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Peter „Becko“ ONDREJOVIČ  (SK)

s prezentáciou „Horizontálne a vertikálne cesty životom“

Hlavným hosťom 10. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalíno-
vých filmov VIDMO bude Peter “Becko” Ondrejovič - človek, ktorého životný 
príbeh sa pre niekoho môže stať synonymom dobrodružstva, cestovania a túž-
by spoznávať nepoznané. Cestovanie je pre neho naplnením mladíckej túžby, 
ktorej zasvätil kus svojho života. Ako už jeho prezývka napovedá, mnohé tu 
má na svedomí jeho rodný Beckov, či lepšie povedané impozantná vápencová 
skala beckovského hradu. Práve tu odštartoval svoju cestu za humná rodného 
chotára, korenenú objavmi so štipkou dobrodružstva. Rodná skala vyformovala 
z mladého šuhaja najskôr horolezca, neskôr organizátora zaujímavých expedícií, 
kde môže naplno využívať svoje skúsenosti z jeho prvej vášne – horolezectva. 
V roku 1993 organizuje prvú výpravu na stolové hory vo Venezuele spojenú 
s objavovaním tohto fascinujúceho “strateného sveta”. Počas 5 mesačného po-
bytu v Južnej Amerike lezie, raftuje a aj lieta na paraglajdingových padákoch. 
V rokoch 1995-1996 podniká dlhú poznávaciu cestu cez pol Austrálie, cez Indo-
nézske ostrovy Malajziu do Thajska. Organizuje ďalšie expedícia na stolové hory 
vo Venezuele, kde sa Slovákom podarili hodnotné výstupy. Pri viacerých cestách 
spoznáva takmer všetky latinskoamerické štáty od Mexika až do Patagónie. Na-
jmä Južnú Ameriku. Podniká expedície do Západnej Papui.
Peter dnes aktívne spoznáva svet a najmä prírodu, kde len môže. Splav divo-
kej himalájskej rieky Karnali, príležitostný kajak a kaňoning v Alpách, rafting, 
paragliding a treky v horách celého sveta ... Špeciálnou kategóriou sú výpravy 
do odľahlých častí divočiny za pozorovaním prírody samotnej, prežitím v pod-
mienkach, z ktorých ľudia vzišli a ktoré dnes bezhranične ničíme, či bezcitne 
,,civilizujeme”. Aby sa so svojimi skúsenosťami mohol podeliť, začal sprevádzať 
najprv podobných nadšencov, čo časom prerástlo do vytvorenia jeho súkromnej 
cestovnej kancelárie. Táto je zameraná práve na zážitkové poznávačky do naj-
krajších končín sveta, ktoré sám sprevádza. O svoje zážitky a skúsenosti z ciest sa 
dokáže zaujímavo podeliť s jeho osobitým humorom, prezentovať na výstavách 
fotografií a besedách, fotografiami a materiálmi prinesenými z ciest. U Becka 
nájdete k tomu navyše skromnosť, priateľstvo, ochotu pomôcť každému v kaž-
dej situácii, pokoru voči prírode, jej zákonitostiam - a predovšetkým - dobré 
srdce.

štvrtok  8. 10. 2015 divadelná sála MsKS

17.30 I. blok horských a adrenalínových filmov (140´) 
(Tashi a mních, Cerro Torre: Bez šance prežiť) 3 EUR

20.00

II. blok horských a adrenalínových filmov (110´) 
(Nováčik, Výzva, Expedícia Kazachstan 2014, 
Vaya Bien, Travailen, Potulky po Slovensku, Just Go, 
Hrebeňom Považského Inovca)

3 EUR

piatok  9. 10. 2015 divadelná sála MsKS

8.30

I. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (84´)
(Expedícia Kazachstan 2014, Danny Macaskill: Hrebeň, 
Potulky po Slovensku, Tashi a mních, Interview, Just Go)

1 EUR

11.30

II. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (84´)
(Expedícia Kazachstan 2014, Danny Macaskill: Hrebeň, 
Potulky po Slovensku, Tashi a mních, Interview, Just Go)

1 EUR

17.30 III. blok horských a adrenalínových filmov (128´)
(Tu a tam, Horeznačky, Metanoia) 3 EUR

20.00

HOSŤ VIDMO 2014 
Peter „Becko“ ONDREJOVIČ (SK)
s prezentáciou s názvom „Horizontálne a vertikálne cesty 
životom“

IV. filmová projekcia s hosťom (81´)
(Beh do Choča, Africká fúzia, Korzika Must Run, 
Danny Macaskill: Hrebeň, Somewhere in Slovakia)

4 EUR

sobota  10. 10. 2015 divadelná sála MsKS

15.00
V. blok horských a adrenalínových filmov (132´) 
(Bikeslava, Oravaman – za oponou, 
Sufferfest 2. - alpské lezenie v púšti, Stikine, Hviezdy a pruhy)

3 EUR

17.30 VI. blok horských a adrenalínových filmov (142´) 
(Lezec – pastier oviec, Interview, Rieka nikoho, Žiť pre vášeň) 3 EUR

20.00
VII. blok filmov horských a adrenalínových filmov (131´) 
(Žili krásny život, Hľadanie dobrodružstva, 
Kostarika - chasing the jaguars, Jurek)

3 EUR

8.-10. október 2015
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

10. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov

programwww.vidmofest.sk
info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com

hosť festivalu programová tabuľka

• Výstavy horských a cestopisných fotografií
	 (Peter	Hollý,	Peter	Ondrejovič)
• Filmové predstavenia pre stredné školy
• Výherná divácka anketa
• Prezentácia CK SANCHO TOUR
• Prezentácia spoločnosti GOOD SYSTEM
• Prezentácia spoločnosti ZAJO

sprievodné podujatia

• Blok horských a adrenalínových filmov 3 EUR
• Filmová projekcia s hosťom 4 EUR
• Predstavenie pre stredné školy 1 EUR
• Permanentka na celé VIDMO 2015 (prenosná) 7 EUR

vstupné

STARCOV POKLAD

STARCOV POKLAD

Hlavný organizátor Spoluorganizátori

Outdooroví partneri

Reklamní a mediálni partneri

Hlavný outdoorový partner

VIDMO 2015 podporili

Projekt VIDMO bol podporený z grantového programu Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2015“

www.climb.sk

Tatry.czBoardlife.sk

SAVE PLANET. 
USE MIND. 
MAKE LOVE.

SAVE PLANET. 
USE MIND. 
MAKE LOVE.
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Metanoia

Zmena programu vyhradená.



sobota 10. 10. 2015 divadelná sála MsKS 

17.30 • I. blok horských a adrenalínových filmov (140´)

TASHI A MNÍCH ZEM
Tashi & The Monk, USA, réžia: Andrew Hinton & Johnny Burke, 2014, 40 min.
Bývalý budhistický mních a duchovný učiteľ Lobsang založil na úpätí Himalájí nový 
domov pre siroty a opustené deti, s ktorými po druhý raz prežíva svoje detstvo.

CERRO TORRE: BEZ ŠANCE PREŽIŤ VYSOKÉ HORY
Cerro Torre: Snowball’s Chance in Hell, Rakúsko, réžia: Thomas Dirnhofer, 2013, 
104 min.
Veľkofilm o výstupe Davida Lamu na Cerro Torre juhovýchodnou stenou. Táto žulová 
ihla sa považuje za najťažšiu na svete a nikto ju ešte nepreliezol voľným štýlom.

VÝZVA RUN
Výzva, Slovensko, réžia: Adam Lisý, 2013, 11 min.
Príbeh Jána Pristacha, ktorý sa rozhodol zdolať 223 km dlhý ultramaratón na Dolno-
slaskom festivale horských behov.

VAYA BIEN BIKE
Vaya Bien, Kanada, réžia: Michael Sousa, 2014, 14 min.
Bikový tím spod Whistleru sa po niekoľkoročnom plánovaní vydá na expedíciu do 
Strednej Ameriky a jej neprechodenej a neprejazdenej miestnej divokej prírody.

TRAVAILEN RUN
Travailen, Južná Afrika, réžia: Dean Leslie, 2014, 27 min.
Príbeh o vytrvalostných bežcoch Ryanovi Sandesovi a Rynovi Greiselovi a ich pokuse 
o pokorenie Drakensberg Grand Traverse v roku 2014. Jedinou ich istotou bol boj 
a utrpenie.

POTULKY PO SLOVENSKU NATURE
Slovensko, réžia: Jozef Dovičin, 2015, 5 min.
Časozberné video zo slovenských horských hrebeňov, polí, lúk, skál a ďalších čarov-
ných miest.

JUST GO SNEH
Slovensko, réžia: Patrik Paulínyi, 2014, 5 min.
Vek je len číslo. Krátky dokumentárny portrét 62-ročného Miloša Kmeťka zo Sloven-
ska, ktorého najväčšou vášňou je snowboarding.

HREBEŇOM POVAŽSKÉHO INOVCA BIKE
Slovensko, réžia: Juraj Lukáš, 2014, 5 min.
O bikovom prechode kompletným hrebeňom z Trenčína do Piešťan.

EXPEDÍCIA KAZACHSTAN 2014 VODA
Slovensko, réžia: Pavel Andrássy, 2014, 20 min.
Skupina slovensko–ruských kajakárov splavuje divoké rieky v pohoriach Ťan-Šan, 
Čungaria a Altaj.

NOVÁČIK SKALA
Novato, Španielsko, réžia: Jon Herranz, 2014, 18 min.
Francisco Marin, tiež známy ako “Novato”, je 61-ročný lezec a jediná osoba na svete, 
o ktorej sa vie, že v 60-tke vyliezla 8b+ (5.14a).

20.00 • II. blok horských a adrenalínových filmov (110´)

TU A TAM SNEH
Here & there, Slovensko, réžia: Radoslav Kapralčík, 2015, 15 min.
Here and there je krátky film plný freerideu natočený v Tirolských Alpách minulú 
sezónu dvoma slovenskými ridermi Matúšom Karcolom a Radom Kapralčíkom.
Vznikol z čistej vášne pre tento šport a z radosti, ktorú nám prináša, a s ktorou sa 
chceme podeliť. Bol natočený v Soldene, Khutai Obergurgli a iných lesných spotoch 
„tu a tam“.

HOREZNAČKY SNEH
T‘es pas bien là, Francúzsko, réžia: Sebastien Montaz-Rosset, 2013, 32 min.
Horský vodca Vivian Bruchez spolu so svojimi priateľmi objavuje najstrmšie terény 
vo svojej domovskej oblasti. Dych vyrážajúce zjazdy ľadových kuloárov, kde sa padá 
iba jedenkrát.

METANOIA SKALA
Metanoia, USA, réžia: Jim Aikman, 2014, 83 min.
Životný príbeh jedného z najlepších lezcov v histórii, vizionára a pioniera Jeffa Lowea, 
ktorý bojuje s nevyliečiteľnou chorobou.

17.30 • III. blok horských a adrenalínových filmov (128´)

BIKESLAVA BIKE
Slovensko, réžia: Robert Vrlák a Norbert Karnay, 2014, 30 min.
Film mapuje najznámejšie bratislavské traily, ktoré sú prakticky súčasťou hlavného 
mesta. Príbeh o jazdení, stavaní trailov, ale aj o problémoch, ktoré toto stavanie 
sprevádzajú.

ORAVAMAN - ZA OPONOU TRIATLON
Slovensko, réžia: Marián Illéš, 2014, 35 min.
Najťažší triatlonový pretek na Slovensku a jeden z najkrajších v Európe. Film, 
v ktorom nejde len o pretek a pretek, v ktorom nejde len o čas.

SUFFERFEST 2 - ALPSKÉ LEZENIE V PÚŠTI SKALA
Sufferfest 2: Desert Alpine, USA, réžia: Cedar Wright, 2014, 26 min.
Cedar Wright, Alex Honnold a ich oslava utrpenia pokračuje! Púštne veže na americ-
kom juhozápade by pre nich mali byť lezeckou malinou – ale naozaj?

STIKINE VODA
Stikine, Nemecko, réžia: Olaf Obsommer, 2014, 17 min.
Grand Canyon rieky Stikine sa považuje za Mount Everest medzi divokými vodami. 
Vedúci expedície Olaf Obsommer si na jej zdolanie vybral do tímu najlepších kajaká-
rov sveta.

HVIEZDY A PRUHY SLICKLINE
Hvězdy a pruhy, Česko, réžia: Jan Šimánek, 2014, 26 min.
Tak dlho hovoríte „Hej, chcem navštíviť Ameriku“, až nakoniec natrafíte na niekoho, 
kto to hovorí tiež.

15.00 • V. blok horských a adrenalínových filmov (132´)

LEZEC - PASTIER OVIEC SKALA
Defaid a Dringo - The Climbing Shepherd, Wales, réžia: Alun Hughes, 2013, 55 min.
Rok života pastiera Ioana Doyla venujúceho sa lezeniu.

INTERVIEW BIKE
The Interview, Veľká Británia, réžia: Ian Vermeulen, 2014, 3 min.
Čo je dôležitejšie? Váš zmysel pre dobrodružstvo alebo vaša práca?

RIEKA NIKOHO VODA
Nobody‘s River, USA, réžia: Skip Armstrong, 2014, 30 min.
Dokument o dvojmesačnej ženskej kajakárskej expedícii na jednu z posledných voľne 
plynúcich riek na svete, pretekajúcou cez Mongolsko a Rusko.

ŽIŤ PRE VÁŠEŇ HORY
Slovensko, réžia: Pavol Barabáš, 2014, 57 min.
Dvaja priatelia sa vyberajú po stopách Wieslawa Stanislawskeho do tatranských stien 
v zimných podmienkach. V padajúcich lavínach i slnečných lúčoch nachádzajú 
Stanislawského odkaz: Ak robí človek niečo z hĺbky svojho srdca, robí to najlepšie.

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových filmov (142´)

štvrtok 8. 10. 2015 divadelná sála MsKS piatok 9. 10. 2015 divadelná sála MsKS

Peter „Becko“ ONDREJOVIČ  (SK)
s prezentáciou s názvom

„Horizontálne a vertikálne cesty životom“

HLAVNÝ HOSŤ VIDMO 2014

BEH DO CHOČA RUN
Slovensko, kamera a réžia: SHOTPRO s.r.o., 2014, 5 min.
Video reportáž zo šiesteho ročníka bežeckého podujatia Beh do Choča - Memoriál 
Jozefa Čajku. Beh sa začína pri kostole v obci Vyšný Kubín a po 6,5 km dlhom behu 
a 1080 metrovom nastúpaní sa človek ocitá na vrchole impozantného Choča.

AFRICKÁ FÚZIA SKALA
Africa Fusion, Južná Afrika, réžia: Nic Good, 2013, 52 min.
Hodinové skalolezecké dobrodružstvo z Južnej Afriky. Lezie Alex Honnold (USA) 
a Hazel Findlay (UK).

KORZIKA MUST RUN VODA
Slovensko, réžia: Peter Liďák, 2015, 16 min.
Partia kajakárov spoznáva divokú vodu nádherných korzických riek.

DANNY MACASKILL: HREBEŇ BIKE
Danny Macaskill: The Ridge, Škótsko, réžia: Stu Thomson, 2014, 7 min.
Film o jazdení svetoznámeho Dannyho MacAskilla po hrebeni Cuillin Ridge na škót-
skom ostrove Isle of Skye.

SOMEWHERE IN SLOVAKIA NATURE
Slovensko, réžia: Matúš Lašan, 2014, 3 min.
Krátke časozberné video, ktoré zachytáva jedinečné momenty v slovenských horách.

20.00 • IV. filmová projekcia s hosťom (81´)

20.00 • VII. blok horských a adrenalínových filmov (131´)

ŽILI KRÁSNY ŽIVOT HORY
Slovensko, réžia: Peter Púchy, 2014, 22 min.
Dokumentárny film o troch horolezcoch a horských záchranároch, ktorí v horách, 
ktoré milovali, prišli o život. Vlado Tatarka, Peter Šperka a Anton Dobeš.

HĽADANIE DOBRODRUŽSTVA BIKE
Slovensko, réžia: Juraj Lukáš, 2014, 5 min.
Ako ďaleko treba zájsť, ak chceš nájsť dobrodružstvo? A kde ho vôbec hľadať?

KOSTARIKA - CHASING THE JAGUARS VODA
Slovensko, réžia: Peter Csonka, 2014, 30 min.
Expedícia na divoké rieky Kostariky.

JUREK HORY
Jurek, Poľsko, réžia: Pawel Wysoczanski, 2015, 73 min.
Portrét Jerzyho Kukuczku – jedného z historicky najlepších horolezcov a druhého 
človeka na svete, ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek.

Beh	do	Choča

Expedícia Kazachstan 2014

Just go

Žiť	pre	vášeň

Bikeslava

Jurek

Kostarika - Chasing the jaguars

(Expedícia Kazachstan 2014 • Danny Macaskill: Hrebeň • Potulky po Slovensku • Tashi 
a mních • Interview • Just Go)

8.30 • I. školské predstavenie (84´)

(Expedícia Kazachstan 2014 • Danny Macaskill: Hrebeň • Potulky po Slovensku • Tashi 
a mních • Interview • Just Go)

11.30 • II. školské predstavenie (84´)


