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Premiérovo v porotcovskom kresle
Mária Dutková je nadšená cestovateľka a aktívna športovkyňa. V šestnástich sa stala
členkou trenčianskeho horolezeckého spolku a lezie dodnes. Na svojom konte má
hromadu zahraničných expedícií, lezenie nielen v Tatrách, ale aj v talianskych Dolomitoch
či zlanenie najvyššieho vodopádu sveta Salto Angel vo Venezuele. Spoločným
menovateľom všetkých jej zážitkov je adrenalín a dobrodružstvo, no to, čo má v živote
najradšej, pretavila tiež do organizácie úspešného outdoorového festivalu HoryZonty v
Trenčíne.

Marka, prezradili ste mi, že na 28. ročníku
MFHF ste sa v úlohe porotkyne ocitli vôbec po
prvý raz. V čom pociťujete zásadné rozdiely
medzi úlohami festival chystať/snímky hodnotiť?
Áno, toto je pre mňa úplne nová poloha.
Každoročne mi očami prejdú desiatky filmov.
Mám pocit, že viem vytušiť, čo sa divákom bude
páčiť a čím je ten-ktorý film zaujímavý či
výnimočný. Ale rozhodovanie o tom, ktorý je
najlepší a prečo, som vždy prenechávala
porotcom. Častokrát sa moje tipy zhodovali s ich
výsledkami, čo ma, samozrejme, potešilo.
Zorganizovať celý festival a hodnotiť filmové
snímky sú dve neporovnateľné činnosti, no
bezpochyby každá z nich má svoje krásne chvíle.
Vybrali ste si už z tohtoročnej ponuky svojho
favorita? Čo podľa vás dobrému outdoorovému
filmu nesmie chýbať?
Niekoľko favoritov mám a som veľmi
zvedavá, nakoľko sa môj vkus bude zhodovať so
vkusom mojich porotcovských kolegov. Mne
osobne pri dobrom filme rezonuje výkon,
dynamika deja, jedinečné osobnostné črty
protagonistov, pútavá hudba, farebnosť... Prosto
musí mať taký ten ‚flow‘.

K vašim najväčším vášňam patrí lezenie a
cestovanie – čo sú vaše osobné topy, ktorý
výstup či expedícia majú pre vás najväčšiu
hodnotu?
Je nadnesené nazývať to najväčšími
vášňami, ale áno, veľmi rada leziem a celkovo sa
udržiavam v kondícii – nielen lezením, ale aj
behaním, plávaním, v zime lyžovaním. No
nepohrdnem ani prácou v záhradke či leňošením
s knižkou v ruke. Pri zlaňovaní Salta Angel som si
prešla všetkými druhmi emócií a výrazne som sa
posunula za svoje vtedajšie hranice nielen
fyzicky, ale hlavne mentálne. Tie zážitky, ktorými
sme si vtedy všetci prešli, sú vysoko neprenosné!
Čo vy a Tatry? Máte tam svoje obľúbené
miesto, vežu, štít?
Jááj, Tatry naše malebné! Mám ich rada, a aj keď
som z nížin a v súčasnosti sa viac pohybujem po
okolitých skalkách, vždy sa tam veľmi rada
vraciam. Západná Lomnica je top, nielen pre tie
úžasné spomienky.
Aké dobrodružstvo vás čaká v najbližšom
období?
Myslím si, že v tejto neistej dobe bude pre
mňa najväčším dobrodružstvom zdarné
uvedenie 15. ročníka HoryZontov jeho verným
divákom a obdivovateľom.
(maš)
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Nájsť odvahu a samého seba
Všetky filmy predstavené na festivale horských filmov nepochybne spája jedna vec –
odvaha. Nielen o nej je dokumentárny film Nájdem odvahu z produkcie slovenského
filmového režiséra a zakladateľa firmy BENDIK FILMS, Viliama Bendíka.

Bendík v roku 2013 ukončil prácu pre
nadnárodné korporácie a rozhodol sa
založiť si malú spoločnosť špecializujúcu
sa na strategické poradenstvo pre firmy,
čím získal priestor na návrat k starým
koníčkom – horám, fotografii a filmu. Na
f i l m o v o m f e s t i v a l e H O RY Z O N T Y v
Trenčíne získal v roku 2016 Cenu divákov
za film 12CH Vysoké Tatry Trail. To ho
povzbudilo v jeho ďalšej tvorbe a zakrátko
už pracoval na ďalších projektoch zo sveta
ultrabehov. Jeho film Kroky na hrane získal
v Trenčíne okrem Ceny divákov tiež hlavnú
cenu GRAND PRIX. Aj jeho ďalší film
Značkár mal veľký úspech u divákov a
získal okrem iného i Čestné uznanie poroty
na Medzinárodnom festivale horských
filmov v Poprade. Spoločnosť BENDIK
FILMS založil ako platformu pre filmy z
prostredia hôr a behu spojeného s
výnimočnými príbehmi z reálneho života.
Film nás sprevádza cestou Lenky

Vacvalovej, ktorá hľadá odvahu zabehnúť
najdlhšiu turistickú trasu naprieč
Slovenskom – 770 km z Dukly do Devína s
prevýšením viac ako 31 km. Nájde ju v máji
2019, kedy vyráža z Duklianskeho
priesmyku. Na ceste hrdinov SNP stretáva
ženy oveľa odvážnejšie ako ona sama.
Ženy, ktoré počas Slovenského národného
povstania stáli tvárou v tvár smrti. Ženy,
ktoré sa ocitali v situáciách
nepredstaviteľných pre dnešnú generáciu.
Lenka tak okrem odvahy nachádza veci
omnoho cennejšie – ľudskú dobrotu a
spolupatričnosť.
„Nie veľké hrdinstvá, ale všetky tie malé
skutky, ktorými dokážeš pomôcť iným, ťa
urobia hrdinom. A svet lepším miestom pre
život.“
Film Nájdem odvahu si môžete pozrieť
online vo štvrtok v 5. bloku súťažných filmov
o 21.00 hod.
(Táňa)

Spomienky
Festival je už povestne známy kvalitnou filmovou ponukou, ale aj sprievodným programom
– besedami, výstavami či lezeckou súťažou. Mnohým sa spája aj so stretnutiami so
vzácnymi hosťami, legendami horolezectva a priateľmi. Tento rok je však iný... Slávnostné
otvorenie sa konalo v prázdnej zasadačke mestského úradu v Poprade – diváci neboli v
sále prítomní a otvorenie 28. ročníka sledovali spoza obrazoviek. Pripomeňme si ale 27.
ročník, kedy premietacie sály praskali vo švíkoch, chodbami mestského úradu sa niesla
vrava, radosť zo stretnutí a rozhovory o plánovaných a absolvovaných túrach.
(k8)

So zážitkami z nepoznaného Grónska sa
s návštevníkmi festivalu podelil Michal
Sabovčík, Silvia Krištofovičová
a Martin Krasňanský.

Piotr Pustelnik prial pozvanie do Popradu
ako priateľ a spolulezec Petra Hámora,
ale aj ako porotca a festivalový hosť.

Festival Cup prilákal na námestie
sv. Egídia 29 lezcov a desiatky divákov.
Na fotografii vyhlasovanie výsledkov.

Festival bol vždy aj miestom stretnutí.
Veríme, že o rok zasa bude.

Hlasujte a vyhrajte
Aj počas online premietania nášho festivalu máte možnosť vybrať – podľa vás – najlepší
film. Jeho názov a kód online vstupenky nám pošlite na emailovú adresu:
divackaanketamfhf@gmail.com.
Film, ktorý od vás dostane najviac hlasov, získa „Cenu diváka“. V nedeľu vylosujeme
troch z vás, ktorí získajú jednu z týchto cien:
1. Sveter značky Dale of Norway, z obchodu Scandinavia Poprad
2. Poukaz na 30-minútový vyhliadkový let ponad Tatry pre 3 osoby, od TLS Air
3. Permanentka na 29. ročník MFHF Poprad (13. – 17. 10. 2021)

Veselo i smutne o horách a lesoch slovenských

Súčasťou festivalu je aj malá výstava v
priestoroch nákupného centra MAX.
Satirické diela Vlada Mešára zo Spišskej
Teplice napovedajú o stave slovenských
l e s o v, o c h r a n e n á r o d n ý c h p a r k o v,
záujmoch developerov či problémoch s
medveďmi. Diela, ktoré chytia za srdce –
rozosmejú, no donútia nás aj popremýšľať
o tom, akým smerom sa uberáme...
Prácu v IT sfére si kompenzoval
záujmom o tvorivú umeleckú prácu –
výtvarné umenie, sochárstvo, architektúru,
ktoré sa stali jeho vášňou. Karikatúry,
satirické a humorné kresby spod jeho
ceruzky vyšli v mnohých novinách a
časopisoch (v súčasnosti uverejňuje v
mesačníku Bumerang, ktorý vychádza ako
príloha denníka Šport), na medzinárodných
súťažiach kresleného humoru a satiry
získal viaceré ocenenia. K zamysleniu nad
realitou všedných dní podnietil aj
návštevníkov výstav v slovenských

mestách, ale aj v Prahe či Bukurešti.
„Už na základnej škole som kreslil
karikatúry spolužiakov. Tešil som sa, keď sa
mi niekoľkými čiarami podarilo vyjadriť
nielen ich podobu, ale aj niečo z ich
charakteru. Bol to už len krok k veselým
(niekedy i smutným) obrázkom, ktoré bez
mnohých slov odhaľujú človeka,
spoločnosť, ukazujú na poklesy, ľudskú
hlúposť, ale pritom šteklia našu bránicu.“
O horách a lesoch
„Druhou mojou vášňou sú hory, lesy,
príroda v jej úžasnej rozmanitosti,
dokonalosti a kráse. Preto veľmi intenzívne
vnímam, keď sa k nej niektorí jednotlivci
správajú bezohľadne, len aby naplnili svoje
vrecká. A trápi ma to. Čo s tým môžem
urobiť? Nič! Iba nakresliť karikatúru...“
zhodnotil autor výstavy Vlado Mešár.
(k8)

Online? Ako? Prečo?
45 filmov zaradených do festivalovej prehliadky 28. ročníka sa malo premietať na piatich
miestach: v kežmarskom kine Iskra, kine Mier Spišská Nová Ves, v Poprade v kine Tatran,
Dome kultúry a v hlavnej premietacej sále – vo veľkej zasadačke Mestského úradu Poprad.
Avšak nariadením vlády, ktoré vstúpilo do platnosti tento týždeň, sa v rámci
protipandemických opatrení zakázali všetky hromadné podujatia. Organizátori preto
zabezpečili online premietania, a tak môžete filmy sledovať odkiaľkoľvek. Vstupenky si
môžete zakúpiť na stránke www.mfhf.sk, kde nájdete aj program na celý festival a všetky
potrebné informácie.

www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk, www.facebook.com/mfhf.sk

