
VIDMO
www.vidmofest.sk
info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko – divadelná sála
Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín

Michal OROLIN  (SK)

s prezentáciou „Moje 3 NAJ. Nanga Parbat, Makalu, 
Fitz Roy-Patagonia.“

Hlavným hosťom 11. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalíno-
vých filmov VIDMO bude Michal Orolin - 72 ročný horolezec, rodák z Tatier, kto-
rý za sebou zanechal nezabudnuteľný podpis v mnohých svetových veľhorách.
Nebojíme sa to o ňom napísať, lebo podľa nás to tak je. Michal Orolin je legen-
da československého horolezectva. Väčšina si tohto charizmatického horolezca 
spája s prvým úspešným československým výstupom na osemtisícový vrchol. 
Michal Orolin vystúpil spolu s Ivanom Fialom v roku 1971 na Nanga Parbat a sta-
li sa tak nielen prvými Čechoslovákmi ale aj horolezcami z východného bloku, 
ktorí stáli na vrchole osemtisícovky.
Orolin sa zúčastnil aj ďalších expedícií v Himalájach. V rokoch 1973 a 1976 to 
boli československé expedície na Makalu. Počas tej druhej sa dostal veľmi blízko 
vrcholu, no pre zdravotné komplikácie sa musel otočiť vo výške 8300 metrov. 
Zdravotné problémy ho zastihli aj na expedícii na Mount Everest v roku 1984, čo 
ho viedlo k ukončeniu pôsobenia na najvyšších horách sveta.
Michal Orolín preukázal svoje výnimočné horolezecké schopnosti a húževnatosť 
nielen v Himalájach ale predovšetkým v rodných Tatrách, kde uskutočnil stovky 
výstupov. V Alpách vyliezol náročné cesty na Grandes Jorasses a Mont Blanc, 
v Nórsku si zpísal zimný prvovýstup východnou stenou Trollryggenu. Popýšiť sa 
môže aj viacerými výstupmi na Kaukaze (Ušba, Pik Ščurovského) a v Karakora-
me (Mani II). Úspešne vystúpil na najvyššiu horu Severnej Ameriky – Denali, 
ale za svoj životný výkon považuje on osobne prvovýstup juhozápadnou stenou 
na Fitz Roy v Patagónii.
Za svoje výkony v domácich aj zahraničných horách získal zlatý odznak JAMESu 
a stal sa zaslúžilým majstrom športu.

V roku 1971 stáli na vrchole Nanga Parbat prví slovenskí horolezci Michal Orolin 
(na vrchole) a Ivan Fiala.
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Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

11. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov
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info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com

hosť festivalu programová tabuľka

•	 Výstavy	horských	a	cestopisných	fotografií
•	 Filmové	predstavenia	pre	školy
•	 Výherná	divácka	anketa
•	 Prezentácia	Cestovnej	kancelárie	SANCHO	TOUR
•	 Prezentácia	konopných	proteínových	nápojov	slovenskej	značky	

SUM	HEMPOWERTM

•	 Prezentácia	spoločnosti	ZAJO

sprievodné podujatia

•	Blok	horských	a	adrenalínových	filmov	 3	EUR
•	Filmová	projekcia	s	hosťom	 4	EUR
•	Predstavenie	pre	stredné	školy	 0,50	EUR	/	1	EUR
•	Permanentka	na	celé	VIDMO	2016	(prenosná)	 8	EUR

vstupné

STARCOV POKLAD

STARCOV POKLAD

Hlavný organizátor Spoluorganizátori

Outdooroví partneri

Reklamní a mediálni partneri

VIDMO 2016 podporili

Projekt VIDMO bol podporený z grantového programu Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2016“

www.climb.sk

Tatry.czBoardlife.sk

SAVE PLANET. 
USE MIND. 
MAKE LOVE.
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VIDMO 6.-8. október 2016
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

11. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov

štvrtok - 6. 10. 2016 divadelná sála MsKS

8.30 I. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (60´) 0,50 EUR

11.30 II. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (60´) 0,50 EUR

17.30
I. blok horských a adrenalínových filmov (121´) 
(Reel Rock 10: Dean Potter Tribute, Go Big or Go Home, Horské bicykle 
a útulné noci, Frank a Diablova veža, Projekt Mont Rebei, Ľad sa hýbe, 
časy sa menia, Opperation Moffat)

3 EUR

20.00
II. blok horských a adrenalínových filmov (152´) 
(K2 – Dotknúť sa neba, Kajakovanie cez Aleutské ostrovy, 
Eclipse – Zatmenie Slnka)

3 EUR

piatok - 7. 10. 2016 divadelná sála MsKS

8.30 III. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (86´) 1 EUR

11.30 IV. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (86´) 1 EUR

17.30
III. blok horských a adrenalínových filmov (119´)
(Bokami, Matterhorn – sen vtáčej ženy, Míľu za míľou, The Right Place Sao 
Miguel, Reel Rock 10: The Dawn Wall Exclusive)

3 EUR

20.00

HOSŤ VIDMO 2016 - Michal OROLIN (SK) s prezentáciou 
„Moje 3 naj. Nanga Parbat, Makalu, Fitz Roy - Patagónia“

IV. blok horských a adrenalínových filmov (86´)
(Metronomic, Rýchlo a naľahko, Reel Rock 10: A line across the Sky, 
Prameň rieky Salween, Beat Down)

4 EUR

sobota - 8. 10. 2016 divadelná sála MsKS

15.00
V. blok horských a adrenalínových filmov (120´) 
(Okrídlenci, Expedícia Q – Krížom cez Baffinov ostrov, Zimné krásy Malej 
Fatry z Terchovej, Reel Rock 10: High and Mighty, Denali, Darklight)

3 EUR

17.30
VI. blok horských a adrenalínových filmov (118´) 
(Neviditeľná hora, UnReal, Emily Harrington: Zlatá brána otvorená, 
Kaľamárka)

3 EUR

20.00
VII. blok filmov horských a adrenalínových filmov (128´) 
(Biele objatie, Krogerova kantína, Citadel, Reel Rock 10: Showdown 
at Horseshoe Hell)

3 EUR

KROGEROVA KANTÍNA

KAJAKOVANIE CEZ ALEUTSKÉ OSTROVY

METRONOMIC

UNREAL



PROJEKT MONT REBEI

sobota  8. 10. 2016 divadelná sála MsKS 

8.30 • I. školské predstavenie (60´)

11.30 • II. školské predstavenie (60´)

17.30 • I. blok horských a adrenalínových filmov (121´)

REEL ROCK 10: Dean Potter Tribute SKALA
Reel	Rock	10,	USA,	8	min.,	2015,	réžia:	Peter	Mortimer	a	Nick	Rosen
Päť nových inšpiratívnych filmov zo známej filmárskej dielne REEL ROCK Film Tour. 
Filmári sprevádzajú najlepších športovcov od veľkých stien po highbally, na dobro-
družných cestách od Južnej Afriky po Arkansas, aby priniesli svedectvo o najdôležitej-
ších výkonoch sezóny vo vertikálnej ríši.
V tejto časti uvidíte rozlúčku s Deanom Potterom, ktorý vo svojich 43. rokoch ukončil 
svoj pestrý život tragicky - pri zoskoku v Yosemitskom národnom parku.

GO BIG OR GO HOME VODA
Go	Big	Or	Go	Home,	Nemecko,	25	min.,	2015,	réžia:	Olaf	Obsommer
Štyria špičkoví freestyle kajakári, medzi nimi aj Slovák Peter Csonka, sa vydávajú 
na najlepšie zjazdy na Bielom Níle v Ugande, v Quebecu a Skookumchuck Narrows 
v Kanade.

HORSKÉ BICYKLE A ÚTULNÉ NOCI BIKE
Mountain	Bikes	and	Bothy	Nights,	UK,	8	min.,	2015,	réžia:	Alastair	Humphreys
Neskutočný bajkový výlet naprieč škótskou malebnou krajinou, po stopách útulných 
pustovní.

FRANK A DIABLOVA VEŽA SKALA
Frank	and	the	Tower,	USA,	12	min.,	2015,	réžia:	Fitz	Cahall	a	Brendan	Leonard
Film o tom, ako šesťdesiattriročný horolezec Frank Sanders vyliezol na „svoju“ dia-
bolskú skalnú vežu Devils Tower viac než 2000 krát. 

PROJEKT MONT REBEI SKALA
The	Mont	Rebei	Project,	Francúzsko,	18	min.,	2015,	réžia:	Vlad	Cellier
Tím extrémnych športovcov naviazaných na lano sa kvôli svetovému rekordu vrhá 
do hlbokej priepasti. 

ĽAD SA HÝBE, ČASY SA MENIA SNEH
Shifting	Ice	&	Changing	Tides,	USA,	30	min.,	2015,	réžia:	KT	Miller
Ženská lyžiarsko-jachtárska expedícia objavuje vzdialené pobrežia Islandu a Grónska, 
uskutočňuje prvozjazdy na lyžiach a skúma klimatické zmeny. 

OPPERATION MOFFAT SKALA
Operation	Moffat,	UK,	20	min.,	2015,	réžia:	Claire	Carter	a	Jen	Randall
Film inšpirovaný pestrým lezeckým životom prvej britskej horskej vodkyne Gwen 
Moffat.

KAJAKOVANIE CEZ ALEUTSKÉ OSTROVY VODA
Kayaking	the	Aleutians,	UK,	48	min.,	2015,	réžia:	Justine	Curgenven
Dve ženy, dva kajaky a 2500 kilometrová dobrodružná plavba po odľahlých a búrli-
vých Aleutských ostrovoch.

ECLIPSE – ZATMENIE SLNKA HORY
Eclipse,	Kanada,	32	min.,	2015,	réžia:	Anthony	Bonello
Hon na fotografiu, akú môžete spraviť len raz za život.

K2 – DOTNÚŤ SA NEBA SKALA
K2	Touching	the	Sky,	Poľsko,	72	min.,	2015,	réžia:	Eliza	Kubarska
Deti slávnych horolezcov cestujú do Karakoramu, kde chcú porozumieť neprekona-
teľnej sile, ktorá ich rodičov ťahala do hôr a neskôr ich pripravila o život.

20.00 • II. blok horských a adrenalínových filmov (152´)

BOKAMI SNEH
Slovensko,	23	min.,	2016,	réžia:	Ivan	Mrnčo	a	Juraj	Kořínek
Zostrih z najväčších skialpinistických pretekov v strednej Európe približujúci 3-dňové 
súťaženie dvojíc v bokoch Západných Tatier.

MATTERHORN, SEN VTÁČEJ ŽENY SKY
Matterhorn:	The	Birdwoman`s	Dream,	Švajčiarsko,	50	min.,	2015,	réžia:	Rinaldo	
Marasco	a	Jérôme	Piguet
Odkedy sa naučila lietať, snívala Géraldine Fasnacht o tom, že raz poletí z vrcholu 
Matterhornu.

MÍĽU ZA MÍĽOU RUN
Mile	for	Mile,	USA,	15	min.,	2015,	réžia:	James	Q	Martin
Ultrabežci a ich 106-míľový beh cez novootvorený Patagonia Park v Čile.

THE RIGHT PLACE – SAO MIGUEL VODA
Slovensko,	15	min,	2016,	r.	Michal	Csáder	a	Jakub	Šipoš
Premiéra slovenského surferského filmu z produkcie Michala Csádera a Jakuba 
Šipoša, ktorí sa vybrali objavovať jeden z ostrovov Azorského súostrovia. Azory nie 
sú typickou surfovou destináciou, no vedia ponúknuť svoje - krásne scenérie, úžasnú 
prírodu a prázdne vlny.

REEL ROCK 10: The Dawn Wall Exclusive SKALA
Reel	Rock	10,	USA,	14	min.,	2015,	réžia:	Peter	Mortimer	a	Nick	Rosen
Päť nových inšpiratívnych filmov zo známej filmárskej dielne REEL ROCK Film Tour. 
Filmári sprevádzajú najlepších športovcov od veľkých stien po highbally, na dobro-
družných cestách od Južnej Afriky po Arkansas, aby priniesli svedectvo o najdôležitej-
ších výkonoch sezóny vo vertikálnej ríši.
V tejto časti uvidíte pilotný film k jednému z najväčších skalných projektov „Dawn 
Wall“ v stene El Capitan v Yosemitskom národnom parku.

17.30 • III. blok horských a adrenalínových filmov (119´)

OKRÍDLENCI ZEM
Wingmen,	Nórsko,	52	min.,	2015,	réžia:	Siesta	Films	a	Ellioth	&	Winther	Film
Traja najznámejší basejumperi na svete sa vydávajú na dobrodružstvo okolo sveta.

EXPEDÍCIA Q – KRÍŽOM CEZ BAFFINOV OSTROV ZEM
Expedition	Q:	A	Crossing	of	Baffin	Island,	Kanada/USA,	12	min.,	2015,	réžia:	Skip	
Armstrong
Skupina kamarátov a ich vysnívané 1000-kilometrové dobrodružstvo na piatom 
najväčšom ostrove. 

ZIMNÉ KRÁSY MALEJ FATRY Z TERCHOVEJ SNEH
Slovensko,	20	min.,	2016,	réžia:	Jozef	Dovičin
Prvý dokument Jozefa Dovičina s hovoreným slovom z prostredia zimnej Malej Fatry.

REEL ROCK 10: High and Mighty SKALA
Reel	Rock	10,	USA,	20	min.,	2015,	réžia:	Peter	Mortimer	a	Nick	Rosen
Päť nových inšpiratívnych filmov zo známej filmárskej dielne REEL ROCK Film Tour. 
Filmári sprevádzajú najlepších športovcov od veľkých stien po highbally, na dobro-
družných cestách od Južnej Afriky po Arkansas, aby priniesli svedectvo o najdôležitej-
ších výkonoch sezóny vo vertikálnej ríši.
V tejto časti uvidíte morálovú odnož bouderingu – lezenie vysokých bouldrov bez 
istiaceho lana lezeckými esami z celého sveta.

DENALI SKALA
Denali,	USA,	8	min.,	2015,	réžia:	Ben	Knight
Nie je jednoduché povedať posledné zbohom najlepšiemu priateľovi.

DARKLIGHT BIKE
Darklight,	USA,	8	min.,	2015,	réžia:	Mike	Brown
Neskutočná nočná jazda na bicykli.

15.00 • V. blok horských a adrenalínových filmov (120´)

NEVIDITEĽNÁ HORA HORY
Slovensko,	20	min.,	2013,	réžia:	Petra	Geletová
Príbeh zachytáva výstup nevidiaceho Juraja Prágera a jeho priateľov na najvyššiu 
horu Európy Elbrus zo severu.

UNREAL BIKE
UnReal,	USA,	45	min.,	2015,	réžia:	Teton	Gravity	Research
Bajková oslava oslobodenia sa od obmedzení reality vstupom do sveta bez hraníc.

EMILY HARRINGTON: ZLATÁ BRÁNA OTVORENÁ SKALA
Golden	Gate	-	Emily	Harrington	free	climbing	on	El	Capitan,	USA,	17	min.,	2015,	
réžia:	Jon	Glassberg
Lezkyňa Emily Harrington a jej 6-dňové napínavé dobrodružstvo pri pokuse o čistý 
prelez legendárnej cesty Golden Gate na El Capitan.

KAĽAMÁRKA SKALA
Slovensko,	36	min.,	2016,	réžia:	Martin	Grajciar
Prierez vývojom skalolezenia v lokalite Kaľamárka od predvojnového obdobia až 
po súčasnosť. Dokument zachytáva aj priebeh Kaľamárkapu, ktorý nadväzuje na tra-
díciu lezeckých pretekov v tejto skalkárskej oblasti.

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových filmov (118´)

štvrtok  6. 10. 2016 divadelná sála MsKS piatok  7. 10. 2016 divadelná sála MsKS

METRONOMIC SKALA
Metronomic,	Francúzsko,	15	min.,	2015,	réžia:	Vlad	Cellier
Mimoriadne zábavný a nevšedný horský lezecký film, ktorý vznikol spojením kreatív-
nych, zohratých a v rôznych smeroch talentovaných ľudí.

RÝCHLO A NAĽAHKO RUN
Fast	and	Light,	Juhoafrická	republika,	18	min.,	2015,	réžia:	Kelvin	Trautman
Skupina horských bežcov, ktorá posúva svoje hranice v najextrémnejších horských 
podmienkach.

REEL ROCK 10: A Line across the Sky VODA
Reel	Rock	10,	USA,	40	min.,	2015,	réžia:	Peter	Mortimer	a	Nick	Rosen
Päť nových inšpiratívnych filmov zo známej filmárskej dielne REEL ROCK Film Tour. 
Filmári sprevádzajú najlepších športovcov od veľkých stien po highbally, na dobro-
družných cestách od Južnej Afriky po Arkansas, aby priniesli svedectvo o najdôležitej-
ších výkonoch sezóny vo vertikálnej ríši.
V tejto časti uvidíte raketový výstup po hrebeni patagónskych velikánov zrealizovaný 
alpským štýlom v podaní pavúkov Tommyho Caldwela a Alexa Honolda.

PRAMEŇ RIEKY SALWEEN VODA
Salween	Spring,	USA,	9	min.,	2015,	réžia:	Will	Stauffer-Norris
Travis založil raftingovú spoločnosť, aby priviedol čínske deti k ich riekam skôr, než 
navždy zmiznú.

BEAT DOWN BIKE
Beat	Down,	USA,	4	min.,	2015,	réžia:	Anson	Fogel
Dvaja bajkeri a ich boj uprostred púšte v Južnom Utahu.

20.00 • IV. filmová projekcia s hosťom (86´)

20.00 • VII. blok horských a adrenalínových filmov (128´)

BIELE OBJATIE SNEH
Slovensko,	52	min.,	2015,	réžia:	Braňo	Molnár,	Peter	Magát
Film približuje svet ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do smrteľného lavíno-
vého nebezpečenstva – freerideri, snowboardisti, horolezci, ale aj ľudia pracujúci 
pre horskú záchrannú službu.

KROGEROVA KANTÍNA HORY
Kroger`s	Canteen,	Juhoafrická	republika,	8	min.,	2015,	réžia:	Dean	Leslie
Príbeh záchrannej a občerstvovacej stanice, vybudovanej v nadmorskej výške takmer 
4000 metrov, ktorá je súčasťou ultramaratónu Hard Rock 100.

CITADEL HORY
Citadel,	UK,	48	min.,	2015,	réžia:		Alastair	Lee
Alpskí lezci Matt Helliker a Jon Bracey sa pokúsia o prvovýstup na 3000 m vysokú 
horu Citadel na Aljaške.

REEL ROCK 10: Showdown at Horseshoe Hell HORY
Reel	Rock	10,	USA,	20	min.,	2015,	réžia:	Peter	Mortimer	a	Nick	Rosen
Päť nových inšpiratívnych filmov zo známej filmárskej dielne REEL ROCK Film Tour. 
Filmári sprevádzajú najlepších športovcov od veľkých stien po highbally, na dobro-
družných cestách od Južnej Afriky po Arkansas, aby priniesli svedectvo o najdôležitej-
ších výkonoch sezóny vo vertikálnej ríši.
V tejto časti uvidíte lezecký 24-hodinový maratón, kde sa stretávajú najlepší lezci 
z dôvodu nezabudnuteľnej atmosféry a súťaže, ktorá na svete nemá obdobu.

EXPEDÍCIA Q – KRÍŽOM CEZ BAFFINOV OSTROV

DENALI

EMILY HARRINGTON: ZLATÁ BRÁNA OTVORENÁ

CITADEL

8.30 • III. školské predstavenie (86´)

11.30 • IV. školské predstavenie (86´)

Michal	OROLIN  (SK)
s prezentáciou s názvom

„Moje 3 NAJ. Nanga Parbat, Makalu, Fitz Roy-Patagonia.“

HLAVNÝ HOSŤ VIDMO 2016


