
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

(5. júla 1974 - Praha) je jedným z najskúsenejších českých horolezcov súčas-
nosti, skalný lezec a pieskar. Ako prvý Čech v histórii získal hlavnú cenu pres-
tížneho ocenenia Piolet d‘Or 2018 (tzv. Zlatý cepín) za prvovýstup alpským 
štýlom juhozápadnou stenou jedenástej najvyššej hory sveta - Gašebrum I. 
Získal tiež niekoľko ocenení Výstupy roku ČHS a Horolezec roku.
Marek Holeček sa zaoberá objavovaním nových výstupových smerov v naj-
vyšších horách sveta. Lezie od svojich piatich rokov a (podľa jeho slov) sa 
snaží vyliezť na všetko, čo vyrástlo nad jeden meter nad hladinu mora až 
po himalájskych obrov. Odmieta zažitú predstavu, že vrcholom všetkého 
horolezeckého snaženia je dosiahnutie čo najvyššej nadmorskej výšky. Rov-
nako dôležitými sú obtiažnosť výstupu a štýl, akým sa k vrcholu dostane. 
Aj napriek rozdielnym cieľom, napr. veľké steny, ľadové a snehové kopce 
alebo koktejl všetkého dohromady – takzvané mixy, majú podľa neho vý-
pravy do hôr spoločných menovateľov: „Vyhľadávať náročné lezecké terény 
v maximálnom počte dvoch, nanajvýš troch ľudí a niesť zo sebou akurát to, 
čo naše chrbty unesú. A pokiaľ šťastie dovolí, tak vznikne aj nová cesta.“

Výkony a ocenenia
• Hlavná cena Piolet d‘Or 2018 za prvovýstup alpským štýlom na Gasher-

brum I., 8080 m. n. m., Pakistan Karakoram, spolulezec: Zdeněk Hák,
• 2018 - Výstup roku Českého horolezeckého svazu v kategórii Veľhory nad 

6000 m. n. m. za prvovýstup na osemtisícovku Gasherbrum I. alpským 
štýlom, spolulezec: Zdeněk Hák,

• Nominácia na hlavnú cenu Piolet d‘Or 2014 (F&I) za prvovýstup na 
Talung (7 348 m. n. m.), Nepál, spolulezec: Zdeněk Hrubý,

• Čestné uznanie Golden Piton Awards 2006 (GB) za prvovýstup na Meru 
Central (6310 m. n. m.), India, spolulezec: Jan Kreisinger,

• Český horolezecký svaz: čestné uznanie - 1997, 1999, 2001, 2012, 2014,
• Český horolezecký svaz: Výstup roku - 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 

2013,
• Člen horolezeckého reprezentačného družstva od roku 1996

10.-12. október 2019
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

14. festivalová prehliadka
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info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com

hosť festivalu programová tabuľka

•	 Výstava	horských	fotografií	30.	HK	JAMES	DOLNÝ	KUBÍN
•	 Filmové	predstavenia	pre	školy
•	 Výherná	divácka	anketa
•	 Prezentácia	Cestovnej	kancelárie	SANCHO	TOUR
•	 Prezentácia	nápojov	slovenskej	značky	SUM	HEMPOWERTM

•	 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 2019 podporili

Projekt VIDMO bol podporený z grantového programu Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2019“

www.climb.sk

Tatry.cz
Boardlife.sk

DANO SALIŠ
vyhliadkové lety

Zmena programu vyhradená.
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10.-12. október 2019
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

14. festivalová prehliadka

štvrtok - 10. 10. 2019 divadelná sála MsKS

8.30 I. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (85´) 1 EUR

11.30 II. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (85´) 1 EUR

17.30 I. blok horských a adrenalínových filmov (130´) 
(Tieň jaguára, Dotyky, Matsés) 3 EUR

20.00 II. blok horských a adrenalínových filmov (120´) 
(Krížová cesta, DreamRide 3, Dawn Wall) 3 EUR

piatok - 11. 10. 2019 divadelná sála MsKS

8.30 III. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (85´) 1 EUR

11.30 IV. premietanie pre školy: 
Blok horských a adrenalínových filmov (85´) 1 EUR

17.30
III. blok horských a adrenalínových filmov (123´)
(Reel Rock 13: Mesačné údolie, Neprestávam lietať, Podarený blázon, 
Zabardast)

3 EUR

20.00

HOSŤ VIDMO 2019 - Mára HOLEČEK (CZ) 
s mul�mediálnou prezentáciou 
„Maara - UFO Life, UFO Maara - Life“

IV. blok horských a adrenalínových filmov (83´)
(8000+, Ikigai, Z lásky k Mary, A čo na to Craig?, Surfer Dan, Bawli Booch)

5 EUR

sobota - 12. 10. 2019 divadelná sála MsKS

15.00
V. blok horských a adrenalínových filmov (133´) 
(Afgánska výprava za slobodou, Aziza, Teraz alebo nikdy, Summer Bouquet, 
Something Out There)

3 EUR

17.30
VI. blok horských a adrenalínových filmov (136´) 
(Reel Rock 13: Zem kráľovnej Maud, Na život a na smrť, Synkronika III, 
Volanie diaľok, Projekt Lorax)

3 EUR

20.00 VII. blok filmov horských a adrenalínových filmov (146´) 
(Vrcholová príťažlivosť, Z ľadu až pod palmy, Reel Rock 13: Éra Adama Ondru) 3 EUR

Z ľadu až pod palmy

Zabardast

20.00 • VII. blok horských a adrenalínových filmov (146´)

VRcHOlOVá pRíťažlIVOSť VYSOKÉ HORY
Slovensko,	64	min.,	2018,	réžia:	Rastislav	Hatiar
Životný príbeh slovenského horolezca Petra Hámora. Portrét himalájistu, ktorý sa 
celý život snaží posúvať svoje hranice. Peter Hámor je jediným Slovákom, ktorý vy-
stúpil na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Je jediný Slovenský alpinista, ktorý 
má na svojom konte výstupy na trinásť osemtisícoviek.

Z ľaDu až pOD palMY BIKE
Ice	&	Palms,	Nemecko,	32	min.,	2018,	réžia:	Philipp	Becker
„Bikepacking“ cez Alpy a zlyžovanie niektorých kultových kopcov bez pomoci motora. 
Päťtýždňová cesta z Nemecka cez západné Alpy až po Stredozemné more na bicy-
kloch. 

REEl ROcK 13: ÉRa aDaMa ONDRu SKala
Age	Of	Ondra,	USA,	47	min.,	2018,	réžia:	Peter	Mortimer,	Josh	Lowell,	Zachary	
Barr
Adamova cesta z jeho domovskej Českej republiky, po celej Európe až do Severnej 
Ameriky, kde inovuje tréningové metódy, vytvára ťažké prvovýstupy a snaží sa byť 
prvým kto vylezie cestu obťažnosti 5.15 (9a+) na prvý pokus. Film je intímnou cestou 
jedného z najslávnejších lezcov na vrchole svojich síl a dôstojnou rozlúčkou s tohto-
ročným festivalom.

sobota  12. 10. 2019 divadelná sála MsKS 

Hlavným hosťom 14. festivalovej prehliadky VIDMO – Hory a mesto 
Dolný Kubín 2019 je horolezec, cestovateľ, filmový dokumentarista, spi-
sovateľ a fotograf Marek	(Mára)	Holeček z Prahy, ktorý návštevníkom 
nášho horského projektu formou multimediálnej prezentácie s tajom-
ným názvom: „Maara – UFO Life, UFO Maara – Life“, priblíži svoje 40-
ročné pôsobenie vo vertikálnych svetoch, kde sa za omyly draho platí, 
kde dosiahnutie vrcholu je len polovicou cesty a kde človek odrazu po-
chopí, aký je maličký a veľký – zároveň. A to ho navždy zmení...

MAREK „MÁRA“ HOLEČEK  (CZ)

s	prezentáciou	„Maara	-	UFO	Life,	UFO	Maara	-	Life“



sobota  12. 10. 2019 divadelná sála MsKS 

8.30 • I. školské predstavenie (85´)

11.30 • II. školské predstavenie (85´)

17.30 • I. blok horských a adrenalínových filmov (130´)

TIEň jaguáRa ZEM
Slovensko,	58	min.,	2018,	réžia:	Pavol	Barabáš
Štyria priatelia, ktorých napĺňa neporušená príroda našej Zeme, sa vydávajú do ama-
zonského pralesa na náročnú cestu s neistým koncom. Autentické zachytenie ešte 
nezdokumentovaného kmeňa Hodi je protipól našej západnej kultúry.

DOTYKY VNÚTORNá SIla
Československo,	1988,	25	min.,	réžia:	Peter	Hledík
Dokumentárny film o túžbe nevidiaceho človeka z Dolného Kubína vystúpiť na vrchol 
Gerlachovského štítu.

MaTSÉS ZEM
ČR,	44	min.,	2018,	réžia:	Miroslav	Haluza
Je dnes ešte vôbec možné zažiť skutočné dobrodružstvo tak ako za starých čias a len 
s papierovou mapou v ruke? Aké to je, keď sa otec s dcérou vydajú na vlastnú päsť 
na peruánsko-brazílsku hranicu až do vnútra amazonského pralesa ku kmeňu Matsés 
čeliacemu tlaku civilizácie? Matsés je film o troch cestovateľoch, ktorí si zo svojej 
expedície nakoniec odnesú oveľa viac, než len zážitky.

REEl ROcK 13: MESačNÉ ÚDOlIE SKala
Valley	Of	The	Moon,	USA,	18	min.,	2018,	réžia:	Henna	Taylor
Oblasť Wadi Rum, známa ako Mesačné údolie, je krajina pieskovcových stien 
v Jordánskej púšti, ktorá láka lezcov z celého sveta. Film skúma, ako sa dajú vďaka 
lezeniu búrať kultúrne bariéry, budovať priateľstvá a zažiť dobrodružstvo v jednom 
z najkrajších regiónov na svete.

NEpRESTáVaM lIETať VZDucH
Still	flying...,	Poľsko,	33	min.,	2018,	réžia:	Miroslaw	Dembinski
Janusz Orłowski „Starký“ sa začal paraglajdingu venovať po sedemdesiatke. Keď mal 
88 rokov, začal snívať o lete z Olympu, a keď mal 91, vyletel do výšky 326 metrov, 
čím sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. Film dokumentuje metaforickú cestu 
človeka k večnosti.

pODaRENý BláZON BIKE
Beautiful	Idiot,	Kanada,	15	min.,	2018,	réžia:	Harrison	Mendel
Podarený blázon vás zoberie na divokú jazdu prechádzajúcu mysľou a motiváciou 
tých, ktorí sa cítia odhodlaní dosiahnuť veľkoleposť. Ako sa môže cítiť ten, kto ju 
nedosahuje? A aké sú dôsledky toho, keď konečne dosiahnete svoj cieľ, o ktorý ste 
tak veľmi bojovali a ktorý vás tak dlho definoval? Účinkuje profesionálny slopestyle 
jazdec Brett Rheeder.

ZaBaRDaST SNEH
Francúzsko,	54	min.,	2018,	réžia:	Jérôme	Tanon
Intímny cestovný denník z neuveriteľnej freeride expedície do srdca Karakoramu. 
Miesto, kde sa stretáva horolezectvo a freeride.

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

afgáNSKa VýpRaVa Za SlOBODOu ZEM
Ascending	Afghanistan:	Women	Rising,	Afganistan,	49	min.,	2015,	réžia:	Erik	
Osterholm
Film sleduje skupinu 16 – 19-ročných dievčat v Afganistane, ktoré sa snažia stať 
prvým ženským afganským horolezeckým tímom. Silný príbeh dievčat, ktoré chcú 
ukázať, čo znamená byť ženou v extrémne reštriktívnej kultúre.

TERaZ alEBO NIKDY SNEH
Now	or	never,	Rakúsko,	21	min.,	2018,	réžia:	Simon	Platzer,	Jakob	Schweighofer
Nadine Wallnerovú, dvojnásobnú majsterku sveta vo freeride z Arlbergu, kedysi 
motivovali najmä súťažné línie. Dnes sú to nedotknuté útesy Arlbergu ďaleko od re-
flektorov. A tiež nové príležitosti, ktoré sa jej otvárajú v domovských horách.

SuMMER BOuquET VYSOKÉ HORY
Slovensko,	50	min.,	2019,	réžia:	Martin	Grajciar
Lezecký a expedičný film, ktorý zachytáva prípravu a realizáciu náročného lezeckého 
prvovýstupu štvorice slovenských horolezcov, ktorí si vybrali za svoj cieľ, takmer tisíc 
metrov vysokú západnú stenu Piku Alexandra Bloka (5239 m) v oblasti Pamir-Alaj 
v Kirgizsku. Tento výstup získal na Slovensku horolezecké ocenenie a mnohé svetové 
uznania. Ako sa dá vo vrcholiacom lete mrznúť, ako si skrátiť čakanie počas zlého 
počasia? Aj takýmto výzvam musia lezci čeliť počas štyridsaťšesť dňového pobytu 
v horách s príchuťou leta.

SOMETHINg OuT THERE BIKE
Slovensko,	3	min.,	2018,	réžia:	Hugo	Činčala
Nezávislý film, ktorý poukazuje na prirodzenú, no bohužiaľ čím ďalej tým viac 
potláčanú túžbu človeka zažívať vzrušenie, prežívať adrenalínové zážitky a spoznávať 
nepoznané.

aZIZa BEH
Aziza,	UK,	7	min.,	2018,	réžia:	Daniel	Twort
Zasadený do ulíc Bou Tharara a širokých skalnatých údolí dolného Atlasu, Aziza je 
príbeh mladej ženy, ktorej sa darí vo svete ultra pretekania. Kombinácia jej ambícií, 
odhodlania a láskyplnej podpory zo strany rodiny jej pomohla prekonať mnohé soci-
álne a kultúrne prekážky a urobila z nej vzor pre nádejných marockých športovcov.

sobota  12. 10. 2019 divadelná sála MsKS 

15.00 • V. blok horských a adrenalínových filmov (133´)

REEl ROcK 13: ZEM KRáľOVNEj MauD SKala
Queen	Maud	Land,	USA,	27	min.,	2018,	réžia:	Taylor	Keating
Tím šiestich elitných horolezcov sa vydáva na výpravu na vzdialené zmrznuté veže 
v Antarktíde. Zem kráľovnej Maud - názov tejto ľadovej oblasti - ukazuje ohromujúcu 
a zriedka navštevovanú divočinu, utrpenie a víziu potrebnú na lezenie na tomto 
konci sveta.

Na žIVOT a Na SMRť VZDucH
SR,	30	min.,	2018,	réžia:	Anna	Žembová
Dokumentárny film o leteckej záchrannej službe v horách pri príležitosti 45.roku 
výročia jej vzniku. Mapuje jej neľahké začiatky, sprevádzané neochotou štátu 
vybudovať vrtuľníkovú záchranu v horách na jednej strane a láskou k lietaniu a chuti 
zachraňovať životy na strane druhej. 

SYNKRONIKa III BIKE
The	Synchronicles	III,	Švajčiarsko,	6	min.,	2018,	réžia:	Sebastian	Doerk
Cesta karavanom naprieč Portugalskom za hľadaním najlepších vĺn na surfovanie 
a najlepších trás na jazdu bicyklom.

VOlaNIE DIaľOK BEH
Slovensko,	35	min.,	2018,	réžia:	Adam	Lisý
Cesta hrdinov SNP je najznámejšia diaľková turistická trasa na Slovensku vedúca 
od Dukly až na Devín. Meria 765 kilometrov a podľa značkového času jej prechod 
trvá 224 hodín nepretržitého kráčania. Zdolať ju ultrabehom v rozpätí 7 až 9 dní je 
výzva, aká sa nevidí každý deň.

pROjEKT lORax SKala
The	Lorax	Project,	Austrália,	35	min.,	2018,	réžia:	Peter	Wyllie
Šesť priateľov sa pokúsi vyliezť a potom skočiť z Francúzskej čiapky v odľahlej časti 
západnej Tasmánie. Obklopení jednou z najstarších divočín v celej Austrálii zápasia 
s extrémnym počasím a drsným terénom, pričom sa spoliehajú na svoje schopnosti 
a humor.

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových filmov (136´)

štvrtok  10. 10. 2019 divadelná sála MsKS piatok  11. 10. 2019 divadelná sála MsKS

Z láSKY K MaRY  BEH
For	the	Love	of	Mary,	USA,	6	min.,	2018,	réžia:	Simon	Perkins,	Kirk	Horton
Keď 97-ročný bežec George Etzweiler prvýkrát dokončil preteky na Mount Washing-
ton, najvyšší vrchol severovýchodu USA, mal 69 rokov. Napriek kardiostimulátoru 
naďalej pokračuje vo vyčerpávajúcich pretekoch s dĺžkou 7,6 míľ. Okrem svojich 
starých zelených šortiek pre šťastie nosí Etzweiler ešte niečo zvláštne: spomienku 
na svoju ženu Mary, s ktorou boli spolu 68 rokov.

DREaMRIDE 3 BIKE
Kanada,	6	min.,	2018,	réžia:	Mike	Hopkins
DreamRide 3 je poslednou kapitolou zo série DreamRide, ktorá zaviedla divákov do 
niektorých z najdivokejších krajín na svete. Je kombináciou rozprávania inšpirované-
ho Dr. Suessom, neskutočnej prírody a jedného „snílka“ na horskom bicykli. S týmto 
filmom zažijete dobrodružstvo, aké so žiadnym iným.

DawN wall SKala
The	Dawn	Wall,	USA,	100	min.,	2017,	réžia:	Josh	Lowell	a	Pete	Mortimer
V januári 2015 americkí lezci Tommy Caldwell a Kevin Jorgeson zaujali celý svet 
svojou snahou vyliezť cestu Dawn Wall, zdanlivo neleziteľnú kilometrovú stenu v ná-
rodnom parku Yosemity v Kalifornii. Dvojica žila v tejto vertikálnej stene celé týždne 
a vzbudzovala tým obrovskú pozornosť svetových médií. Pre Tommyho Caldwella 
bola však Dawn Wall oveľa viac, než len lezenie. Bolo to akési logické vyústenie jeho 
životnej cesty definovanej prekonávaním prekážok. Vo veku 22 rokov ho v Kirgizsku 
zajali povstalci a držali ako rukojemníka. Krátko nato prišiel pri nehode o ukazovák. 
Keď sa mu rozpadlo manželstvo, snažil sa utiecť bolesti tým, že si stanovil absurdný 
cieľ – vyliezť voľne Dawn Wall. Caldwell a jeho partner Jorgeson strávili šesť rokov 
starostlivým vymýšľaním a nacvičovaním cesty. Pri záverečnom pokuse, keď ich 
pozoroval celý svet, Caldwell čelí okamihu pravdy. Má opustiť svojho spolulezca a ko-
nečne si splniť svoj najväčší sen, alebo riskovať svoj vlastný úspech pre zachovanie 
priateľstva?

KRížOVá cESTa SKala
Viacruxis,	Španielsko,	11	min.,	2018,	réžia:	Ignasi	López	Fàbregas
Animovaný film o dvoch legendárnych lezcoch Marcelovi a Andrezjovi, ktorí sa 
podujmú vyliezť na zatiaľ nezdolaný vrchol najvyššej hory. Na ceste nahor musia 
prekonať rôzne výzvy a prekážky a tiež sa navzájom nepozabíjať.

20.00 • II. blok horských a adrenalínových filmov (120´)

8.30 • III. školské predstavenie (85´)

11.30 • IV. školské predstavenie (85´)

a čO Na TO cRaIg? VNÚTORNá SIla
Craig’s	Reaction,	USA,	24	min.,	2018,	réžia:	Cameron	Maier
Craig DeMartino prišiel v roku 2002 pri hrozivej lezeckej nehode o nohu. Nevzdal sa 
a v súčasnosti je jedným z najlepších hendikepovaných lezcov v Spojených štátoch, 
ktorý pomáha ostatným hendikepovaným dospelým a veteránom s telesným postih-
nutím byť znova aktívnymi.

SuRfER DaN VODa
USA,	8	min.,	2018,	réžia:	Tim	Kemple
Vo chvíli, keď cítite, že potrebujete letieť na opačnú stranu sveta, aby ste našli 
dobrodružstvo a výzvu, surfer Dan dokazuje, že so zápalom, odvahou a istou dávkou 
kreativity môžete mať všetko, čo potrebujete, a nájdete to priamo na prahu vášho 
domova.

BawlI BOOcH BIKE
India,	4	min.,	2016,	réžia:	Anuj	Khurana
Raj, ktorý žije v Himalájach, vás zoberie na prehliadku mestečka Manali za zvukov 
bollywoodskej hudby. Zatiaľ čo on sa tade preháňa na horskom bicykli, miestni oby-
vatelia si užívajú každodenný život.

synkronika iii

8000+ VZDucH
Francúzsko/Nemecko,	22	min.,	2018,	réžia:	Antoine	Girard,	Christian	Schmidt
V júli 2016 sa paraglidista Antoine Girard vydal na trojtýždňový turisticko-letecký výlet, 
aby preskúmal pohorie Karakoram v Pakistane – úplne sám. Z mesta Skardu smeruje 
na jeho najvyššie vrcholy. Antoine už dvakrát zlyhal vo svojej snahe vyliezť na Broad 
Peak (8 051 m) a zletieť odtiaľ do údolia. Ak sa mu to tentoraz podarí, vytvorí nový 
výškový rekord v paraglidingu, ale vzduch je tu riedky a vzlety a pristátia sú mimoriad-
ne zložité. Zvlášť, keď sa spoliehate len sám na seba.

IKIgaI SNEH
USA,	16	min.,	2018,	réžia:	Justin	Taylor	Smith
Japonský snoubordista Shin Biyajima rozpráva príbeh o tom, ako našiel svoje ikigai 
alebo „dôvod na žitie“. K Shinovi sa pripojí americký snoubordista Travis Rice. Ponorí-
me sa do Shinovho života, japonskej horskej kultúry a podobnosti medzi dvoma pri-
ateľmi, ktorí napriek tomu, že ich delia oceány, vyrástli s dvoma spoločnými vecami: 
kopcami a hlbokou vášňou pre jazdu na snouborde.

20.00 • IV. blok horských a adrenalínových filmov s hosťom (83´)

MAREK „MÁRA“ HOLEČEK
s multimediálnou prezentáciou

„Maara - ufO life, ufO Maara - life“

HOSŤ VIDMO 2019

  (CZ)

8000+

tieň jaguára

na život a na smrť


