Mesto Liptovský Hrádok je v dňoch 3. – 5. novembra 2011 po prvý krát organizátorom
Medzinárodného festivalu outdoorových filmov, ktorý má už 9. ročnú históriu v susednej
Českej republike.
Ide o najväčšiu súťažnú putovnú prehliadku horolezeckých, horských, dobrodružných, vodných, či
cestopisných filmov vo svojom žánri aj rozsahu v Českej republike, ale aj vo svete. Tento ročník sa
koná v 24 českých mestách a po prvý raz vo svojej histórii „zamieri“ aj na Slovensko – do
Liptovského Hrádku a do Ružomberka.
Festival má 4 kategórie
A. Dobrodružný a extrémny športový film
B. Horolezecký a horský film
C. Dobrodružný vodný športový film
D. Cestopisný film
Slávnostné otvorenie 9. ročníka Medzinárodného festivalu outdoorových filmov bolo 14. októbra
v Ostrave. Festival bude 3. 12. 2011 ukončený záverečným oceňovaním a vyhlásením výsledkov
v pražskej Lucerne.
Lipt. Hrádok bude hostiteľom festivalu 3. – 5. 11. 2011, projekcia súťažných filmov sa uskutoční
v Dome kultúry. Slávnostné otvorenie 9. ročníka Medzinárodného festivalu outdoorových filmov
v Liptovskom Hrádku sa uskutoční 3. novembra 2011 o 1700 hod. v kinosále Domu kultúry.
Partnerom podujatia v Liptovskom Hrádku je Horská záchranná služba s nasledovnými
aktivitami:
 Ukážky kynologickej činnosti a záchrany v lavínach
 Vozidlo Nissan Navara – záchranné vozidlo HZS
 Účasť renomovaných horolezcov na slávnostnom otvorení
• Ladislav Janiga – Tatko – autor zaujímavých publikácií o Vysokých Tatrách,
dlhoročný člen HZS,
• Michal Orolín – člen významných Himalájskych expedícií,
 Besedy s mladým horolezcom Erikom Rabatínom
Spolupracujúcim subjektom je Horolezecký klub James Liptovský Hrádok s nasledovnými
aktivitami:
 Účasť ďalších známych horolezcov
• Blažej Kováč, Jaroslav Flejberg – domáci
• Vladimír Zboja – Mount Everest
Našou snahou je ponúknuť festivalové filmy, čo najväčšiemu okruhu divákov, preto sa
obraciame na Vás s prosbou o pomoc pri propagácii prostredníctvo umiestnenia bannera
s odkazom na festival na vašej web stránke, pripadne rozposlaním pozvánky po svojich
priateľoch, alebo podľa možností, ktoré máte k dispozícii.

Bližšie info: Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, 044/5202 127
www.facebook.com/HradockaKultura

