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Som rád, že Tatry môžem vidieť naživo
O kvalite súťažných filmov na 23. MFHF rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota. Jedným
z jej členov je aj kronikár hôr, spoluautor niekoľkých kníh a zberateľ informácií o osemtisícových
vrcholoch Eberhard Jurgalski z Nemecka.
Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť?
Zoberám sa geografiou a kategorizovaním
hôr. Na svojej webstránke o osemtisícovkách
publikujem informácie o týchto vrcholoch.
Venujem sa ale aj evidencii hôr podľa
topografických kategórií a tieto informácie potom
poskytujem autorom kníh o lezení, novinám alebo
časopisom.
Čo pre vás znamená fakt, že ste sa stali
porotcom? Máte nejaké skúsenosti s touto
pozíciou?
Veľmi sa teším z tejto príležitosti, pretože na
delení a kategorizácii Tatier som pracoval pred
sedemnástimi rokmi. Teraz tieto hory môžem
vidieť naživo. Je to neopísateľný pocit. A priznám
sa, že porotcom na nijakom festivale filmov s
horskou tematikou som ešte nikdy nebol.
Čo by podľa vášho názoru nemalo chýbať
dobrému filmu z horského prostredia, ktorý je
hodný ocenenia Grand Prix?
Mne osobne je jedno, aký filmový žáner či
kategóriu si pozerám. Dôležité je, či je film
schopný diváka pohltiť natoľko, že dej prežíva
spolu s aktérmi filmu.
Martin Jenčo

Očami diváka: Barabáš s filmom Suri nesklamal
Azda najviac očakávaný festivalový film
slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša Suri
nazrel do zabudnutej časti Afriky a priblížil život
prírodného kmeňa. Jeho členovia nemajú kontakt s
civilizáciou a ani sa oň nepokúšajú. Štvorica
slovenských dobrodruhov, na čele s autorom filmu sa
snaží objasniť život tohto kmeňa a na vlastnej koži zažiť
pradávny rituál donga. Pri svojej ceste však narazia aj
na prekážky a dokonca bojujú o holý život...
Filmára Pavla Barabáša predstavovať netreba.
Jeho diela sú tradičnou súčasťou popradského
festivalu, mnohé z nich tu mávajú aj svoju premiéru. Pre
tých, ktorí sú však na festivale prvý raz, to zhrniem do
pár viet: uznávaný slovenský režisér, ktorý má na
svojom konte viacero dokumentárnych filmov z
horského prostredia, je aj vášnivý cestovateľ.
Nebezpečenstvo a adrenalín mu určite nie sú cudzie,
čo potvrdil aj pri nakrúcaní tohto filmu.

Na film Suri sa tešilo veľa divákov. Otázkou je, či ich
očakávania film naplnil. Scenár bol vymyslený naozaj
kvalitne, lebo aj keď sa naskytli nudné chvíľky
sprevádzané zábermi z prírody, hneď nato prišli
dramatické až adrenalínové scény. Tento film však
možno odporúčať iba silným povahám a určite nie
deťom. Nahota a krv sú tu na bežnom poriadku, čo
môže slabším náturám prekážať. Silnou stránkou filmu
je kvalitný komentár, ktorý divákom pomáha
zorientovať sa v téme, na prvý pohľad možno nejasnej.
K slabším momentom patrí pasáž, v ktorej odznie kritika
etiópskej vlády. Je príliš zdĺhavá, bez zmeny témy a
myšlienok, až núti diváka pozerať sa na hodinky...
Celkovo ma však tento film veľmi bavil a popritom
som sa aj niečo nové naučil. Ak by som mohol, určite by
som si ho pozrel ešte raz. Moje očakávania naplnil na
viac ako 100 percent.
Kristián Kállay

Najprv ho zlákali minerály, potom lezenie
Prvým zo vzácnych festivalových hostí, ktorý sa už dnes večer predstaví multimediálnou prezentáciou, bude
spisovateľ a horolezec z Holandska Bob A. Schelfhout Aubertijn. Vlani na popradskom festivale pôsobil v úlohe
porotcu, tentoraz príde divákom porozprávať o mysterióznej osemtisícovke K2.

O čom bude vaša prezentácia?
Budem prezentovať výskum hôr v Pakistane, pretože
tie sú pre mňa výnimočné. Špeciálne K2. Dávno, keď
ešte panovali spory o hranice, časť pohoria Karakoram
bola nepreskúmaná. Mňa zaujíma práve tá časť dejín,
ktorá mapuje objavy. Tá časť, v ktorej si objavitelia
povedali, že tie hory sú neskutočne vysoké. Nie je to len
o adrenalíne, chuti objavovať a nebezpečenstve, ale o
kombinácii všetkých týchto vecí, o ľudskej súdržnosti, o
príbehoch...
Ako ste sa k takému hobby a neskôr aj práci dostali?
Bol to váš detský sen?
Rozhodne áno. Vždy ma zaujímali minerály, geológia
a sopky. Zaujímavé minerály sa však nachádzajú na
miestach, kam sa bežný človek nedostane. Príkladom
môžu byť Alpy. Veľa minerálov sa nachádza na stenách
štítov, kde človek potrebuje lezecké schopnosti, aby sa
tam dostal. Veľa ľudí tieto schopnosti nemá, preto sa
tam tie minerály stále nachádzajú. Takto sa to u mňa
zmenilo od zbierania minerálov k aktívnemu lezeniu. Ak
si pozriete zoznam známych horolezcov, budete
prekvapení, koľko z nich sa pred aktívnym lezením
zaoberalo geológiou.
Ocitli ste sa niekedy na ceste k vrcholu v
nebezpečenstve?
Samozrejme, že áno. Je to však súčasť lezenia. Ak
pôjdete liezť bez predošlých skúseností, je veľmi veľká
pravdepodobnosť, že zomriete. Avšak ak pred lezením
už nejaké skúsenosti máte, ak viete, na čo si treba
dávať pozor, nemusí to byť až také nebezpečné. Dám
vám príklad. Ak posadíte jedenásťročné dieťa do
Ferrari, bez vodičského preukazu a bez toho, aby
vedelo, ako sa šoféruje, po desiatich minútach narazí
do stromu a zomrie. Preto je dôležité si ten vodičský
preukaz spraviť. Chodiť na lekcie, získavať skúsenosti
a vyvarovať sa chýb. Je to presne tak aj pri lezení.
Podľa mňa je hlúpe, ak sa chcú mnohí klienti

cestovných agentúr dostať na Everest, ale v
základnom tábore ani nevedia, ako sa používajú
mačky. Toto pre mňa nie je horolezectvo, ale
riskovanie. Preto ak sa títo ľudia zabijú, nemôže zato
príroda, ale oni sami. Myslíte si, že ľudia čo zdolali tie
najväčšie vrcholy sveta, prešli tie najzložitejšie trasy,
nepočítali s nebezpečenstvom? Počítali, ale prežili.
Štatistika hovorí že iba 5 % horolezcov, ktorí zahynuli v
horách boli tí s dostatočnými skúsenosťami. Zvyšných
95 % bolo ako to jedenásťročné dieťa vo Ferrari. Myslia
si, že keď to dokázal nejaký horolezec, dokážu to aj oni.
No nakoniec zomrú.
Od aktívneho horolezectva ste prešli k písaniu o
horách, čo je vášmu srdcu bližšie?
Horolezectvo je jedna z aktivít, pri ktorej je veľmi
dôležité aj čítanie. Ak sa rozhodnete vyliezť na nejaký
vrchol, najprv sa zahĺbite do literatúry a zisťujete, či je
tam možné spraviť niečo nové. Veľa ľudí sa rozhodne
vyliezť na nejaký vrchol po tom, ako si o ňom prečíta.
Pre niekoho môže byť dobrodružstvom aj sedieť v
kresle a čítať si knihy o horolezectve. Ale to musia byť
ozaj dobre napísané knihy! Ja už viac čítam a
publikujem, než leziem. Prešlo veľa času od chvíle,
kedy som bol na poslednej vážnej výprave.
Pracujete momentálne na nejakom novom projekte?
Samozrejme, ale nie všetko prezradím.
Spolupracujem s Bernardetou McDonald,
pripravujeme výskum, ktorý sa bude týkať Šerpov, ich
fyziológie.
V Poprade ste druhý raz, stihli ste si už zaliezť v
Tatrách?
Nie. Ale mám to už dlhšiu dobu v pláne. Hoci Tatry nie
sú vysoké ako Alpy alebo Andy, poskytujú skvelé
miesto na tréning. Napokon, mnohí vieme, kde začínali
liezť Poliaci – a tí boli vždy dobrí lezci, aj v zimných
podmienkach.
Kristián Kállay a Martin Jenčo

Zaostrené na odvážnych cyklistov
Dnes si prídu na svoje aj milovníci horskej cyklistiky. Slovenský dokument s názvom Bikeslava v réžii Róberta
Vrláka a Norberta Karnaya prináša okrem divokých záberov jazdy aj rozhovory so staviteľmi trailov, ochranármi a
zástupcami mestského turizmu. O filme sme sa porozprávali s režisérom Róbertom Vrlákom, milovníkom
outdoorových športov.
Čo bolo pre vás podnetom pre vznik filmu - horská
cyklistika alebo skôr filmárčina?
Jedno aj druhé. Baví ma tvoriť vizuálno-muzikálne
diela, pričom mám veľmi rád aj horskú cyklistiku. Bez
pomoci iných by to, samozrejme, nešlo. Pri réžii a
produkcii sme sa o prácu delili s Norbertom Karnayom.
Rovnako mi pomohli aj editorky, pretože náročnosť
tvorby 30-minútovej snímky ma ozaj zaskočila.
Venujete sa viacerým športom, ktorý z nich je vašou
najväčšou vášňou?
Horská cyklistika je super a venujem sa jej už
niekoľko rokov, no mojou skutočnou vášňou je
horolezectvo a všetky jeho podoby. Je to tak asi preto,
že milujem pobyt v horách, intenzitu zážitku, keď je
človek odkázaný len na seba a svojho spolulezca. Je to
o dokonalom pohybe v majestátnom prostredí,
dobrodružstve a tiež o silnom priateľstve.
Je to len laický pohľad na tieto druhy športov, alebo
sú zranenia ich bežnou súčasťou?
Horská cyklistika a aj horolezectvo sú pomerne
nebezpečné športy. Pri cyklistike, najmä pri rýchlej
jazde na trailoch, je gravitácia neúprosná, let
vzduchom na bicykli pomedzi stromy treba vedieť
zakončiť bezpečným dopadom.
Máte s tým skúsenosti?
Mňa, našťastie, zranenia z bicykla obišli, ak nerátam
škrabance a modriny. Bohužiaľ, Norbert sa už na

začiatku nakrúcania pri skoku nepekne zranil a prebral
sa až v nemocnici. Mal však šťastie, skončil síce s
vážne zranenou rukou, no mohlo to byť oveľa horšie.
Potrebuje jazdec mimoriadnu dávku odvahy?
To je naozaj individuálne. Niekto sa pustí bez pudu
sebazáchovy na veľký skok, niekto sa zas učí pomaly.
Určite je však lepšie postupné zdokonaľovanie sa.
Nikto nespadol z neba ako rodený biker, samozrejme,
až na výnimky.
Ako je to teda s miestami, kde sa dá tento šport robiť?
Dnes už našťastie ľudia budujú traily, vo voľnom čase
idú stavať namiesto toho, aby sa išli voziť. Takých miest
pribúda postupne na celom Slovensku. Každý väčší
lyžiarsky rezort funguje v lete ako bikepark, no keď
chcete zažiť to správne dobrodružstvo, treba sa pustiť
na svojpomocne postavený trail.
Máte nejaké odkazy pre tých, ktorí chcú s týmto
športom začať?
Dôležité je, aby ste to robili pre radosť. Nájdite si čas
a zájdite do lesa, ten vám dá úžasné zážitky. Začnite
jednoduchými pojazdami, postupne zvyšujte
náročnosť, zabezpečte si lepší bicykel a hlavne
nezabúdajte na dobrú prilbu a chrániče. Vyskúšajte aj
nejaký ten bikepark, a občas si spomeňte, že tie traily
niekto budoval vo svojom voľnom čase...
Zuzana Goleinová

Čo zaujalo školákov?
Tradičnou súčasťou sprievodných festivalových
aktivít býva každoročne aj špeciálne premietanie pre
školy. Už vo štvrtok sa rozbehlo v sále popradského
Domu kultúry. Žiakov a učiteľky podtatranských škôl
sme oslovili s otázkou: Zaujalo vás niečo na dnešnom
premietaní?
Richard, 15 rokov, Stredná priemyselná škola,
Poprad: Páčilo sa mi asi všetko, lebo ma takáto
tematika zaujíma. Najlepší bol pre mňa kajakársky film
s titulom Sen, to sa mi páčilo najviac.
Učiteľka zo Strednej priemyselnej školy, Poprad:
Áno, filmy ma ozaj zaujali, najmä tie o lyžovaní a

snoubordingu.
Lea, 9 rokov, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad: Páčilo
sa mi hlavne to, ako liezli po horách. Keď budem
staršia, možno to skúsim.
Učiteľka, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad: Nám
učiteľkám sa páčilo všetko, my sme dávali
stopercentný pozor.
Danielka, 10 rokov, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad:
Mne sa najviac páčil film o zachraňovaní pri lavínach.
Rastík, 10 rokov, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad:
Filmy boli veľmi pekné, najlepší bol vrtuľník.
Zuzana Goleinová

PROGRAM
(piatok, 16. 10. 2015)
Veľká zasadačka MsÚ Poprad
15.00 Projekcia súťažných filmov
K2 a neviditeľní pešiaci
r.: I. Lee, USA 2015
Film o pakistanských nosičoch a ich ceste pod druhú
najvyššiu horu sveta K2.
Biela tma
r.: R. Duarte, BR, 2015
Príbeh o snahe a sne novinára a fotografa, ktorý prijal
výzvu, aby pochopil vášeň pre lezenie.
47 minút - Na východ
r.: P. Tomaselli, P. Banon, FR 2014
Spoznávanie Slovenska očami dvoch ultra bežcov
Stephane Brogniarta a Richarda Zvoláneka.
Bikeslava
r.: R. Vrlák, N. Karnay, SK 2014
Divoké i romantické zábery z jazdy a budovania „trailov
a singletrackov" v okolí Bratislavy.

18.00 Multimediálna prezentácia
Bob A. Schelfhout Aubertijn: História K2
Projekcia súťažných filmov

Prognostik
r.: G. Hackett, USA 2015
Profil amerického lavínového meteorológa Drew
Hardesta.
K2, dotknúť sa neba
r.: E. Kubarska, PL 2015
Emotívny portrét detí horolezcov, ktorí zahynuli na K2.

21.00 Projekcia súťažných filmov
Navždy nad nami
r.: E. Crosland, D. Mossop, CA 2014
Conrad Anker a Kris Erickson lezú novú mixovú cestu
na pamiatku starého priateľa.
Povstanie v doline
r.: N. Rosen, P. Mortimer, USA 2014
Odvážne výstupy v žulových stenách Yosemitského
údolia.
Bez skaly
r.: A. Ch. Lee, UK 2014
Portrét najlepšieho britského sólolezca Juliana Linesa.

Preteky

Vôňa kávy

Nezabudnite, že už zajtra (v sobotu) sa na popradskom
Námestí sv. Egídia budú na lezeckej stienke predvádzať
športoví lezci. V rámci Slovenského pohára v boulderingu sa
stretnú na Festival cupe, súťažiť budú muži aj ženy. Začiatok
kvalifikácie vychádza na desiatu hodinu rannú, finále je
naplánované na 15:00. Príďte ich povzbudiť, nech to v tomto
zúfalom počasí nemajú také ťažké.

Vestibulom hlavného festivalového diania konečne tento rok
zavanula chuť naozajstnej kávy. Pri „stolíku“ s označením
Rikša sa občas robí aj dlhší rad, vychutnávačov tohto moku je
požehnane. Kávou nepohrdnú ani vo večerných hodinách –
veď v kinosále potrebujú byť svieži hlboko do noci.

Knihy o horách
Vydavateľstvo I&B z Tatranskej Lomnice opäť pokúša
festivalových divákov. Na festivale prezentuje svoje najnovšie
knižné tituly a pohľadnice. No o čom by asi tak boli? Jasné, o
Tatrách, o horách, o ľuďoch v nich. Odoláte?

Bežci na štart?
V sobotu sa asi rady ranných divákov v kinosále preriedia.
Budú chudobnejšie o tých, ktorí nemôžu vynechať XXXI.
ročník Memoriálu Jozefa Psotku. Horskí bežci budú štartovať v
Tatranskej Lomnici o 9:00 a o 10:00 pri hoteli Sasanka, trať
kategórie Extrém meria 36 km, Basic má 19 km.

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

