Kathy a Bruce Macmillanovci. O tri roky neskôr sa ich syn Jay vydáva na cestu po ich stopách, 
aby sa vyrovnal so stratou a traumou.

60 sekúnd (Sixty Seconds, Kanada, 19 min, 2021, r. Lara Shea)
Keď sa Tyler Turner zraní pri zoskoku padákom a príde o obe dolné končatiny, musí prehodnotiť celý svoj život. 
No vďaka milujúcej partnerke a neskutočnej vnútornej sile sa znova postaví na nohy – a vyhrá zlatú olympijskú 
medailu v parasnoubordingu.

THE SAILOR (Slovensko, 78 min, 2021, r. Lucia Kašová)
Námorník Paul Johnson sa celý svoj život plavil na mori. Žil nespútane, opíjal sa, miloval a nikdy sa neusadil na 
pevnine. Teraz má osemdesiat a on ani jeho loď už nie sú schopní vyplávať. Majú splnené sny vždy na svojom 
konci trpkú príchuť?

FILMY

20:30 LETNÉ KINO V AMFITEÁTRI RAČA
Po červenej domov (Slovensko, 40 min, 2021, r. Adam Lisý)
Aj neúspešný prechod Cesty hrdinov SNP môže byť úspešnou cestou za poznaním a putovaním. Priskočte na 
karičky k Evit a Jančimu a spolu so Stankom (2r.), Kolomankom (4r.) a Jankom (6r.) sa vydajte na 2 mesačné 
putovanie (najmä) po červenej značke až domov. Bude to najmä o ceste a deťoch, ktoré učia nás dospelákov, 
ako žiť!

Tortúra Mura (Slovensko, 22 min, 2021 r. Martin Murár, Michal Murár)
Dilema tínedžera Mura, akú strednú školu si vybrať, je spojená s množstvom otázok. Pomôže mu pri hľadaní 
odpovedí skalolezectvo, potápanie a paraglajding?

Nórsky Friluftsliv (Norwegian Friluftsliv, Poľsko, 23 min, 2021, r. Zdeno Dvořák)
Krátky film o rodičoch, ktorí chcú vychovávať svoju dcéru v prírode v duchu nórskeho Friluftslivu - konceptu, 
ktorý kladie dôraz na pobyt v prírode bez nutnosti súťaže alebo pravidiel, ako je to v športe.

18:00

20:00

FILMY

FILMY

VYHLÁSENIE FILMOVEJ SÚŤAŽE
VÍŤAZNÉ FILMY I.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

VÍŤAZNÉ FILMY II.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

18:15

20:15

FILMY

FILMY

VÍŤAZNÉ FILMY III.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

VÍŤAZNÉ FILMY IV.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

18:30
FILMY

20:30
FILMY

VÍŤAZNÉ FILMY V.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

VÍŤAZNÉ FILMY VI.
Zoznam filmov zverejníme v predstihu. Počet premietaní bude závisieť od dĺžky a počtu víťazných filmov.

18:15

20:15
FILMY

POD MASKOU LEGENDY (Torn, USA, 92 min, 2020, r. Max Lowe)
Max sa rozhodne natočiť intímny portrét o svojom otcovi, svetoznámom horolezcovi Alexovi Loweovi, a o tom, ako
sa rodina vyrovnávala s jeho smrťou. Kým bol v skutočnosti legendárny horolezec v kruhu svojej rodiny? A ako 
vnímala verejnosť a blízki priatelia nečakaný romantický vzťah medzi jeho manželkou a najlepším priateľom?

FILMY SNEH
Farmár (The Farmer, USA, 4 min, 2021, r. Michael James Brown)
Už ste videli farmára, ktorý má najviac práce v zime? Miestna legenda David Van Dame každoročne žne bohatú 
úrodu čerstvého prašanu a popritom upozorňuje na úspornosť a udržateľnosť jeho najobľúbenejšieho športu.

Veľmi osobný prechod (The Traverse, Francúzsko, 33 min, 2021, r. Ben Tibbetts, Jake Holland)
Dve úspešné športovkyne Valentina Fabre a Hillary Gerardi sa pokúsia o prvý ženský prechod na lyžiach 
takzvanej Houte Route zo Chamonix do Zermattu. Pre Valentinu má táto trasa aj hlboký osobný rozmer.  

Snowmads: Miestny cudzinec (Snowmads - A Foreign Native, Rakúsko, 65 min, 2021, r. Jonas Abenstein)
Profesionálny lyžiar Fabian Lentsch opúšťa všetko, čo poznal, a odchádza na rok do Iránu. Keď sa v januári 2020 
zhorší bezpečnostná situácia a vo februári zasiahne krajinu Covid-19, jeho cesta sa začne uberať úplne iným 
smerom, než si predstavoval. 

Tri(c)ky (Maneuvers, USA, 4 min, 2019, r. Sämi Ortlieb)
Sämi Ortlieb je športovec, umelec, grafik a hudobník. Všetok svoj talent zúročil v tomto krátkom filme. 
Spolu s rôznorodou partiou lyžiarov vytvoril niečo, čo tu ešte nebolo.

FILM

20:30

HOSŤ

DHAULÁGIRÍ JE MÔJ EVEREST
(Slovensko, 64 min, 2021, r. Pavol Barabáš)

Film uvedie Zolo Demján
V roku 1984 stál Zoltán Demján na dvoch osemtisícovkách bez kyslíka. Prvý výstup smeroval na Lhotse Shar 
panenskou južnou stenou, druhý na Everest južným pilierom. Počasie však zmenilo zostup na drámu. 
Jeho ďalšou školou života je prvovýstup na osemtisícovku Dhaulágirí, ktorú chce preliezť alpským štýlom. Na 
kolmom juhozápadnom pilieri ho čaká najvyššia obťažnosť lezenia, ale i dôležité poznanie, ktoré mu zmení život.

FILM

20:30

18:30 ŠŤASTNÚ CESTU, LOS POLACOS! (Godspeed, Los Polacos!, USA, 88 min, 2020, r. Adam Nawrot)
Skupina poľských vysokoškolákov, ktorých nebaví monotónny život v komunistickom režime, si v Krakove založí
kajakársky klub a rozhodne sa, že splaví najhlbší kaňon sveta bez akýchkoľvek skúseností s divokou vodou 
a s podomácky vyrobenou výbavou. Ich dvojročné putovanie vyvrcholí nečakanou slávou v Južnej Amerike, 
ktorú partia kajakárov využije na boj za demokraciu vo svojej rodnej krajine.

FILMY ZEM
Njord (Kanada, 48 min, 2021, r. Caroline Cote, Vincent Colliard, Arnaud Bouquet)
Caroline a Vincent milujú expedície, no nikdy na žiadnej neboli spoločne ako partneri. Teraz sa rozhodli, 
že sa ako prví na svete pokúsia o 1100 km dlhý zimný prechod Špicbergov.

400 párov topánok (400 paires de bottes, Francúzsko, 17 min, 2020, r. Hélène Baillot, Raphaël Botiveau)
Niekedy ich majú na nohách tí, ktorí sa snažia pod rúškom noci prekročiť hranicu tiahnucu sa cez hory, 
niekedy ich majú v rukách tí, ktorí im pri tom pomáhajú. A tak denne koluje niekoľko párov zimných topánok 
medzi Francúzskom a Talianskom. 

Naspäť ku koreňom (Precious Leader Woman, Kanada, 46 min, 2021, r. Cassie De Colling)
Po neúspechu na olympiáde v Soči sa kanadská snoubordistka Spencer O'Brien utiahla do svojho rodného 
mesta, aby sa tu zotavila. Pod vedením rodiny a blízkej komunity začala znovu objavovať svoju vlastnú kultúru 
a našla v sebe silu, aby sa vrátila k milovanému športu – a to hneď na najvyššie priečky.
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FILMY

Kinosála 1 Kinosála 1 Kinosála 1
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Sledujte nás aj na turné po Slovensku! 
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