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

Rasťo a Miro PEŤOVCI  (SK)

s multimediálnou prezentáciou „Vo svetle a tieni strmých línií“

Farebné rozprávanie o čierno-bielych kontrastoch života na hranách lyží. Mul-
timediálna prezentácia zo sveta extrémneho skialpinizmu, ktorý priblížia bratia 
Miro a Rasťo Peťovci.

Multimediálna prezentácia zo sveta extrémneho skialpinizmu, ktorý priblížia 
bratia Miro a Rasťo Peťovci. Už dlhé roky spolu lyžujú náročné línie, sú si navzá-
jom najlepšími kamarátmi a v horách najlepšími parťákmi. Zážitky zo skiextré-
mov, kde hranica medzi svetlom a tieňom je často krát veľmi tenká, otvára pre 
každého z nich nové dimenzie vnímania skutočnosti. O tom, ako sa obaja dokážu 
vysporiadať so situáciami, kde jediné zaváhanie môže byť to posledné, povedia 
v rámci výberu najkrajších extrémnych zjazdov, ktoré spolu absolvovali v Tatrách, 
Alpách a Nórsku. V druhej časti prednášky priblíži Miro svoje pôsobenie na Kau-
kaze, kde sa mu minulý rok podaril výkon svetového významu - prvozjazd ikonic-
kej Ušby. A v závere prednášky porozpráva aj o skialpinistických dobrodružstvách 
z tohoročnej expedície v Peru. O tom a mnohom ďalšom sa dozviete v samotnej 
prezentácii, ktorá v sebe pútavo prepája svet extrémneho skialpinizmu, životnej 
filozofie a cestovateľských zážitkov.

Miroslav Peťo
Extrémny skialpinista a lezec z Liptovského Mikuláša. Odmalička je často v ho-
rách, ktoré sa postupom času stali významnou súčasťou jeho života. V rokoch 
2008 až 2014 bol členom reprezentačného tímu Slovenského horolezeckého 
spolku James. Ako horolezec a extrémny lyžiar pôsobil v Tatrách, Alpách, Škandi-
návii, na Kaukaze, v Iráne, v Peru a Himalájach. Za svoje športové úspechy získal 
niekoľko ocenení. V auguste 2014 dokončil doktorandské štúdium na Fakulte 
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. V roku 2016 úspešne ukončil niekoľko-
ročný vzdelávací kurz horských vodcov UIAGM. V súčasnosti pôsobí ako profesio-
nálny horský vodca a popri vodení sa naplno venuje svojim životným vášňam.

Rastislav Peťo
Horolezec a extrémny lyžiar z Liptovského Mikuláša, ktorý má zlyžované viaceré 
náročné zjazdy vo Vysokých Tatrách (Kežmarský štít Tatarkovou cestou, sever-
nú stena Malého Kežmarského štítu, napriamenie Grónskeho lávky, Ľadový štít 
rampou v JV stene, a mnohé iné), v Alpách (Aiguille Verte cez kuloár Couturier, 
Gervasuttiho kuloár z Mont Blanc du Tacul, Pallavicini rinne na Grossglockner,...) 
a niekoľko pekných línií aj v Nórsku. Zamestnaním záchranár RZP a zmluvný člen 
HZS.

4.-6. október 2018
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

13. ročník
Medzinárodnej prehliadky

horských a adrenalínových

filmov

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

hostia festivalu programová tabuľka

• Výstavy horských a cestopisných fotografií
• Filmové predstavenia pre školy
• Výherná divácka anketa
• Prezentácia Cestovnej kancelárie SANCHO TOUR
• Prezentácia spoločnosti ZAJO

sprievodné podujatia

• Blok horských a adrenalínových filmov 3 EUR
• Filmová projekcia s hosťami 5 EUR
• Predstavenie pre školy 1 EUR
• Permanentka na celé VIDMO 2018 (prenosná) 10 EUR

vstupné

STARCOV POKLAD

STARCOV POKLAD

Hlavný organizátor Spoluorganizátori

Outdooroví partneriHlavný outdoorový partner

Reklamní a mediálni partneri

VIDMO 2018 podporili

Projekt VIDMO bol podporený z grantového programu Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2018“

www.climb.sk

Tatry.cz

Boardlife.sk

DANO SALIŠ
vyhliadkové lety

Zmena programu vyhradená.
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VIDMO 4.-6. október 2018
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

13. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov

štvrtok - 4. 10. 2018 divadelná sála MsKS

8.30 I. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (102´) 1 EUR

11.30 II. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (102´) 1 EUR

17.30
I. blok horských a adrenalínových filmov (128´) 
(12CH Vysoké Tatry Trail, Teória šťas�a podľa Rybanského, 
Posledný zberač medu, S deťmi cez hory)

3 EUR

20.00 II. blok horských a adrenalínových filmov (128´) 
(Chyť ma, ak to dokážeš: Burunduk, Vábenie výšok) 3 EUR

piatok - 5. 10. 2018 divadelná sála MsKS

8.30 III. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (102´) 1 EUR

11.30 IV. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (102´) 1 EUR

17.30
III. blok horských a adrenalínových filmov (122´)
(Coconut Connec�on, Najvyššie položený maratón na svete, 
Línia v snehu – Grécko, Únik, The way to worlds, Tarfala)

3 EUR

20.00

HOSŤ VIDMO 2018 - Rasťo a Miro PEŤOVCI (SK) 
s mul�mediálnou prezentáciou „Vo svetle a �eni strmých línií“

IV. blok horských a adrenalínových filmov (73´)
(Tirolský kameňák – zrod bendeka, Hľadanie ultra s Patrikom, Bokami 
Západných Ta�er, Dreamride 2, Igor, Fantázia, Uruca 2, Snowki�ng v Nórsku)

5 EUR

sobota - 6. 10. 2018 divadelná sála MsKS

15.00
V. blok horských a adrenalínových filmov (116´) 
(Dobrák od kos�, Žijem Dunajom, 2 a pol milióna, Nekonečné možnos� 
ostrova Skye)

3 EUR

17.30
VI. blok horských a adrenalínových filmov (123´) 
(Sloboda, Východniarska stovka, Za najvyšším vrcholom, Zamrznutá cesta, 
Ya Mas – Snowmads v Grécku, Nech Ťa vietor sprevádza, Vychované horami)

3 EUR

20.00
VII. blok filmov horských a adrenalínových filmov (123´) 
(The Waipounamu: Nefritové vody, Krajina pľuvajúcich vtákov, 
Slobodná vôľa, 30 dní hrdinom, Stúpanie, Všetkými milovaný Apa Šerpa)

3 EUR

30 dní hrdinom

20.00 • VII. blok horských a adrenalínových filmov (123´)

Te WaIpOuNaMu: NefRITOVé VODy BeH
The Waters of Greenstone, Nový Zéland, 26 min., 2017, réžia: Simon Waterhouse
Cez optiku jedného z najdôležitejších novozélandských kultúrnych symbolov (Pouna-
mu) sa dve ženy, Robyn a Hollie, snažia o zdolanie najstaršieho dobrodružného 
závodu na svete - Kathmandu od brehu k brehu.

SlOBODNá Vôľa SNeH
Free Will, Česká republika, 11 min., 2017, réžia: Jakub Piňos
Cesta lyžiarov z lyžiarskeho strediska v horách Revelstoku do krajiny mimo 
zjazdoviek, kde sa dá pocítiť bezhraničná sloboda pohybu na lyžiach.

KRajINa pľuVajúcIcH VTáKOV SKala
The Land Of Maybe, Nový Zéland, 15 min., 2017, réžia: Will Lascelles
Traja z najlepších svetových lezcov (Cedar Wright, James Pearson a Yuji Hirayama) 
sa vydávajú na Faerské ostrovy, aby sa pokúsili o prvovýstup na najvyšší morský útes 
na svete.

30 DNí HRDINOM ZeM
Slovensko, 48 min., 2017, réžia: Matúš Lašan
Cesta hrdinov SNP, najdlhšia turistická trasa na Slovensku, ktorá siaha od Duklianske-
ho priesmyku po Devín. Viac ako 760 km dlhá, so stúpaním prevyšujúcim 30 000 me-
trov. Sen mnohých bláznov, ktorým počarovala turistika a medzi ktorých sme patrili 
aj my. 30 dní hrdinom je dokumentárny film o našom prechode tejto trasy. 30 dní 
každodenného dobrodružstva, zážitkov ale aj bolesti a driny v 48 minútach.

STúpaNIe BIcyKle
Ascend, USA, 6 min., 2017, réžia: Simon Perkins
Krátky film, ktorý sa snaží vysvetliť, prečo Jon Wilson prepadol horskej cyklistike. Jon 
ako mladý chlapec prišiel v dôsledku rakoviny o nohu. Horská cyklistika tak zohrala 
dôležitú úlohu v tom, aby sa znovu pohrúžil do života.

VšeTKýMI MIlOVaNý apa šeRpa VySOKé HORy
Loved By All: The Story of Apa Sherpa, Kanada, 14 min., 2017, réžia: Eric Crosland
Apa Šerpa vyliezol na Mount Everest dvadsaťjedenkrát, viackrát než hociktorý človek 
na planéte. Nikdy by to však nikomu neželal. Toto je príbeh takmer všetkých obyčaj-
ných ľudí v Nepále.

Výbornu konopnú kávu 
a ešte lepší konopný čaj 

na podujatí ponúka 
dolnokubínska značka

sobota  6. 10. 2018 divadelná sála MsKS 



sobota  6. 10. 2018 divadelná sála MsKS 

8.30 • I. školské predstavenie (102´)

11.30 • II. školské predstavenie (102´)

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

12cH VySOKé TaTRy TRaIl BeH
Slovensko, 36 min., 2015, réžia: Viliam Bendík
Dvaja kamaráti, Tomáš a Martin, žijú odlišné životy, každý v inom prostredí. Aj pro-
fesie majú úplne iné. Spája ich však jedno – láska k behu v horách. Na konci sezóny 
2015 ich oboch spojil sen. Nápad spojiť jedným behom všetkých 12 vysokohorských 
chát Vysokých Tatier. Nechcú vytvoriť časový rekord, nabehať závratné množstvo ki-
lometrov, či výškových metrov. Chcú svojim výkonom inšpirovať nielen ultrabežeckú 
špičku, ale aj bežecký mainstream a kamarátov v bežeckej komunite.

TeóRIa šťaSTIa pODľa RyBaNSKéHO SKala
Slovensko, 35 min., 2017, réžia: Rastislav Hatiar
Poetický filmový príbeh o kontraste a vzájomnom pochopení generácií, o poézii 
života aj lezenia, o tom, ako vznikol prvovýstup na „Dračí kút“.

pOSleDNý ZBeRač MeDu ZeM
The Last Honey Hunter, Nepál, 36 min., 2016, réžia: Ben Knight
Dokument o posledných členoch prežívajúcej kultúry, ktorí zberajú divoký halucino-
génny med z džungľových útesov hlboko v odľahlých údoliach východného Nepálu.

S DeťMI ceZ HORy ZeM
Slovensko, 18 min., 2017, réžia: Chorá vrana prodakšn
Štyri rodiny, štyri dni a tri noci v stanoch na hrebeni Javorníkov. Silný a vtipný doku-
ment o turistike s Mirror Wall.

cOcONuT cONNecTION SKala
Belgicko, 38 min., 2017, réžia: Sean Villanueva O‘Driscoll
Po predchádzajúcom preskúmaní pobrežia Baffinovho ostrova na palube známej 
jachty Dodo‘s Delight sa Nicolas Favresse a Sean Villanueva rozhodnú vrátiť na big-
wallovú horolezeckú expedíciu, tentoraz aj s talianskymi kolegami.

NajVyššIe pOlOžeNý MaRaTóN Na SVeTe BeH
Worlds Highest Marathon, Nepál, 7 min., 2017, réžia: Bjarne Salén
Príbeh o Christopherovi Mohnovi, ktorý prekonal lymskú boreliózu a beží najvyššie 
položený maratón na svete, ktorý sa začína v základnom tábore pod Mount.

líNIa V SNeHu – GRécKO SKIalp
A Line In The Snow – Greece, UK, 9 min., 2017, réžia: Ben Tibbetts
Objavovanie krásnych hôr na severe Grécka a spoznávanie ľudí, ktorí tam žijú 
a pracujú.

úNIK BIcyKle
Escape, Kanada, 8 min., 2018, réžia: Anjali Nayar
Montrealský DJ si len tak z rozmaru kúpi bicykel a pokúsi sa prekonať rekord o naj-
dlhšiu jazdu na bicykli v jednej krajine. Je to ale bicykel s jednou rýchlosťou a svoju 
jazdu končí v zime pri Severnom ľadovom oceáne.

THe Way TO THe WORlDS VODa
Slovensko, 30 min., 2018, réžia: Peter Csonka
Freestylové kajakovanie a príbeh ugandských kajakárov a ich strastiplná cesta 
na majstrovstvá sveta.

TaRfala SNeH
Tarfala, Fínsko, 27 min., 2016, réžia: Johannes Östergård
V bezprostrednej blízkosti najvyššej hory Švédska sa jeden starý muž rozhodol stráviť 
svoj život ako chatár v osamotenej turistickej chate. Ako vyzerá cesta k nájdeniu 
šťastia, keď ho človek nemôže zdieľať s priateľmi a blízkymi?

17.30 • III. blok horských a adrenalínových filmov (122´)

sobota  6. 10. 2018 divadelná sála MsKS 

DOBRáK OD KOSTI ZeM
Slovensko, 14 min., 2017, réžia: Martina Nagyová
Čech Petr je po úspešnej transplantácii kostnej drene a Slovák Belo je zapísaný v re-
gistri darcov kostnej drene. Spolu sa rozhodli, že precestujú na kolobežkách naprieč 
Slovenskom a Českom.

DVa a pOl MIlIóNa SKIalp
2.5 Million, USA, 22 min., 2017, réžia: Tyler Wilkinson-Ray
Americký lyžiar Aaron Rice sa vydáva zlyžovať 2,5 milióna vertikálnych stôp v odľah-
lých krajoch a dosiahnuť tak nový svetový rekord.

NeKONečNé MOžNOSTI OSTROVa SKye VODa
Skye’s The Limit, UK, 25 min., 2017, réžia: James Appleton
Pádlovanie proti plastom 2017: Cal Major osamote obopláva Isle of Skye v Škótsku 
na paddle boarde. Dobrodružstvo poukazuje na dopad plastového odpadu aj 
na úžasné zábery odľahlých a divokých.

žIjeM DuNajOM žIVOT RIeK
Slovensko, 52 min., 2017, réžia: Branislav Molnár
Dokumentárny film stvárňuje rieku Dunaj, ktorá desaťročia formovala nielen krajinu, 
ale aj život okolo rieky a poukazuje na vplyv, ktorý táto rieka dokáže mať.

15.00 • V. blok horských a adrenalínových filmov (116´)

SlOBODa VODa
Freedom, Kanada, 8 min., 2017, réžia: Goh Iromoto
Spoznajte Emily, nadšenú kajakárku, ktorá sa cíti najslobodnejšie medzi vodou a ne-
bom. Čeriac hladinu pozorne načúva predovšetkým svojmu vnútornému hlasu.

VýcHODNIaRSKa STOVKa BeH
Slovensko, 21 min., 2017, réžia: Mária Prokipčáková
Dokumentárny film o najvýchodnejšom ultra traile na Slovensku.

Za NajVyššíM VRcHOlOM VySOKé HORy
Beyond the Highest Peak, Veľká Británia, 14 min., 2017, réžia: Jessica Pearson
V máji 2017 sa Mollie Hughes stala najmladšou ženou na svete a zároveň prvou 
Angličankou, ktorá zdolala vrchol Everestu južnou i severnou cestou.

ZaMRZNuTá ceSTa BIcyKle
The Frozen Road, UK, 24 min., 2017, réžia: Ben Page
Dobrodružstvo inšpirované Jackom Londonom, o bicyklovom niekoľkotisíc kilometrov 
dlhom sólo prechode po jednej z najväčších zamrznutých divočín sveta, v polárnych 
oblastiach Kanady. Prechod bol súčasťou trojročnej cesty okolo sveta na bicykli.

ya MaS - SNOWMaDS V GRécKu SNeH
Ya Mas – Snowmads in Greece, Rakúsko, 20 min., 2017, réžia: Marco Freudenreich
Fabian spolu so svojou skupinou snežných nomádov odhaľuje nové chodníčky a uka-
zuje úžasné lyžiarske trasy v regiónoch, ktoré zatiaľ nie sú zaznamenané na žiadnych 
freeride mapách.

NecH ťa VIeTOR SpReVáDZa SNOWKITING
May the wind be with you, Nemecko, 17 min., 2017, réžia: Sebastian Bubmann
Film o štyroch športovcoch, ktorí spoja sily a skombinujú svoje vášne k rôznym špor-
tom v nórskej divočine: snowkiting, lyžovanie, speedflying, skialpinizmus a lezenie. 
Po dvoch neúspešných pokusoch vytiahnuť sa so šarkanmi na vysoké hory Aljašky sa 
Sebastian rozhodne skúsiť to znova a presvedčí Philipa a jeho dvoch priateľov Tobiho 
a Maxiho, aby sa pridali.

VycHOVaNé HORaMI VySOKé HORy
Mothered By Mountains, Nepál, 16 min., 2017, réžia: Renan Ozturk
Pasang Lhamu Sherpa Akita, najvýznamnejšia ženská nepálska horská vodkyňa, stála 
na najvyšších vrcholoch sveta. Za lezeckú partnerku si nájde veľmi extravagantnú 
osobu – miestnu punk-rockovú ikonu Sareenu Rai.

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových filmov (123´)

štvrtok  4. 10. 2018 divadelná sála MsKS piatok  5. 10. 2018 divadelná sála MsKS

BOKaMI ZápaDNýcH TaTIeR SKIalp
Slovensko, 8 min., 2017, réžia: Milan Ohurniak
Krátky dokument o pretekoch Bokami Západných Tatier, trojdňových skialpinistických 
pretekoch dvojíc, organizovaných pod záštitou Slovenského horolezeckého spolku 
James.

VáBeNIe VýšOK VySOKé HORy
Slovensko, 110 min., 2017, réžia: Pavol Barabáš
Vývoj slovenského himalájskeho horolezectva pohľadom jednej horolezeckej gene-
rácie.

cHyť Ma aK TO DOKážeš: BuRuNDuK ZeM
Slovensko, 15 min., 2017, réžia: Rastislav Hatiar
Mladé dievča ide na dobrodružnú cestu do Mongolska s otcom a bratrancom. Zatiaľ 
čo oni sa snažia chytiť na udicu najväčšiu rybu, ona spoznáva mongolskú kultúru, 
pozoruje krajinu a domorodcov, chodí po okolitých vrchoch a píše denník.

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

8.30 • III. školské predstavenie (102´)

11.30 • IV. školské predstavenie (102´)

DReaMRIDe 2 BIcyKle
Kanada, 5 min., 2017, réžia: Mike Hopkins
Rozprávanie inšpirované Dr. Suessom, dychvyrážajúce prírodné scenérie a jeden 
snívajúci horský cyklista. Tento film vás prevedie dobrodružstvom, ktorému sa žiadne 
iné nevyrovná.

IGOR SKala
Česká republika, 20 min., 2018, réžia: Jan Šimánek
Filmový portrét žijúcej slovenskej horolezeckej legendy Igora Kollera.

faNTáZIa SNeH
Imagination, Kanada, 5 min., 2017, réžia: Dave Mossop
Pridajte sa k nám na potulkách ulicami Nelsonu v Britskej Kolumbii očami mladého 
chlapca, ktorý privedie profesionálneho lyžiara Toma Wallisha k životu. Spolu zmenia 
inak jednotvárnu zimnú jazdu na lyžiarske dobrodružstvo, aké tu ešte nebolo.

uRuca II SKala
Uruca II - Bugaboos Edition, Kanada / Brazília, 8 min., 2017, réžia: Erick Grigorovski
Animovaní Hugo a Lipe sú naspäť na stene! Tentoraz v nehostinných podmienkach 
zamrznutej skaly plnej ľadu.

SNOWKITING V NóRSKu SNOWKITING
Snowkiting Norway 2017, Česká republika, 5 min., 2017, réžia: Petr Šimík
Tri dni snowkitingu v Nórskom národnom parku Hardangervidda.

Ya Mas - snowMads v Grécku

TIROlSKy KaMeňáK - ZROD BeNDeKa SKala
Slovensko, 14 min., 2018, réžia: Pater Gáll, Radoslav Kapralčík
Film je o lezcovi z Oravy Jánovi Dudášovi, ktorý sa ženie za svojím snom prelezenia 
prvého 8A boldru. Film zachytáva rôzne momenty z lezcovho života a jeho ciest po 
rozličných lezeckých oblastiach v Tirolsku. Lezec postupne premieňa sen na skutočnosť.

HľaDaNIe ulTRa S paTRIKOM BeH
Slovensko, 5 min., 2018, réžia: Adam Lisý
Krátky film o neobyčajnom chalanovi - Patrikovi Hrotekovi. Paťo má síce len 26 rokov, 
no svojimi výkonmi, ale hlavne názormi, inšpiruje celú generáciu bežcov.

20.00 • IV. blok horských a adrenalínových filmov s hosťami (73´)

Rasťo a Miro PEŤOVCI
s multimediálnou prezentáciou

„Vo svetle a tieni strmých línií“

HOSTIA VIDMO 2018

  (SK)

TirolskY kaMeňák - zrod bendeka

vábenie vÝŠok

Teória ŠťasTia podľa rYbanského

bokaMi západnÝch TaTier

vÝchodniarska sTovka


