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Olchon – s šamany  
v zádech
réžia: Markéta Hanáková / CZE 
/ 2019 / 14 min
Október je ideálny čas na nerušené 
potulky po krásnom šamanskom 
ostrove jazera Bajkal – Olchone.

The Frenchy / Frantík
réžia: Michelle Smith / USA / 2018 
/ 15 min
Jacques “The Frenchy” Houot je 
82 ročný všestranný športovec 
z Colorada, ktorý svojou nákazlivou 
láskou k životu inšpiruje ľudí 
okolo seba.

Slovenská premiéra

Dobrá lajna
réžia: Tomáš Koucký / CZE / 2019 
/ 19 min
Danny Menšík a jeho dych berúce 
hajlajny medzi vrcholkami vysokých 
alpských hôr.

Prestávka

Viacruxis / Krížová cesta,
réžia: Ignasi Lopéz Fàbregas / ESP 
/ 2018 / 11 min
Legendárna horolezecká dvojka 
a ťažká skúška: ako vystúpiť na 
vrchol najvyššej hory a nezostať 
v tieni toho prvého? Animovaný film.

Ján Hazucha – Maratónec
réžia: Rasťo Hatiar / SVK / 2019 
/ 20 min
Slovenský vytrvalostný veterán 
Ján Hazucha /75/ si splnil sen, 
keď vo svojej vekovej kategórii 
vyhral všetkých šesť prestížnych 
maratónov sveta.

Ján Hazucha (SVK) 

beseda s hlavným protagonistom 
filmu

15.00 – 18.00 
Klub Lúč Trenčín
divadelná scéna

Filmový blok

Freediving s delfínmi 
réžia: Světlana Jägerová / CZE 
/ 2019 / 8 min
Potápať sa dá aj bez prístroja rovnako 
tak, ako to robia delfíny. A tiež natáčať 
filmy, len tak na nádych. Svet pod 
hladinou je úchvatný.

The Frenchy / Frantík
réžia: Michelle Smith / USA / 2018 
/ 15 min
Jacques “The Frenchy” Houot je 
82 ročný všestranný športovec 
z Colorada, ktorý svojou nákazlivou 
láskou k životu inšpiruje ľudí 
okolo seba.

Divided / Rozdelené
réžia: Lee Craigie / GBR / 2018 
/ 39 min
Cesta dvoch húževnatých 
cyklistiek na pretekoch 

Still Flying… 
/ Neprestávam lietať
réžia: Miroslaw Dembinski / POL 
/ 2018 / 33 min
Cesta k paraglajdingu sa môže 
začať aj po sedemdesiatke.

The Empire of Winds 
/ Ríša vetrov
réžia: Laurent Jamet / FRA / 2018 
/ 32 min
Tam, kde mizne hranica medzi 
fantáziou a realitou. Lyžovanie 
v južnej Amerike.

Nízkymi Tatrami za deň 
réžia: Daniel Tužinský / SVK / 2019 
/ 13 min
96 km dlhý skialpinistický prechod 
hrebeňa Nízkych Tatier zo Šumiaca 
na Donovaly za jeden deň.

od 19.00 
Klub Lúč Trenčín
divadelná scéna

Filmový blok

Lowest to Highest 
/ Z najnižšieho bodu po 
najvyšší
réžia: Catherine Pettman / AUS 
/ 2018 / 27 min
Piati hendikepovaní kamaráti sa 
pokúšajú prejsť na bicykli 2 150 km 
z najnižšieho po najvyšší bod 
Austrálie.

Slovenská premiéra 

Ama
réžia: Guillaune Nery, Julie Gautier 
/ FRA / 2018 / 6 min
Magické tanečné predstavenie 
pod vodou v podaní francúzskej 
freediverky Julie Gautier

Reel Rock 13 Up to Speed 
/ Reel Rock 13 Rýchlostné 
lezenie
réžia: Zachary Barr, Peter Mortimer, 
Nick Rosen / USA / 2018 / 20 min
Lezenie ako súčasť olympijských 
hier v roku 2020 je pre tento šport 
obrovská príležitosť. Mnohých 
lezcov ale prekvapilo, že jednou 
z disciplín bude aj rýchlostné 
lezenie. 

Strieborný tieň 
réžia: Kurt Konrád / SVK / 2018 
/ 6 min
Krátky dokument o love baltického 
lososa na mušku na severe Švédska.

Boy Nomad / Nomádsky 
chlapec
réžia: Niobe Thompson / CAN 
/ 2018 / 21 min
Príbeh 9-ročného mongolského 
chlapca, ktorý miluje preteky na 
koňoch.

Prestávka

Good Morning 
/ Dobré ráno
réžia: Antoine Frioux, Maxime 
Moulin / CAN / 2018 / 4 min
Lyžiar Richard Permin začína svoj 
deň v nádhernom francúzskom 
rezorte Avoriaz freestylovým 
lyžovaním.

Reel Rock 13 Age 
of Ondra / Reel Rock 13 
Éra Adama Ondru
réžia: Peter Mortimer, Josh Lowell, 
Zachary Bar / USA / 2018 / 47 min
Cesta jedného z najslávnejších 
lezcov sveta z domova v Česku do 
Ameriky, kde inovuje tréningové 
metódy, vytvára ťažké prvovýstupy 
a snaží sa byť prvým, kto vylezie 
cestu obťažnosti 5.15 (9a+) na prvý 
pokus.

Hip Hop Gone Wild 
/ Hip Hop na divoko
réžia: Henna Taylor Films, Becca 
Droz, Rawley Gunnels / USA / 2018 
/ 8 min
Mladá lezkyňa a raperka Becca 
Droz prináša originálny krátky 
film, v ktorom spája jej vášeň 
k horolezectvu so sebavyjadrením 
prostredníctvom hip hopu.

Slovenská premiéra

Pro vrchol až na konec 
světa – Antarktida 2018
réžia: Tomáš Galásek / CZE / 2019 
/ 36 min
Lezenie Mareka Holečka 
v krásnom a drsnom kráľovstve 
ľadu a snehu v Antarktíde. 

SOBOTA  
9. 11.
POPOLUDNIE

15.00 – 18.00 
KINO Hviezda Trenčín
kinosála

Filmový blok

Zbyňov – vyhliadka  
Babice
réžia: Jozef Dovičin / SVK / 2019 
/ 5 min
Časozberné video zo skalnej 
vyhliadky nad Rajeckou dolinou.

Tour Divide naprieč Severnou 
Amerikou.

Slovenská premiéra

Wildlife Guards I. 
/ Strážcovia prírody I.
réžia: Michal Gálik / SVK / 2018 
/ 25 min
Slovensko-českí ekológovia bojujú 
proti pytliakom korytnačích vajec na 
Borneu.

Prestávka

Wildlife Guards II. 
/ Strážcovia prírody II.
réžia: Michal Gálik / SVK / 2019 
/ 17 min
Slovensko-českí ekológovia bojujú 
proti ilegálnemu obchodu so 
suvenírmi z korytnačích pancierov 
na Borneu.

Where the Wild Things 
Keep Playing / Kde sa hrajú 
divožienky II
réžia: Krystle Wright / USA / 2019 
/ 4 min
Oslava nenásytného pôžitku 
z radosti byť vonku, robiť skvelé veci 
a nič na tom nemeniť.

Slovenská premiéra

387 dní na cestě domů 
réžía: Jakub Larysz / CZE / 2019 
/ 25 min
Ako sa dvaja bikeri bez skúseností 
vydali na viac ako ročnú 
bikepackingovú cestu z Nového 
Zélandu domov do Beskýd.

Slovenská premiéra

Extreme Interviews 
– Speleológ
réžia: Tomáš Koucký / CZE / 2019 
/ 27 min
Lucie Výborná spovedá 
svetoznámeho českého speleológa 
Mareka Audyho priamo v prostredí 
Amatérskej jaskyne v Moravskom 
krase.

VEČER

Od 19.00 
KINO Hviezda Trenčín
kinosála

Filmovo-prezentačný blok 

Bowli Booch
réžia: Anuj Khurana / IND / 2018 
/ 4 min
Prehliadka indického mesta Manali 
na horskom bicykli za zvukov 
bollywoodskej hudby.

Klára Kolouchová (CZE) 

K2 – Prvá Češka na druhej 
najvyššej hore sveta
Multimediálna prezentácia spojená 
s besedou. 

Prestávka

ŠTVRTOK  
7. 11.
VEČER

Od 19.00 
KINO Hviezda Trenčín
kinosála

Filmovo-prezentačný blok

Slávnostné otvorenie 
XIV. ročníka Festivalu 
dobrodružných filmov 
HoryZonty

Viktor Beránek
réžia: Rasťo Hatiar / SVK / 2019 
/ 20 min
Príbeh Viktora Beránka, chatára 
spod Rysov, ktorého život sa spája 
s Tatrami už celých päťdesiat rokov.

Viktor Beránek (SVK) 

beseda s legendárnym tatranským 
chatárom a vysokohorským 
nosičom

Prestávka

Silné búrky nad Považím 
réžia: Jozef Dovičin / SVK / 2019 
/ 2 min
Časozberné video búrok, 
ktoré sa v lete prehnali nad 
stredným Považím.

Free Solo
réžia: Elizabeth Chai Vasarhelyi, 
Jimmy Chin / USA / 2018 / 100 min
Alex Honnold už niekoľko rokov 
udivuje lezecký svet tým, že 
zdoláva strmé vrcholy sám a bez 
akéhokoľvek istenia. Oskarom 
ovenčená dokumentárna snímka 
mapujúca jeden z najväčších 
športových výkonov.

od 19.00 
Klub Lúč Trenčín
divadelná scéna

Filmový blok

In the Starlight 
/ Vo svite hviezd
réžia: Mathieu Le Lay / FRA / 2018 
/ 62 min
Intímny portrét, ktorý skúma vášnivú 
dušu kanadského outdoorového 
fotografa Paula Zizku.

Brotrip 
réžia: Lukáš Lacina / CZE / 2019 
/ 10 min
Dvaja bratia – dvojčatá sa stretávajú 
po dvoch rokoch, aby spolu 
vyrazili na trojtýždňovú cestu za 
objavovaním krás tradičného lezenia 
v Anglicku.

Slovenská premiéra

8000+
réžia: Antoine Girard, Christian 
Schmidt / FRA, GER / 2018 / 22 min
Paraglajdista Antoine Girard sa 
vybral na prelet pohoria Karakoram 
v Pakistane.

Prestávka

North of Nightfall 
/ Na sever od súmraku
réžia: Jeremy Grant / USA / 2018 
/ 65 min
Za ľadovcami ostrova Alex Heiberg 
za polárnym kruhom sú skryté 
línie na bajkovanie, ktoré nemožno 
ignorovať.

Slovenská premiéra

Bicykel 
réžia: Viliam Bendík / SVK / 2019 
/ 14 min
Aj kus železa môže mať svoju dušu. 
120 bicyklov zo Slovenska pomohlo 
mnohým deťom, učiteľom a lekárom 
významne zlepšiť svoj každodenný 
život na Madagaskare.

Festivalová premiéra

Grizzly Country 
/ Krajina medveďov grizly
réžia: Ben Moon / USA / 2018 
/ 12 min
Film sleduje celoživotnú oddanosť 
Douga Peacocka k medveďom 
grizly.

Slovenská premiéra

PIATOK  
8. 11.
POPOLUDNIE

15.00 – 18.00 
KINO Hviezda Trenčín
kinosála

Filmový blok

Feel of Vision 
/ Cítim, že vidím
réžia: Tucker Gragg, Austin Gardner 
/ AUS / 2018 / 26 min
Lonnie Bedwell, prvý slepý 
človek, ktorý splavil na kajaku 
rieku Colorado je inšpiráciou 
pre mnohých nevidiacich. Vedie 
ich k tomu, aby aj oni našli svoju 
cestu životom prostredníctvom 
kajakovania.

Slovenská premiéra 

19.00 – 22.30
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Slávnostné otvorenie festivalu / XIV. ročník 
Viktor Beránek / 20´ 

Viktor Beránek (SVK) / beseda 

Silné búrky nad Považím
 / 2´ 

Free Solo / 100´

In the Starlight / Vo svite hviezd / 62´ 
Brotrip / 10´ 

8000+ / 22´

N
orth of N

ightfall / N
a sever od súm

raku / 65´ 
Bicykel / 14´ 

Grizzly Country / Krajina m
edveďov grizly / 12´

Jan Kopka (CZE) prezentácia 

Slávnostný cerem
oniál ukončenia festivalu 

Extrem
e Interview

s – Kom
inári / 27´ 

Anba – in the Depths of H
aiti / Anba – v hlbinách H

aiti / 24´

Chasing M
onsters / Lovec búrok / 5´ 

Extrem
e Interview

s – H
orský vodca / 25´ 

The M
irnavator / 11´ 

N
a žně k Turkovi / 18´

W
allm

apu / 6´ 
Big W

orld / Veľký svet / 12´ 
Gabriel Čm

árik (SVK) prezentácia 

Zbyňov – vyhliadka Babice / 5´ 
Reel Rock 13 Valley of the M

oon / Reel Rock 13 M
esačné údolie / 18´ 

Hip Hop Gone W
ild / Hip Hop na divoko / 8´ 

Divided / Rozdelené / 39´

Boy N
om

ad / N
om

ádsky chlapec / 21´ 
Značkár STEFAN

IK TRAIL / 45´ 
Pavol Urbaník, M

artin Urbaník  (SVK) beseda k film
u 

Reel Rock 13 Queen M
aud Land 

/ Reel Rock 13 Zem
 kráľovnej M

aud / 27´ 
Tom

áš Šm
átrala,  M

ichaela Kršáková (SVK) prezentácia 

Zo života horského m
eteorológa / 22´ 

Viacruxis / Krížová cesta / 11´ 
Rila &

 Pirin / 38´

Bow
li Booch / 4´ 

Klára Kolouchová (CZE) prezentácia 

Still Flying…
 / N
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W
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W
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ů / 25´ 
Extrem
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Am
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Good M
orning / Dobré ráno / 4´ 

Reel Rock 13 Age of Ondra / Reel Rock 13 Éra Adam
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Hip Hop Gone W
ild / Hip Hop na divoko / 8´ 

Pro vrchol až na konec světa / 36´



Finančne podporili

Partneri

Mediálni partneri

SPRIEVODNÉ 
PODUJATIA 
FESTIVALU 
V PRIESTOROCH 
KINA HVIEZDA 
A KLUBU LÚČ

Na ceste
– výstava najlepších fotografií 
festivalovej fotosúťaže

Iný život
– výstava víťazných prác výtvarnej 
súťaže 

Hati hati nanti mati
– autorská výstava Sáry Královej 
z indonézskej Sumatry

Kúzelné uzlenie alebo 
Workshop o uzlíkoch
– tvorivé aktivity s lezeckými 
šnúrkami spojené s výrobou 
netradičných suvenírov 
(poschodie, každý deň)

Spolu za prírodu
– prezentácia miestnych organizácií 
a združení, ktoré sa venujú ochrane 
prírody a zachovaniu prírodných 
zdrojov. Zelená hliadka, Zero Waste, 
Knižnica vecí. 
(poschodie, piatok a sobota 
popoludnie)

Pomysli na zmysly
– súbor zážitkových aktivít 
a tvorivých dielní pre deti a ich 
rodičov zameraných na objavovanie 
a rozvíjanie zmyslového vnímania 
a kreativity
(poschodie, piatok a sobota 
popoludnie)

Posedenie v ChillVill
– možnosť oddychu na poschodí 

RETRO V METRO
(špeciálna sekcia)
Filmové návraty k významným 
československým horolezeckým 
výstupom a expedíciám v kine 
Metro.

NEDEĽA 3. 11. 2019 
18.30 
Artkino Metro

Everest 87 I. a II. časť
réžia: Juraj Weincziller / 
Československo / 1987 / 70 min
Film o ceste československých 
horolezcov na najvyššiu horu sveta 
Mount Everest

Juzek
réžia: Pavol Barabáš / Slovensko / 
2008 / 26 min
Jozef Psotka, prezývaný Juzek, je 
jednou z najvýraznejších osobností 
slovenského horolezectva. Vo svojej 
dobe najstarší človek, ktorý stál na 
vrchole Mount Everestu.

Reel Rock 13 Valley of 
the Moon / Reel Rock 13 
Mesačné údolie
réžia: Henna Taylor / USA / 2018 
/ 18 min
Oblasť Wadi Rum, známa ako 
Mesačné údolie, je krajina 
pieskovcových stien v Jordánskej 
púšti, ktorá láka lezcov z celého 
sveta.

Hip Hop Gone Wild 
/ Hip Hop na divoko
réžia: Henna Taylor Films, Becca 
Droz, Rawley Gunnels / USA / 2018 
/ 8 min
Mladá lezkyňa a raperka Becca 
Droz prináša originálny krátky 
film, v ktorom spája jej vášeň 
k horolezectvu so sebavyjadrením 
prostredníctvom hip hopu.

Divided / Rozdelené
réžia : Lee Craigie / GBR / 2018 
/ 39 min
Cesta dvoch húževnatých cyklistiek 
na pretekoch Tour Divide naprieč 
Severnou Amerikou.

Prestávka

Boy Nomad 
/ Nomádsky chlapec
réžia: Niobe Thompson / CAN 
/ 2018 / 21 min
Príbeh 9-ročného mongolského 
chlapca, ktorý miluje preteky na 
koňoch.

Značkár   
ŠTEFANIK TRAIL
réžia: Viliam Bendík / SVK / 2019 
/45 min
Inšpiratívny príbeh otca, pre 
ktorého sa beh stal cestou 
k svojmu vlastnému synovi. Na 
svoje sedemdesiate narodeniny sa 
mu splní veľký sen – stojí na štarte 
5. ročníka STEFANIK TRAIL ULTRA 
(144 km | 5.330 m+), pripravený 
bežať svoj vlastný príbeh...

Pavol Urbaník, 

Martin Urbaník (SVK)
beseda s hlavnými protagonistami 
filmu

15.00 – 18.00 
Klub Lúč Trenčín
divadelná scéna

Filmovo-prezentačný 
blok

Reel Rock 13 Queen Maud 
Land / Reel Rock 13 Zem 
kráľovnej Maud
réžia: Taylor Keating / USA / 2018 
/ 27 min
Tím šiestich elitných horolezcov 
sa vydáva na výpravu na vzdialené 
zmrznuté veže v Antarktíde 
– v Zemi kráľovnej Maud.

Tomáš Šmátrala, 

Michaela Kršáková (SVK) 
Divoká Aljaška
Multimediálna prezentácia 
o 5 týždňovom putovaní prírodou 
Aljašky 

Prestávka

Zo života horského  
meteorológa
réžia: Milan Ohurniak / SVK / 2018 
/ 22 min
Film zachytáva súčasný spôsob 
života na horskej meteorologickej 
stanici Chopok pohľadom 
meteorológa a zároveň nás zasvätí 
aj do tajov horskej meteorológie.

Viacruxis / Krížová cesta
réžia: Ignasi Lopéz Fàbregas / ESP 
/ 2018 / 11 min
Legendárna horolezecká dvojka 
a ťažká skúška: ako vystúpiť na 
vrchol najvyššej hory a nezostať 
v tieni toho prvého?

Rila & Pirin 
réžia: Jakub Piga / SVK / 2019 
/ 38 min
Dokument zachytáva 7 dňovú cestu 
5 kamarátov cez hrebene dvoch 
najvyšších pohorí v Balkáne.

VEČER

Od 19.00 
KINO Hviezda Trenčín
kinosála

Filmovo-prezentačný blok 

Jan Kopka (CZE) 

IDITAROD – najdrsnejšie 
preteky planéty
Multimediálna prezentácia 
českého extrémneho bajkera 
spojená s besedou.

Prestávka

Slávnostný ceremoniál 
ukončenia festivalu 
s odovzdávaním cien 
autorom víťazných 
neprofesionálnych filmov

Extreme Interviews 
– Kominári
réžia: Tomáš Koucký / CZE / 2019 
/ 27 min
Staňte sa „komínářem” a otvorí sa 
vám úplne nový svet. Jediné, čo 
nesmiete mať, je strach z výšok.

Anba – in the Depths of 
Haiti / Anba – v hlbinách 
Haiti
réžia: Olivier Testa Baraka Flims 
/ FRA / 2019 / 24 min
Hudobný projekt z dielne Baraka 
Flims tentokrát z jaskýň na Haiti.

Slovenská premiéra

od 19.00 
Klub Lúč Trenčín
divadelná scéna

Filmovo-prezentačný 
blok

Chasing Monsters 
/ Lovec búrok
réžia: Krystle Wright / AUS / 2018 
/ 5 min
Film sleduje známeho lovca búrok 
a fotografa Nicka Moira ako sa snaží 
dostať čo najbližšie k stredu búrok.

Extreme Interviews 
– Horský vodca
réžia: Tomáš Koucký / CZE / 2019 
/ 25 min
Horský vodca David Knill liezol 
v Himalájach, viedol skupiny na 
najvyššiu horu Ameriky Aconcaguu, 
a sprevádzal výpravy po Ankarktíde.

The Mirnavator
réžia: Sarah Menzies / USA / 2017 
/ 12 min
Vytrvalostná bežkyňa Mirna Valerio 
nemá tvary typického ultra bežca 
– nie je práve najchudšia... 

Slovenská premiéra

Na žně k Turkovi 
réžia: Michal Kužela / CZE / 2018 
/ 18 min
Dokument o skialpovo/
splitboardovom výlete do málo 
preskúmaného pohoria Kačkar na 
severovýchode Turecka.

Slovenská premiéra

Prestávka

Wallmapu
réžia: Ben Sturgulewski / USA 
/ 2019 / 6 min
Poetický príbeh dvoch lyžiarov 
v prostredí čílskych vulkánov 
a starovekých stromov.

Big World / Veľký svet
réžia: David Morton & Fitz Cahall 
/ USA / 2019 / 13 min
Týždňový výlet Davida a jeho 
sedemročného syna Thorna na 
paddleboarde riekou Karnali 
v západnom Nepále.

Slovenská premiéra

Gabriel Čmárik (SVK) 

Grónsko – objavovanie 
neznámych vertikál
Multimediálna prezentácia 
trenčianskeho horolezca spojená 
s besedou

Sobota 2. 11. 2019 
15.00 
Kaviareň Na ceste, 
Matúšova ulica

Tvorenie Na ceste
Tvorivé dielne pre deti v spolupráci 
s Domovom sociálnych služieb – 
Adamovské Kochanovce a Rotary 
Club Trenčín Laugaricio. Podujatie 
je realizované v rámci sekcie 
Umenie a šport v živote zdravotne 
postihnutých. Vstup voľný.

DOPOLUDŇAJŠIE 
PREMIETANIE PRE 
ŠKOLY

STREDA 6. 11. 2019, 
ŠTVRTOK 7. 11. 2019, 
PIATOK 8. 11. 2019
Kino Metro, Kino Hviezda

SPRIEVODNÉ 
PODUJATIA 
V CENTRE MESTA 
PRE ŠIROKÚ 
VEREJNOSŤ

SOBOTA 9. 11. 2019

Centrum mesta: 

10. ročník Behu o pohár 
Festivalu HoryZonty
9.00 – 14.00 
Sládkovičova ul., Štúrovo námestie, 
Brezina, Trenčín

Nosičov sen
– nosičské preteky vo vynáške 
pivného suda na nosičskej krošni
9.30 – 13.00 
Farské schody, Trenčín

Umelá lezecká stena
10.00 – 13.00 
priestor pred Posádkovým klubom 
(v prípade priaznivého počasia)

Priestranstvo 
pri Zátoke pokoja:

Slackline workshop pod 
vedením Vlada Sedláka
10.00 – 13.00 
(v prípade priaznivého počasia)

Slackline Speedline 
Contest
– súťaž o najrýchlejší prechod 
slacklinu
10.00 – 13.00 
(v prípade priaznivého počasia)

Pumptracková dráha
– príležitosť zajazdiť si 
a zapojiť sa do súťaže
10.00 – 15.00 

Tour de HoryZonty
– detské cyklopreteky cez 
minipumptrack a umelé prekážky
10.00 – registrácia, 
10.30 – štart

Zhybovačka
– koľko zhybov spravíme spolu za 
tri hodiny?
10.00 – 13.00 
(v prípade priaznivého počasia)

Ukážka psích záprahov 
s možnosťou vyskúšania 
okružnej jazdy 
10.00 – 13.00

CENY 
VSTUPENIEK

KIC Trenčín – predpredaj:
CELOFESTIVALOVÁ VSTUPENKA na 
3 dni (150 ks) : 24,00 €

FILMOVO-PREZENTAČNÉ BLOKY:
dospelí – 6,00 €; 
študenti – 5,50 €.

Kino Hviezda – predaj 
pred predstavením:
FILMOVO – PREZENTAČNÉ BLOKY: 
dospelí – 6,50 € 
študenti – 6,00 €.

VSTUPENKA NA FILMOVO 
– PREZENTAČNÉ BLOKY PLATÍ 
SÚČASNE VO HVIEZDE AJ V LÚČI

Kino Metro – predaj 
pred predstavením:
RETRO V METRO:
3,50 € / blok

Zmena programu vyhradenáneprofesionálne 
súťažné filmy

prezentácie

Trenčín


