XXX. Medzinárodný festival horských filmov
Sobota 15. 10. 2022
Už dnes predpremiéra filmu Mára ide do neba

číslo 4

Jeden z najúspešnejších českých horolezcov súčasnosti Marek Holeček nie je popradskému festivalovému publiku neznámy. Aj vlani bol hosťom festivalu a pod Tatry príde
aj tento rok. Už dnes podvečer, v bloku o 18.00 h, budeme môcť vidieť slovenskú
predpremiéru jeho filmu Mára ide do neba, po ktorej bude nasledovať beseda.

Po viacerých dokumentoch zachytávajúcich viac-menej
jeho športové výkony, v tejto novej snímke jeho režisérka Markéta Ekrt Válková prináša pohľad na dvojnásobného držiteľa Zlatého čakana (prvé prestížne ocenenie
Piolet d’Or získal za prvovýstup alpským štýlom
juhozápadnom stenou Gasherbrumu I v roku 2018 a
druhé o dva roky neskôr za prvovýstup alpským štýlom
na Chamlang (7 319 m) nielen ako na úspešného

horolezca. Ako Marek hovorí, vo filme ide o istý pohľad
zvonku, na jeho životný príbeh, s ktorým je spojené aj
lezenie ako jeho životná cesta.
Režisérka Markéta sa vo filme snažila zachytiť človeka,
ktorý lezením žije, zachytiť jeho rodinné zázemie, ktoré
je jeho pevným prístavom, jeho „parťákov“, ktorí ho
počas jeho 40-ročného lezeckého pôsobenia
sprevádzali.
Marek Holeček má za sebou mnohé výstupy v Alpách,
aj Himalájach, jeho horolezecké začiatky sa však
spájajú aj s Tatrami. V dobe zatvorených hraníc boli pre
neho Tatry viac-menej jediným dostupným miestom:
„Tatry sú spojené s mojím detstvom. Prvé krôčiky k
lezeniu som urobil tu, tu som si „ošahal“ kopce s
mamou, otcom a sestrou“. S lezením v Tatrách sa mu
spájajú mnohé radostné i trpké chvíle. Ako napríklad aj
tá, keď v rámci znižovania hmotnosti batohu ju znížil
(pokračovanie na strane 4)

Jakub Piga: Úspešná rakúska výprava
Mladý slovenský filmár Jakub Piga sa na popradskom festivale predstavuje svojím
druhým dokumentom o turistike v Rakúsku. O tom, ako film vznikal, hovorí v nasledujúcom rozhovore.
v danom čase boli veľké lesné požiare a prístup do hôr
Čo vás priviedlo k tvorbe tohto filmu?
Po mojom prvom dokumente "Rila&Pirín" sa mi veľmi bol zakázaný. A tak sme sa rozhodli pre náhradný plán,
páčilo ako sa ľudia, ktorí nikdy nechodili na turistiku, a tým bolo Rakúsko.
(pokračovanie na strane 2)
vedeli pre ňu nadchnúť už len z pozerania filmu. Taktiež
turisti dostali chuť na svoje vlastné dobrodružstvá a to
ma veľmi potešilo. Tak aj to bol jeden z dôvodov, prečo
som sa rozhodol pokračovať a točiť ďalšie veci.
Kto prišiel s hlavnou myšlienkou filmu?
Myšlienka dokumentu nebola známa až do úplného
konca výpravy. V podstate o čo sa snažím je nevytvárať
myšlienku dopredu, nechám to na emóciách a
situáciách, ktoré sa stanú na konkrétnom mieste.
Týmto sa usilujem zabezpečiť autentickosť dokumentu.
Prečo ste sa rozhodli práve pre Rakúsko?
Pôvodný plán bol Macedónsko, v ktorom, bohužiaľ,

Piatkový večer patril tatranským horským vodcom
Filmy Pavla Barabáša sa na popradskom festivale stretávajú vždy s veľkým ohlasom a
potleskom divákov. Domáce publikum mu svoju priazeň za jeho úprimné výpovede z
hôr vie vždy prejaviť. Tak tomu bolo aj včera pri premiére filmu Horský vodca.
Divácka priazeň bola možno o to väčšia, že načrel do
témy podtatranskému publiku veľmi blízkej – témy
horského vodcovstva. Premiéra bola spojená s
besedou s aktérmi tohto filmu. Diváci mohli klásť otázky
tatranským horským vodcom – tatranskej legende
Pavlovi Rajtarovi, Jarovi Michalkovi, Deniske Šulcovej,
Marekovi Trávničkovi i Jánovi Kořínkovi. A čo zaujímavé z „kuchyne“ tatranského vodcovstva sa diváci mohli
dozvedieť? Napríklad to, že
• v Tatrách máme akreditovaných 66 horských vodcov,
• najstarším vodcom je 90-ročný Ivan Urbanovič,
• najmladšími 31-roční Marek Čierny a Peter Tomko,
• medzi najťažšie tatranské vrcholy, na ktoré sa môžete
vydať s vodcom, patrí Stredohrot,
• túto sezónu pred kanceláriou Spolku horských vodcov
v Starom Smokovci pribudla ako spomienka na prvých
tatranských vodcov replika lavičky, na ktorej kedysi, v
začiatkoch svojej činnosti, čakávali na svojich klientov,
• táto pôvodná lavička sa kedysi nachádzala v Starom

Smokovci medzi železničnou stanicou a súčasným
stánkom s občerstvením Duo,
• budúci rok si organizované vodcovstvo v Tatrách
pripomenie 150 rokov.
(mna)

Jakub Piga: Úspešná rakúska výprava

(dokončenie zo strany 1)
Ktorú časť výpravy považujete za najťažšiu?
Z fyzického hľadiska pre mňa osobne to bol prvý deň.
Silno pršalo, musel som zakrývať techniku, kráčali sme
po celkom neprechodenej vysokej tráve, do toho ťažké
batohy a neskôr začalo mrznúť a snežiť. Kamerovať so
zmrznutými prstami bolo obtiažne, no po prvom
dokumente som sľúbil, že budem točiť aj ťažké úseky, a
tak som sa snažil premôcť. Z psychického hľadiska to
bol bod, keď sme sa vzdali nášho pôvodného plánu.
Ako prebiehalo natáčanie?
Zo začiatku to bolo veľmi nepríjemné a ťažké kvôli
počasiu. A keďže sa snažím nezastavovať nikoho kvôli
natáčaniu, naháňanie protagonistov v týchto podmienkach je extrémne náročné, keďže aj oni sami sa
ponáhľajú. Zvyšok dní bolo celkom ťažké natáčať kvôli
sklamaniu z nepodareného plánu, no povedal som si,
že z tejto výpravy musí niečo vzniknúť, a tak som
pokračoval v natáčaní.
Máte nejaké vtipné, úsmevné zážitky z natáčania?
V našej partii aj v najťažších chvíľach vieme nájsť niečo
vtipné a úsmevné a to si myslím že nás spája. Špecifickejšie v tomto dokumente je natočený Aďov šmyk, ktorý
ma úprimne veľmi pobavil a "behind the scene" náš
profesionálny vodič Fero spálil brzdy, a keď začali

horieť, následne začal kričať, že máme vyskakovať z
auta, lebo horíme.
Boli aj také chvíle, kedy ste si mysleli, že už nemá
zmysel ďalej v natáčaní pokračovať?
Bolo to hneď po prvom dni, keď sme všetci boli znechutení z nepodareného plánu, no povedal som si, že
tentokrát to už chcem dokončiť a priniesť niečo
divákom. Síce ešte som nevedel ako presne to urobím,
ale nechcel som druhýkrát odísť domov s neúspešne
natočeným projektom.
Čo Vás priviedlo k filmovaniu?
Začalo to projektom na základnej škole, pokračovalo to
natáčaním rôznych adrenalínových eventov a mojej
turistiky. Neskôr som si kúpil novú zrkadlovku, ktorú
som sa rozhodol vyskúšať na našej prvej spoločnej
túre. Po 7-dňovom "natáčaní", som sa rozhodol urobiť
nejaké video z nášho výletu, ktorého tvorba trvala
strašne dlho. A tak som si povedal, že tento dokument
by som rád videl v kine, a tak z toho vznikla moja prvá
premiéra.
Čo by ste odkázali budúcim nádejným filmárom?
Haha, nie som ja ten budúci nádejný filmár? Čo som sa
ale zatiaľ naučil je, že pri tvorbe takýchto dokumentov
je váha vybavenia rovnako dôležitá ako jeho kvalita.
(Dávid Dzimko)

Štítová stena Rasťa Hatiara
Ďalším známym hosťom festivalu je slovenský filmár Rasťo Hatiar, ktorý sa v súťažnom
bloku č. 13 v sobotu o 21.00 h predstaví so svojím novým filmom Štítová stena. Viac si
môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore.
Mohli by ste divákom v krátkosti predstaviť svoj nový
film?
Je to film z Tatier o jednej, pre horolezcov známej
stene, stene štítu Mlynárik v Bielovodskej doline.
Rozpráva o histórii lezenia v tejto stene a o tom, ako sa
dvom chalanom, Jozefovi Krištoffymu a Martinovi
Krasňanskému minulý rok podarilo prvýkrát v histórii
voľne preliezť túto legendárnu stenu. Zároveň je ale
trošku aj o priateľstve a o vzťahu ľudí na lane.
Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu na tento film?
Nedá sa povedať, že by som mal nejakú inšpiráciu.
Zavolali mi chalani, že niečo takéto plánujú a či by som
nemal záujem to natočiť. Takýto materiál potrebujem
stále natáčať, keďže mám napríklad aj reláciu Extrémne v horách pre Slovenskú televíziu, a tak som
samozrejme súhlasil. Dvakrát som s nimi bol v tejto
stene, kde sme natočili väčšinu záberov, ktoré ľudia
uvidia vo filme.
Máte nejaké zaujímavé momenty z natáčania?
Určite áno. Natáčanie v Tatrách nikdy nie je ľahké a v
takýchto stenách je to o to väčší problém. Človek sa
musí najprv zavesiť na nejaké lano, aby vôbec mohol
natáčať. Táto stena je navyše previsnutá a veľmi strmá
a prístup tam nie je jednoduchý. Ja, samozrejme,
vďačím chalanom za to, že ma tam zavesili, aj keď to
teda nebolo úplne príjemné. Ale to natáčanie vám vždy
dá zabrať.
Na festivale sa zúčastňujete pravidelne, dokonca ste už
mali možnosť vyskúšať si aj úlohu porotcu. Aký je váš
vzťah k tomuto festivalu?
Môj vzťah k tomuto festivalu je už takpovediac rodinný,
lebo som tu vyrástol z diváka na filmára. Pamätám si,
ako som tu niekedy chodil ako divák, obdivoval som
filmy a hovoril si, že by som aj ja raz chcel urobiť niečo
také. Tento festival milujem a je to blízko Liptova, odkiaľ
pochádzam, preto tu chodím rád.
Dostali ste sa teda k horským filmom cez tento festival?
Nie úplne. My na Liptove sme obklopení horami, či už
sú to Nízke Tatry, Západné Tatry, Fatry alebo Vysoké
Tatry, takže existuje naozaj veľa možností, ako sa k
horám dostať. Ja som odmalička až do pomerne
vysokého veku závodne lyžoval, potom som tak plynule

prešiel ku skialpinizmu a od neho potom ku horolezectvu.
Aká bola pre Vás práve úloha porotcu?
Bola to veľmi ťažká úloha, lebo človek si musí naozaj
napozerať všetkých tých 40 - 50 filmov a vybrať pár,
ktoré budú ocenené bez toho, aby niekomu ukrivdil.
Samozrejme to bola pre mňa aj veľká skúsenosť, lebo
som bol konfrontovaný s ostatnými porotcami a
filmármi a veľa nového som sa naučil.
Zmenilo to aj vaše priority, ktoré máte pri natáčaní?
Tie zmeny tam určite sú, ale prichádzajú postupne, a
preto si ich neuvedomujem. Okrem tej práce porotcu je
faktorov, ktoré ovplyvňujú moju tvorbu, omnoho viac.
Stále niečo sledujem, čítam, vzdelávam sa a snažím sa
prijímať kritiku a spätnú väzbu. Je to nikdy nekončiaci
proces a s každým novým filmom je spojená taká
neistota, ako ho príjmu diváci alebo odborná verejnosť.
Takže pre mňa je to vždy aj trošku dobrodružstvo, čo z
nového filmu vznikne.
Čo podľa Vás robí horský film dobrým?
Je úplne jedno, či ide o horský film, film na nejakú
sociálnu tému alebo film o hocičom inom. Vždy tam
musí byť nejaký príbeh, to je ten základ. Pokiaľ je to len
pozeranie si pekných obrázkov, tak to divákov neudrží
a nedá im to veľmi veľa.
Máte nejaké plány na nové projekty?
Plánov je veľa, ale času je málo, ako to už býva. Mal
som dokonca aj také obdobie, kedy som nemal žiadne
nové nápady a už som začínal byť celkom zúfalý, ale
potom sa to vždy nejako prelomí. Teraz mám znovu
tých plánov až príliš veľa a musím si nejakým
spôsobom určiť priority.
(Petra)

Už dnes predpremiéra filmu Mára ide do neba

(dokončenie zo strany 1)
nechtiac natoľko, že v bivaku stene Malého Kežmarského štítu musel noc prečkať bez spacáku. „Už po pol
hodine mi bola zima a to ma čakalo 16 hodín tmy.
Spočítal som všetky hviezdy na nebi,“ zabáva sa na
príhode spred mnohých rokov. Ako vraví, radšej

spomína na tie veselé zážitky, lebo tie sú preňho
zdrojom životnej energie.
Marek Mára Holeček si rád plní sny, lebo mu prinášajú
do života radosť a tú chce posúvať ďalej. Tak sa
dotknime tejto jeho životnej filozofie už dnes podvečer
(mna)

PROGRAM
(sobota 15. 10. 2022)
Veľká zasadačka MsÚ Poprad

9.00 Projekcia súťažných filmov

Pablo
Belgický lezec bicykluje v zime naprieč Francúzskom,
aby našiel najlepšiu cestu za 8a.
„Úspešná“ rakúska výprava
Cestopisný dokumentárny film z rakúskych Álp na
pozadí výletu piatich kamarátov.
Cesta
Sonda do srdca a zmýšľania krakovskej lezeckej scény.
Chrústi na piesku a vo veľhorách
Začiatky českého lezenia na piesku cez príbeh rodiny
Vladimíra „Chrousta“ Procházku.

12.00 Projekcia súťažných filmov
Sama na ceste
Intímny portrét unikátnej športovkyne v extrémnych
životných úlohách.
Odlet
Čo si má počať lyžiar v čase pandémie?
Čadičový ostrov
Ostrov Réunion ako krajina skalného lezenia s
mimoriadne úspešnými lezcami.
Magické Grónsko
Čarovná púť krajinou bez chodníkov, turistov a mimo
civilizácie.
Korzické lezenie
Krátky film o športovom lezení, analógia medzi realitou
a videohrami z 80. rokov.
Teória pádu
Bizarné cesty Franca Cooksona a odvaha jeho
15-ročného nasledovníka Toma Pearcea.

15.00 Projekcia súťažných filmov
Posúvať hranice
Jean Maggi, ktorý nedokáže chodiť, s upraveným

bicyklom na najvyššie položenej ceste v Himalájach.
Prechod
Valentine Fabreová a Hillary Gerardiová chcú ako prvé
ženy zlyžovať non-stop Haute Route zo Chamonix do
Zermattu.
Panamericana: Potulky s Charliem
Outdoorové dobrodružstvo s karavanom a lezením.
Doo Sar. lyžiarska expedícia do Karakoramu
Dva vrcholy, dvaja kamaráti a dva zjazdy v Karakorame.
Jötunn
Extrémni kajakári objavujú neprebádané údolia a
nesplavené rieky Islandu.

18.00 Projekcia súťažných filmov
Mára ide do neba
Úspešný český himalájista Mára Holeček a jeho päť
pokusov o prvovýstup na Gašerbrum I.
Slovenská predpremiéra nového českého dokumentárneho filmu.
Marek Mára Holeček
Beseda s hosťom festivalu a hlavným predstaviteľom
filmu.

21.00 Projekcia súťažných filmov
Štítová stena
Východná stena Mlynárika a dvojica Krasňanský –
Krištoffy v jej direttissime.
51 x 3 000
Nádejný španielsky horolezec sa púšťa do ambiciózneho projektu v Pyrenejach.
24-hodinová Odysea
Horolezecký pár snov Barbara Zangerlová a Jacopo
Larcher v slávnej severnej stene Eigeru.
#Byť
Filozofický príbeh o priateľstve, horách a poľskom
himalájistovi Wielickom.

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

