
 Medzinárodný festival horských filmov v 
Poprade preňho pritom nie je novinkou: „Bol 
som na tomto festivale dvakrát ako obyčajný 
divák, taktiež ako hosť a asi dvakrát aj ako 
porotca.“  Okrem toho sa pravidelne 
zúčastňuje festivalov po celom svete. 
Navštívil festivaly v Ázii, Južnej Amerike, no 
nevynechal ani tie európske. Známy je 
predovšetkým svojou láskou k Českej 
repub l ike ,  kde už  roky  pôsobí  a  je 
spoluzakladateľom a členom dozornej rady 
českej nadácie „Historie dobrodružství“ v 
Ostrave.
 Porębski sa podieľal na produkcií viac ako 
20 horských dokumentov, pričom inšpiráciu 
na ich tvorbu čerpal z dejín horolezectva a 
horskej služby, ako aj z hôr samotných: „Hory 
sú jednoducho krásne v každom počasí a 
krása vždy inšpiruje.“ Jeho láska k dejinám 
horolezectva sa odzrkadľuje aj v jeho 

prednáškach o histórii poľského himalájizmu 
a okrem toho stál aj za založením poľského 
himalájskeho horolezeckého múzea „Korona 
Ziemi“ (Koruna Zeme) v Zawoji. Množstvo 
jeho filmov získalo ocenenia na festivaloch 
horských filmov od Peru, Argentíny až po 
Rusko a dokumentárny film „Kukuczka“ 
(portrét horolezca J. Kukuczku) sa dlhé roky 
premietal vo Francúzsku.
 Na otázku, čím sú preňho hory výnimočné, 
odpovedal takto: „Myslím, že to má každý 
inak. Pre mňa je dôležité prostredie, pokoj, 
priestor, vo vysokých horách obrovské 
množstvo hviezd priamo nad hlavou. Dôležité 
je kamarátstvo, večerné varenie čaju v stane, 
overovanie svojich možností.“  (Táňa) 
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Porotcovi je popradský festival dobre známy
 Každoročne sa v porote objavia významné mená svetového horolezectva a ani tento rok 
to nie je inak. Trojčlennú skupinu porotcov dopĺňa poľský producent, scenárista a režisér 
Jerzy Porębski.

 Aj počas online premietania nášho festivalu máte možnosť vybrať – podľa vás – najlepší film. Jeho 
názov a kód online vstupenky nám pošlite na emailovú adresu: divackaanketamfhf@gmail.com.
 Film, ktorý od vás dostane najviac hlasov, získa „Cenu diváka“. V nedeľu vylosujeme troch z vás, 
ktorí získajú jednu z týchto cien:  
  1. Sveter značky Dale of Norway, z obchodu Scandinavia Poprad
  2. Poukaz na 30-minútový vyhliadkový let ponad Tatry pre 3 osoby, od TLS Air 
  3. Permanentka na 29. ročník MFHF Poprad (13. – 17. 10. 2021) 

Hlasujte a vyhrajte



 Radi by sme povedali, že nás teší, že si 
tento rok prispel dvoma snímkami. Tento film 
je však iný – určite by si ho najradšej nenatočil. 
Dalo by sa povedať, že išlo o tvoj najťažší film? 
Jednak témou, ale aj tým, že sám si sa postavil 
pred kameru?
 Nechcený autoportrét je príbeh, ktorý mi 
priniesol život. Bohužiaľ. Je to môj osobný 
film, ktorý som spravil predovšetkým pre seba, 
na pamiatku kamaráta a nakoniec aj pre iných. 
Je to príbeh, ktorý zažili mnohí. V horách sa 
stretávame s dvoma hraničnými emóciami: 
buď je to radosť, eufória, alebo dráma, 
tragédia. Nikdy som si nemyslel, že zažijem 
tragédiu, pri ktorej zahynie môj najlepší 
kamarát, že budem priamym aktérom 
takéhoto príbehu. Hovorí sa, že s tým 
počítame, ale sú to len prázdne slová, nič nás 
nemôže na takúto vec pripraviť. Taktiež bude 
každý takúto traumu spracovávať inak. Som 
filmár a môj spôsob vyjadrenia je pohyblivý 
obraz – toto je môj spôsob, ako som sa s tým 
vyrovnával. Stále premýšľam, či som s tým 
mal ísť na verejnosť, takto sa „obnažiť“. 
Možno to nebol dobrý krok, ale nemohol som 
si pomôcť. Keď som sa prvý raz (po 
mesiacoch) pozrel na posledné zábery s 
Romanom z Mlynárovho žľabu, pochopil som, 
koľko tam bolo znamení, indícií, ktoré niečo 
nasvedčovali. Ale možno to boli iba obyčajné 
náhody a ja som si to len domyslel. V každom 

prípade, tento film je o tom, ako sa môže v 
sekunde zmeniť radosť na tragédiu.
 Vďaka tebe ostane Roman v jasnejších 
spomienkach ľudí, ktorí ho poznali a spoznajú 
ho aj iní. Ako naňho spomínaš? 
 N a  R o m a n a  s p o m í n a m  a k o  n a 
bezprostredného človeka, ktorý sa na nič 
nehral. Vždy ochotný pomôcť, rovnocenný 
partner v horách, skvelý kamarát, s ktorým 
bezchybne fungovala vzájomná chémia, 
rodinný priateľ. Mala ho veľmi rada aj moja 
žena a vôbec každý, kto ho poznal. Takých 
kamarátov za život veľa nemáte. Skôr by som 
povedal, že ak máte jedného takého, ste 
šťastný človek.
 Je to teda spomienka na priateľa, ale aj 
odkaz pre ľudí, ktorí sa stretli s tragickou 
udalosťou, memento, aby sme nezabúdali na 
nebezpečenstvo, ktoré číha často vtedy, keď 
ho najmenej čakáme?
 Áno, film vznikol ako moja osobná spoveď 
o tom, ako sa človek vyrovnáva so smrťou 
kamaráta v horách, tiež ako pamiatka a 
posledná kompilácia všetkých záberov s ním, 
ktoré som kedy natočil. Robil som ho aj pre 
druhých, ale neviem, či to niekomu v niečom 
pomôže. Či sa človek, ktorý je často v horách 
(skialpinista, horolezec...) dožije staroby, je vo 
väčšej miere otázka šťastia a len v menšej 
miere skúseností.    
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 Majestátny aj krutý. Mlynárov žľab. Túra, na ktorú sa tešili niekoľko rokov. Kľúčové miesto 
mali úspešne za sebou. Podmienky sa zdali ideálne. Až kým neprišiel nečakaný náraz, biela tma 
a potom ticho... Filmár Rastislav Hatiar za pádu ďalších lavín zostúpil dolu. Z vlastného 
donútenia zapol kameru a spravil záber – svedectvo zlého sna. To, čo natočil, zistil až po 
niekoľkých mesiacoch. Nechcený autoportrét je príbeh o tom, koľko nám hory dávajú, ale aj 
vedia vziať. A práve preto si musíme uvedomiť, aké máme šťastie, že tu sme. Film venoval 
profesionálnemu horskému záchranárovi z Nízkych Tatier Romanovi Bencúrovi, ktorý prišiel o 
život v Mlynárovom žľabe 28.2.2019. Filmár sa s touto udalosťou snaží vysporiadať cez 
spomienky a výpovede, rady ľudí, ktorí si v horách prešli niečím podobným. 

Nechcený autoportrét Rasťa Hatiara



 Filmový dokument Everest – najťažšia 
cesta je pamiatkou na tých, ktorí stáli na 
vrchole Mount Everestu, zdolali ho najťažšou 
cestou alpským štýlom, no nevrátili sa… V 52-
minútovom filme Pavla Barabáša sú použité 
autentické zábery a účinkujú v ňom lezecké 
legendy ako napr. Chris Bonington, Ivan Fiala, 
Peter Habeler, Peter Hámor, Mára Holeček. 
 Vo filme si divákom priblížil výnimočný 
športový počin slovenských horolezcov, na 
ktorých výstup sa však často zabúda. Čo ťa 
motivovalo k tvorbe tohto dokumentu?
 Trochu ma nakopol Marek Ťapák, ktorý bol 
v roku 1987 s chlapcami pri prvom pokuse pod 
j u h o z á p a d n o u  s t e n o u  E v e r e s t u 
Boningtonovou cestou. Vtedy sa paralelne 
nakrúcal film Sagarmatha, kde účinkoval. Mal 
v pláne urobiť hraný film o expedícií 1988, ale 
nezohnal peniaze. Tak ma nahovoril na 
dokument. 13.7.2018 zomrel Ivan Fiala. Aj na 
jeho pamiatku som chcel ten film dokončiť a 
poslať do sveta podrobnú správu o prelezení 
najťažšej cesty na Everest alpským štýlom 
štvoricou Slovákov. 

 Pri tvorbe filmu si sa stretol aj s Chrisom 
Boningtonom – vedúcim úspešnej expedície 
najťažšou líniou na najvyššiu horu sveta. Ako 
na teba pôsobil? Predsa len ide o horolezeckú 
legendu. 
 Chris Bonington bol až prekvapivo veľmi 
ochotný a ústretový. Mám veľmi dobré 
skúsenosti s ľuďmi, ktorí veľa prežili a 
nemusia nikomu nič dokazovať. Takým je aj 
Peter Habeler, ktorý vystupuje vo filme. A 
samozrejme aj ďalší.
 Ako  hodno t i l  v ýkon  s l ovenských 
horolezcov, ktorí vyvrátili jeho tvrdenie o 
nemožnosti výstupu touto cestou alpským 
štýlom? 
 Veľmi sa zaujímal o podrobnosti, ktoré v 
medzinárodnom prostredí neboli zachytené. 
Naozaj krútil hlavou nad tým, koľko nocí prežili 
bez kyslíka, jedla a stanu vo výške nad 8 000 
metrov v zóne smrti. Sympatický mi bol v 
tomto aj Peter Habeler, ktorý otvorene 
povedal, že on by neprežil ani jednu noc v tých 
podmienkach. Nieto tri...
 Everest získal za krátky čas viaceré 
medzinárodné ocenenia.  Kde všade 
zabodoval? 
 Zdá sa, že zámer s filmom Everest sa 
podaril a oslovil odborné poroty na festivaloch 
v Čechách, Poľsku, Argentíne i Macedónsku. 
Dokonca získal dve Grand Prix. No podstatné 
nie sú ocenenia, ale posolstvo tohto filmu. 
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„Nemožné“ sa stalo možným
 Britský horolezec Chris Bonington sa vyjadril, že je nemožné vyliezť alpským štýlom na 
najvyššiu horu sveta juhozápadnou stenou. Jeho slová sa stali výzvou pre štyroch špičkových 
slovenských horolezcov: Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a Jozef Just v roku 1988 
nastúpili do najstrmšej steny Everestu. Chýbalo málo a stali by sa najlepšími z najlepších.



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

 Autorka ,  fasc inovaná s lovenskou 
prírodou, vo svojom filme nešetrí pestrými 
opismi Muránskej planiny, vďaka ktorým majú 
diváci možnosť úplne sa ponoriť do deja. „Nie 
líšky, ale vlky a medvede tu dávajú dobrú noc. 
Nekonečné stáda oviec, lístie hýriace farbami 
jesene, ktoré sa tichučko znáša k zemi, huby 
všade, kam sa len človek pozrie, nad zemou 
sa váľajúci hmlistý opar... Už v 13. storočí sa tu 
na koňoch preháňali uhorskí panovníci a dnes 
tu tulákovo srdce zaplesá. O turistov tu človek 
aj tri dni nezakopne a nocľahy pri ohníku na 
lúkach uprostred temných lesov zasiahnu 
svojou prírodnou umeleckou poéziou aj 
celkom neromantické duše. Vnútro Slovenska 
ukrýva Muránsku planinu, ktorá však planinou 

vôbec nie je. A to je presne to, čo nás nalákalo 
bližšie spoznať túto tajomne poetickú časť 
Slovenska.“
 Opisy ako aj tento dotvárajú celkovú 
atmosféru krátkeho dokumentárneho diela, 
natočeného na jednej z mnohých ciest 
lezkyne Markéty Hanákovej a jej partnera 
Zdeňka Hodináře, ktorí sa svojou vášňou pre 
hory netaja: „Už sa teším, ako sa so Zdeňkom 
znova spoločne naviažeme na jedno lano, 
nasajeme neopakovateľnú vôňu tatranskej 
žuly a budeme sa šplhať nahor, na ďalší štít a 
na vrchole si užívať fantastické tatranské 
výhľady, alebo pokojne aj hmlu – aj tá má 
niečo do seba.“    

(Táňa) 

 45 filmov zaradených do festivalovej prehliadky 28. ročníka sa malo premietať na piatich 
miestach: v kežmarskom kine Iskra, kine Mier Spišská Nová Ves, v Poprade v kine Tatran, Dome 
kultúry a v hlavnej premietacej sále – vo veľkej zasadačke Mestského úradu Poprad.  
 Avšak nariadením vlády, ktoré vstúpilo do platnosti tento týždeň, sa v rámci 
protipandemických opatrení zakázali všetky hromadné podujatia. Organizátori preto zabezpečili 
online premietania, a tak môžete filmy sledovať odkiaľkoľvek. Vstupenky si môžete zakúpiť na 
stránke www.mfhf.sk, kde nájdete aj program na celý festival a všetky potrebné informácie.

Divoké Slovensko očami Markéty Hanákovej

Online? Ako? Prečo?

 Film Tatry nie sú málo! nebol jediný z produkcie Markéty Hanákovej, ktorý okúsil plátno 
nášho festivalu. Piatkový posledný blok uzatvoril jej dokument Slovenským divokým západom, 
ktorý nebol pôvodne určený širokej verejnosti: „Kameru a foťák máme na našich cestách skoro 
vždy v batohu. Najprv sme točili len tak, pre domáce potreby, časom sme si ale povedali, že by 
bola škoda sa o zábery tejto nádhernej krajiny nepodeliť aj s ostatnými.“


