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XXX.   Medzinárodný festival horských filmov

Streda 12. 10. 2022

  Aký bude, Marika, tento jubilejný 30. ročník?

  Tridsiaty ročník bude plný skvelých filmov, hviezdnych 
hostí, aj krásnej výstavy. Dúfam, že aj pekného 
počasia, ktoré pritiahne viac ľudí do Tatier a veríme, že 
podvečer i k nám na festivalové filmy. Tento rok nás 
čaká 51 filmov z 15 krajín sveta, ktoré budú rozdelené 
do 13 súťažných blokov od stredy do nedele.
 
  V súvislosti s týmto výročím ste pripravili aj niektoré 
zaujímavosti. Na čo sa diváci môžu tešiť?

  Raz za desať rokov oslovujem všetkých riaditeľov 
Aliancie pre horský film, ktorej členom je aj náš poprad-
ský festival, aby vybrali cenu desaťročia. Čiže aby           
z filmov, ktoré v Poprade vyhrali Grand Prix  v rokoch 
2012 - 2021, vybrali jeden víťazný. Takisto sme vydali 
pohľadnicu venovanú tomuto ročníku a limitovanú 
edíciu pohľadnice, ktorá dokumentuje 30 rokov MFHF. 
V sobotu v čase od 17.00 do 21.00 h bude na 
Mestskom úrade v Poprade zriadená príležitostná 
poštová priehradka a k dispozícii bude poštová 
pečiatka s logom festivalu a špeciálne festivalové 
pohľadnice s kompozíciou plagátov z 30 ročníkov.     

  Tento rok budú filmové snímky hodnotiť ženy, tri 
porotkyne. Nebude pri hodnotení chýbať mužský 
pohľad, čo povieš? 

  V minulosti sme mali ročníky, kde bola čisto mužská 
porota, takže veríme, že to nebude žiaden problém.      
V porote bude Gabika Rečková, ktorá tento festival 
zakladala spolu s manželom Jurajom, ďalej poľská 
filmárka Barbara Jendrzejczyk, ktorá už párkrát mala 
na festivale v Poprade svoje filmy, a  ešte česká 
fotografka a cestovateľka Martina Grmolenská. 
Myslím, že sme zvolili dobrú ženskú trojicu. K týmto 
trom ženám pribudne ako hlavná hosťka festivalu 
ďalšia žena - Maya Sherpa. Dopĺňať ju budú dvaja 
muži - hostia Igor Koller, ktorého asi ani netreba 
predstavovať, a jeden z najúspešnejších českých 
horolezcov súčasnosti Marek Holeček. 

  Po dvoch rokoch sa festival vracia k živým stretnutiam 
s divákmi, bez nejakých obmedzení. To poteší návštev-
níkov, ale asi aj organizátorov... 

  Po dvoch rokoch covidového obdobia sa teším, že sa 
vrátime opäť k festivalu takému, aký bol pred rokom 
2019. Zostanú zachované aj premietania v online 
priestore. Permanentky na online premietania budú 
dostupné na www.mfhf.sk len do stredy 12. októbra.   
Po tomto dátume budú v predaji už iba lístky na 
jednotlivé súťažné bloky. Všetkých priaznivcov 
horských filmov srdečne pozývam predovšetkým na 
živé premietania  v Poprade na mestský úrad a do kina 
Tatran, v Kežmarku do kina Iskra a v Spišskej Novej Vsi 
do kina Mier. Vstupenky na tieto sútažné bloky si 
môžete zakúpiť cez náš web Mezdinárodného festivalu 
horských filmov alebo pramo na mieste.              (mna)

Tridsať rokov - to už je pekné číslo. Ako v živote človeka, tak aj v živote filmového 
festivalu. Za takéto dlhé obdobie sa z popradského festivalu podarilo vytvoriť skvelú 
prehliadku súčasných najlepších horských filmov, kde sa stretávajú tvorcovia so 
svojimi divákmi, starí priatelia, rodičia, ktorí chcú svojich potomkov pritiahnuť k láske 
k horám. O tomto jubilejnom ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov hovorí 
v rozhovore jeho riad iteľka Mária Hámor.

Čaká nás jubilejný 30. ročník festivalu



 Tento film zachytáva výlet troch kamarátov na 
horských bicykloch v rumunských Karpatoch. Objavo-
vanie týchto nezaľudnených a neprebádaných pohorí je 

jedinečné práve vďaka perspektíve z horského bicykla. 
„Väčšina filmov s horskou tematikou je o horolezectve,
prípadne o lyžovaní, takže sa dá povedať, že tento film 
prezentuje menej mainstreamové outdoorové športy,“ 
hovorí mladý filmár. Filmárstvu ako hobby sa Jaroslav 
Tešlár venuje už dlhší čas. Začalo to natáčaním 
outdoorových dovoleniek s manželkou, pokračovalo to
dokumentovaním horskej cyklistiky. Po rôznych 
filmových festivaloch si uvedomil, že aj jeho tvorba by 
mohla niekoho inšpirovať. Pri tvorbe filmov ho napĺňa 
nielen tá športová a adrenalínová časť, ale aj ‚zákulis-
né‘ spracovanie filmu a strih. Stalo sa už tradíciou, že 
pri väčšom výlete rád so sebou zoberie kameru, aj 
napriek tomu, že je očakávané, že to bude práca 
navyše. „Je mi zadosťučinením, že som bol objavený 
Medzinárodným festivalom horských filmov v Poprade, 
teší ma to a posúva ďalej,“ vyznáva sa na záver. Film 
Transylvánske traily uvidia diváci v Poprade na premie-
taní vo veľkej zasadačke mestského radu vo štvrtok v 
súťažnom bloku o 15.00 h.                                     (kla) 

Slovenský filmár Jaroslav Tešlár sa už druhý rok zúčastňuje na Medzinárodnom 
festivale horských filmov v Poprade, tento rok sa predstaví s filmom Transylvánske 
traily.

Na bicykloch v rumunských Karpatoch

Spojenie Lofoty - morský kajak - kamera vyústilo do natočenia 15-minútového filmu, 
ktorý jeho autor Patrik Skovajsa predstaví na tomto ročníku popradského festivalu.

Objavte Lofoty z kajaku

  "Zorganizoval som expedíciu a v rámci nej som chcel 
ukázať ľuďom túto časť sveta. Možno je veľa ľudí, ktorí 
sa tam chcú pozrieť na kajaku, ale je to pomerne 
komplikované a vyžaduje si to dlhú prípravu," povedal o 
jednom z dôvodov, prečo vznikol tento film, mladý 
slovenský filmár. Predtým než Patrik vzal do rúk 
kameru, písal blogy a veľa fotografoval. Posun k 
filmárčeniu tak prišiel akosi prirodzene: "Snažil som sa 
cez film ľuďom lepšie ukázať miesto, kde som. Aj to nie 
je úplne dokonalé. Vyzerá to krajšie, než je skutočnosť, 
lebo tie ťažšie chvíle nezachytávate na kameru, lebo je 
to komplikované".  
Expedíciu na Lofotoch tvoril zmiešaný mužsko-ženský 
tím, ktorý sa pred jej začiatkom nepoznal: "Hľadal som 
na rôznych facebookových skupinách, ktoré sa venujú 
expedičnému pádlovaniu, ľudí, ktorí by so mnou vyrazili 
na túto expedíciu. Je to isté riziko vyraziť s niekým, 
koho nepoznáte. Danému človeku vlastne dávate do 
rúk svoj život," vysvetľuje Patrik. Nakoniec sa mu 
prostredníctvom internetu podarilo dať dohromady 

4-člennú medzinárodnú, lotyšsko-nemecko-slovenskú 
skupinu.
Aké teda boli Lofoty z kajaku? "Každý deň bol ťažký, od 
rána do večera sa človek nezastavil. Hlavne západná 
časť Lofotov je taká, že sa tam nedá pristáť, takže celý 
deň sedíte v kajaku.  Je to extrémne ťažké, ak je to 
spojené aj so silným vetrom. Večer, keď pristanete, tak 
to nekončí, lebo musíte vybrať vhodné miesto na 
stanovanie, nájsť vodu, postaviť tábor, navariť..." (mna)  

Lofoty: Vysokohorská turistika na morskom kajaku je 
názov súťažnej snímky Patrika Skovajsu z 
Hlohovca. Film uvidíte v stredajšom večernom 
bloku, po slávnostnom otvorení festivalu. 
Vychutnajte si Lofoty z morského kajaku. Územie 
pripomínajúce naše Vysoké Tatry, no vyrastajúce 
priamo z mora.



  Jeho nadšenie pre prácu s fotografiou začalo už na 
strednej škole fotením na film. Na vysokej škole starý 
otcov fotoaparát vystriedal prvý digitál. "Fotil som 
prakticky všetko - makro, vtáčiky, portréty. Pri takomto 
fotení človek pochopí prácu s hĺbkou ostrosti, s 
expozíciou...  Postupne som si vypichol svoju čerešnič-
ku, ktorá ma najviac bavila, a tou bola krajina," opisuje 
svoje začiatky Boris Michaliček. Ako vraví, jeho 
najväčšou školou, v časoch, keď nebolo ani chýru ani 
slychu po facebooku či instagrame, bol portál Fotoapa-
rát CZ. "Bola to najväčšia česko-slovenská komunita 
fotografov, kde sa fotky hodnotili bodmi a komentovali 
sa. To mi dalo veľmi veľa. Keď sa na to spätne pozriem, 
tam som sa veľmi veľa naučil, boli tam skúsení fotogra-
fi, ktorí vedeli dať správnu kritiku," dodáva.
  Po 17 rokoch života v Bratislave a v Maďarsku sa 
Boris s rodinou pred pár rokmi presťahoval naspäť do 
rodného Popradu: "Asi 6 - 7 rokov bolo moje fotenie 
dosť v úzadí. Nevedel som to skĺbiť s prácou, tak som

tak som ho viac-menej zavesil na klinec. Po čase som 
však zasa dospel do štádia, že som chcel fotiť viac, a 
tak som sa rozhodol, že uprednostním fotografiu pred 
prácou a začal som s fotením naplno. Posledné 2 - 3 
roky sa fotografii  venujem profesionálne."
  Na festivalovej výstave Boris Michaliček prezentuje 
svoje fotografie z hôr: "Najskôr som mal v pláne, dať 
sem len fotky z Tatier. Prišlo mi ale ľúto nezverejniť 
niektoré zábery, takže nakoniec je to taká kombinácia - 
je tu aj Súľov, Mala Fatra, niečo z Nízkych Tatier. 
 Jeho domovským "ihriskom" je ale Zamagurie. 
Osturňa, Lapšanka, Ždiar... Ako vraví, tam sa to ešte 
pasie, tam sa dajú robiť pekné fotky. Miluje ale aj 
Roháče či Malú Studenú dolinu s Prostredným hrotom 
a Žltou stenou. Vo svete jeho obľúbeným cestova-
teľským kútom je Thajsko. "Čo sa týka fotenia, tam 
mám veľmi veľa plánov, ale zatiaľ mám malé deti, takže 
som trochu limitovaný. Dal som si ale také predsavza-
tie, raz ra 3 - 4 roky urobiť nejakú väčšiu cestu, 
samozrejme popri rodine. Budúci rok mám v pláne 
Vietnam alebo Južnú Ameriku. Ak to nevyjde, tak v 
Európe mám vyhliadnuté Faerské ostrovy," hovorí o 
svojich plánoch.
  Na popradský festival sa Boris ešte ako študent 
strednej školy tešil mesiace dopredu, asi ako mnohí z 
nás. Po rokoch sa Boris Michaliček na festival vracia, 
tentokrát však so svojou autorskou výstavou. Michalič-
kova Krajina sa rozhodne nedá obísť.                  (mna)  

Vo vestibule mestského úradu budú môcť aj tento rok festivaloví návštevníci zhliadnuť 
zaujímavú výstavu. Organizátori tentokrát zvolili tvorbu Borisa Michalička, rodáka z 
Popradu, cestovateľa a fotografa, ktorý sa venuje prevažne krajinárskej a cestovateľs-
kej fotografii.

Krajina Borisa Michalička vás pritiahne už z diaľky

Rozhodnite 
o Cene diváka

  Aj tento rok budú môcť návštevníci Medzinárodné-
ho festivalu horských filmov rozhodnúť o Cene 
diváka. Vo vestibule mestského úradu v Poprade a v 
kine Tatran bude pripravený box s označením 
Divácka anketa, do ktorého môžete vhadzovať lístky 
s názvom filmu, ktorý sa vám najviac páčil. Cenu 
diváka organizátori vyhlásia v nedeľu na slávnost-
nom vyhlásení výsledkov MFHF.  



18.00 - Slávnostné otvorenie festivalu  

Projekcia súťažných filmov  Blok 1 

Cesta Xixaraca / The Path to Xixaraca
Cesta medzi dvoma vrcholmi Caramba v srdci 
kolumbijských Ánd.

Tieň Čamlangu / Chamlang´s Shadow
Pokus o zdolanie severnej steny Čamlangu (7 200 m), 
jednej z posledných výziev Himalájí.  

Viac ako cesta / More than a Route
Lena Müllerová, špičková lezkyňa, na bicykli za 
vysnívanými klasickými cestami.

Nenaviazaný / Untied
Voľné solo v podaní päťdesiatnika Alfreda Webbera.

Naprieč prázdnotou / Across Emptiness
Na splitboardoch a skialpoch cez Dolomity s otázkami 
o budúcnosti alpských údolí.

21.00 - Projekcia súťažných filmov  
Blok 2 

Matterhorn – Leví hrebeň / Matterhorn, the 
Lion’s Ridge
Cesta na vrchol v sprievode skúseného alpinistu Hervé 
Barmassea.

Zo západu na východ / West 2 East
Rakúsko s lyžami na nohách.

V tme / In Darkness
Emotívny dokument o zostupe do jaskyne.

Yukon, biely sen / Yukon. A White Dream
Fotograf divokej prírody na púti za horskou kozou v 
Yukone.

PROGRAM
(streda 12. 10. 2022)

Veľká zasadačka MsÚ Poprad

  Ak by sa o niekom z plejády ľudí, ktorí už pár desaťročí 
tvoria zázemie pri prípravách festivalu dalo povedať, že 
je maskotom MFHF, Duško by bol určite kandidátom 
číslo jeden. Festivalu fandil od jeho zrodu a nikdy 
nepovedal nie, keď bolo treba pomôcť. Dabovať filmy,
občas niečo odmoderovať, pomôcť pri zvukovej réžii, 
pripravovať grafiku festivalového spravodaja, vymýšľať 
divácke súťaže, vdychovať festivalu čerstvý vzduch. Na 
to bol frajer. Dušan Kubaň, moderátor, herec poprad-
ského divadla Commedia, pedagóg dramatickej 
výchovy, no predovšetkým – skvelý kamarát a kolega. 
Diváci zvyčajne za tie desaťročia poznali len jeho hlas. 
Viedol ich dramatickými príbehmi nevtieravo, s 
ľahkosťou a profesionalitou. Chýba však aj v zákulisí. 
Keď už mnohí v štábe od únavy mleli z posledného, 
Duškove ironické prekáračky, štipľavé poznámky a 
vtipné komentáre osviežili myseľ. Na to mal tiež talent – 

Za hlasom, ktorý chýba

rozosmievať. Jeho životná púť sa skončila nečakane v 
marci tohto roku vo veku nedožitých 51 rokov. Snáď 
tam odtiaľ zhora bude festivalu držať palce.          (kov)

Sledujte nás naživo, ale aj online na www.mfhf.sk

www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk, www.facebook.com/mfhf.sk


