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XXX.   Medzinárodný festival horských filmov

Nedela 16. 10. 2022

Pohľadnice s logom festivalu putujú do sveta
Bezmála stovka krásnych pohľadníc dokumentujúcich 
tridsať festivalových ročníkov s logom festivalu sa vydá 
na cestu do mnohých krajín Európy, ba dokonca aj za 
oceán. Príležitosť získať limitovanú edíciu takejto 
pohľadnice mali diváci festivalu včera večer. Slovenská 
pošta pri príležitosti jubilejného XXX. ročníka festivalu 
zriadila vo vestibule Mestského úradu v Poprade 
príležitostnú poštovú priehradku a podľa pánov 
poštárov záujem o túto službu bol veľký.              (mna)

Cena desaťročia má svojho víťaza
Riaditelia 26 festivalov združených v Aliancii pre horský 
film sa rozhodli udeliť Cenu desaťročia filmu Josha 
Lowella a Petra Mortimera  The Dawn Wall. Tento film z 
roku 2015 mapoval snahu dvoch lezcov vyliezť 
zdanlivo neleziteľnú kilometrovú stenu v kalifornskom 
národnom parku Yosemity. 

Film The Dawn Wall získal Grand Prix na popradskom 
festivale v roku 2019. Organizátori toto ocenenie 
udeľujú raz za desať rokov. Tentokrát zástupcovia 
medzinárodnej aliancie vyberali spomedzi filmov, ktoré 
na MFHF v Poprade získali Grand Prix v rokoch 2012 – 
2021.                                                                     (mna)

Spomínate si?
Tieto októbrové dni sme si spoločne vychutnávali 
krásne zábery z hôr, štítov, kaňonov...na jubilejnom 
XXX. festivalovom ročníku. Zhliadnuť 51 filmov od 
stredy do nedele mohlo byť náročné, v každom 
prípade, ale iste aj inšpiratívne a obohacujúce. Tak 
nejako to bývalo aj počas prvých festivalových 
ročníkov. Zaspomínajme si. Uhádli by ste, kto je na 
týchto záberoch spred 30 rokov? Iste je tu mnoho 
pamätníkov a tí to budú vedieť hneď, tým mladším 

pomôžeme. Záber vľavo je z roku 1994 a sú na ňom 
zľava: Edmund Hillary, Robert Schauer (riaditeľ 
filmového festivalu v Grazi), himalájista Zoltán Demján 
a Igor Koller. Na snímke vpravo z roku 1993 je víťaz 
prvej Grand Prix Michael Dillon. 
Na výsledky tohto ročníka si ešte počkajme do dnešné-
ho slávnostného vyhlásenia o 17.00 h, čo ale môžeme 
prezradiť hneď, je termín budúceho ročníka, a to 11. – 
15. 10. 2023. My sa už tešíme. A čo vy?              (mna)



O Piz Badile a ceste pod horu na bicykli
Piz Badile, 3 308 m vysoký vrch na hranici Švajčiarska a Talianska a hlavne jeho 900 m 
vysoká severovýchodná stena bola snom i výzvou pre mnohých lezcov. Sólo výstup 
Hermanna Buhla Cassinovou cestou v roku 1952 sa stal inšpiráciou aj pre talianskych 
filmárov, ktorý o Piz Badile natočili dokument. Syn jedného z režisérov Alberta Valtelli-
na, Carlo, prišiel film predstaviť aj popradským divákom.
Známy francúzsky horolezec a horský vodca Gaston 
Rébuffat severovýchodnú stenu predstavil ako „hladký, 
kolmý, pravidelný múr, vyvolávajúci predstavu dokona-
losti“. O tejto dokonalosti sníval Buhl, aj mnohí protago-
nisti, ktorí vo filme vystupujú. Samotnému výstupu 
Hermanna Buhla predchádzala dlhá 150 km cesta na 
bicykli, pokiaľ sa pod stenu dostal. Aj preto pre film 
talianski režiséri zvolili názov Bicykel a Badile. Ako 
mladý kameraman Carlo Valtellina (na snímke vpravo) 
povedal, postava rakúskej horolezeckej legendy 
Hermanna Buhla im bola inšpiráciou, čo sa však vo 
filme snažili zachytiť, bol príbeh tejto hory, aj s príbehmi 
ľudí, ktorí na ňu vystúpili. Nakrúcanie dokumentu trvalo 
viac ako 6 mesiacov a sťažené bolo opatreniami 
súvisiacimi s covidom. Ale nielen nimi – pred časom sa 
z tejto hory spustila veľká kamenná lavína, ktorá 
zasypala prístupovú cestu pod stenu. Filmári tak boli 
nútení všetku techniku nosiť po náhradnom chodníku, 

ktorý predstavoval 9-hodinovú obchádzku.Pre autorov 
dokumentu je účasť na popradskom festivale ich prvou. 
Nie je vylúčené, že  ďalšiu svoju tvorbu predstavia aj na 
niektorom z ďalších ročníkov.                               (mna)

Film Mára ide do neba uviedol jeho hlavný aktér
Mára ide do neba – takto znie názov dokumentárneho filmu, ktorý v sobotu podvečer 
mohli vidieť diváci popradského festivalu.  Slovenskú predpremiéru prišiel do Popradu 
uviesť hlavný protagonista filmu úspešný český horolezec Marek Holeček.

Film českej režisérky Markéty Ekrt Válkovej zachytáva 
postavu jedného z najvýznamnejších  českých a 
svetových horolezcov súčasnosti nielen pri jeho 
športových výkonoch, ale aj v jeho bežnom živote – v 
rodine či pri stretnutí s kamarátmi. Film predstavuje 
Mareka Holečka nielen ako svetovo známeho 
horolezca, ale aj ako otca malej Viktorky, životného 

partnera, syna, parťáka do hôr.  V centre pozornosti je 
jeho päť pokusov o prvovýstup na Gasherbrum I. O túto 
osemtisícovku  sa pokúšal s viacerými horolezeckými 
partnermi, nakoniec sa mu na ňu podarilo vyliezť  so 
Zdenkom Hákom. Za tento výstup si prevzal Piolet 
d´Or, Zlatý čakan – ocenenie, ktoré sa udeľuje za 
najlepšie svetové horolezecké výkony. Holeček na 
besede, ktorá nasledovala po premietnutí filmu, 
odpovedal na otázky divákov. Ako svoje horolezecké 
ciele rád vyhľadáva miesta, ktoré nie sú plné ľudí: „Svet 
je obrovský. Ľudia chodia na symbolické miesta, na 
Everest lezú ľudia rôznych vekových kategórií. Keď sa 
ale pozriete z najvyššieho bodu – vidíte okolo seba 
obrovské pohorie, tisícky vrcholov. A väčšina vrcholov 
trpí nezáujmom.  Prečo sa nepozrieť inde, kde je väčší 
pokoj?“ Divákov zaujímalo aj to, ako trénuje či ako 
regeneruje po návrate z veľkých výstupov. 
Film Mára ide do neba poputuje aj do slovenských kín, 
diváci ho v kinách budú môcť vidieť od 22. októbra.                   
                                                                              (mna) 



Prvý film včerajšieho večerného bloku o 21.00 h Štítová stena prišli divákom predstaviť 
režisér Rasťo Hatiar a jeden z protagonistov filmu horolezec Jozef Krištoffy.  

Krištoffy: „Lákali nás nové výzvy“. 

Nekompromisnú  líniu stredom najstrmšej časti východ-
nej steny Mlynárika vo Vysokých Tatrách direttissimu zo 
70-tych rokov zatiaľ nikto nepreliezol celú. Jozef 
Krištoffy o tomto projekte povedal: „Pred dvomi rokmi, v 
čase korony, sme s Maťom Krasňanským začali hľadať 
nové projekty v Tatrách, aj s pomocou Paľa Jackoviča. 
Hľadali sme cesty, ktoré neboli prelezené. Lákali nás 
nové výzvy.“ Ako ďalej upresnil, je to cesta s 50-ročnou 
históriou, ktorú v roku 1974 vyliezli lezci Rybička a 
Šmíd. Dvojici Krištoffy – Krasňanský sa  celú cestu 
podarilo vyliezť na druhý pokus v roku 2021.        (mna) 

Poľská novinárka a filmárka Barbara Jendrejczyk bola jednou z porotkýň na tomto 
ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov. Barbara, ktorá sa v minulosti už v 
Poprade predstavila so svojimi filmami, sa tentokrát ocitla v inej úlohe.  

Barbara Jendrejczyk: jedna z festivalových porotkýň 

„Pre mňa je to veľké vyznamenanie, že som sa tu ocitla 
v tejto úlohe. Byť a vnímať filmy z pozície porotkyne 
vplýva aj moje ďalšie vnímanie filmov. Diskusie medzi 
porotcami boli veľmi plodné,“ uviedla Barbara Jendrej-  
czyk, ktorá okrem novinárskej a filmárskej práce 
pracuje aj so študentami. Filmové festivaly vníma zo 
širšieho hľadiska, nielen ako priestor, kde si môžete 
pozrieť dobré filmy, ale aj ako miesta, kde sa nadväzujú 
priateľstvá, nové kontakty. Zároveň aj ako akcie, ktoré 
dokážu priniesť témy, o ktorých je potrebné hovoriť. 
„Môžeme sa tu zapojiť do diskusií, vidieť aký ma kto 
uhol pohľadu – to všetko je festival,“ dodala. 

Barbara sa v Poprade na predchádzajúcich festivaloch 
predstavila s viacerými filmami, ktoré zachytávali 
pôsobenie horolezca Tomka, horského záchranára 
Jureka či poľskej skialpinistky Iwany: „Chodia mi v 
hlave mnohé témy, ktoré by som chcela spravovať, no 
nie je to ľahké urobiť dobrý horský film. Jednak preto, 
že nie každý výnimočný človek je ochotný ísť so 
štábom do hôr a točiť, svoje limity má aj televízia, a sú 
tu aj limity fyzické,“ doplnila. 
Barbara okrem natáčania filmov z horského prostredia 
sa venuje aj spoločenským reportážam, ktoré nakrúca 
pre poľskú televíziu.                                              (mna) 



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

Michal Kvaka, 47 rokov, Poprad - V tomto kontexte 
možno mladosť. Lebo je to 30. ročník a my spomíname, 
ako to začalo. V tom čase sme tu študovali a boli sme 
na festivalu od jeho začiatku. Je to skvelá akcia, chodia 
tu skvelí ľudia, dajú sa tu vidieť zaujímavé filmy. 

Samuel Hrušovský, 29 rokov, Spišský Štiavnik - 
Festival ukazuje, že všetky tieto horské športy, lezenie 
sú niečím vzácnym. Že to nie je niečo individuálne, 
nejaký koníček, ale že pre niekoho to môže byť 
zmyslom života. Festivaly celkovo zároveň vnímam ako 
takú osvetu pre ľudí, ktorí sa týchto športov reálne vo 
svojom živote nedotýkajú, ale je to pre nich niečím 
zaujímavé, je to taká pastva pre oči. Ja vždy, keď vidím 
filmy na festivale, mňa to povznesie na duši a znovu ma 
to viac vtiahne do prírody. Je to také super.To je tretí 
ročník festivalu, na ktorom som, naposledy som tu bol 
asi pred piatimi rokmi. 

Festival horských filmov je tu s nami už 30 rokov. Navštevujú ho mladí i starší, nemá 
vekové obmedzenie. Asi jediným limitom je láska k horám a k prírode. Láska prenesená 
na filmové plátno, ktorá inšpiruje niekoho ku krátkemu pobytu v prírode, iného k športo-
vému výkonu. Divákov na festivale sme oslovili s otázkou: Čo pre vás znamená poprad-
ský festival horských filmov?

Čo pre vás znamená popradský festival horských filmov?

Majka Surničinová, 35 rokov, Humenné – Ja si na 
festival pamätám ešte od detstva, zo skautských čias, 
keď sme na festival chodili. Spomínam si na Barabášo-
ve filmy, na jeho Omo, na časy, keď sme tu ešte sedeli 
na zemi a bolo to krásne. Ani neviem, na koľkých 
ročníkoch som bola, asi na 8 alebo 9. Medzitým som 
porodila tri deti, o a teraz som tu s manželom. Vrátili 
sme sa práve z Téryho chaty, ideme si ešte pozrieť 
filmy  a veľmi sa už na to teším. Sem na festival do 
Popradu prídeme vždy, keď sa dá.  

Saša Štrauchová, 24 rokov, Bratislava - Ja som tu na 
popradskom festivale prvýkrát, ale mám veľmi rada 
takéto festivaly. Prišla som sem z Bystrice, videla som, 
že budú dobré filmy. Hory mám veľmi rada, chodím po 
horách, lyžujem, učím sa liezť, tak som sa tešila už aj 
na festival. Som tu od stredy a chystám sa absolvovať 
všetky bloky.  


