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Pre mňa je prioritou estetika, farby a vizuálny dojem
 V trojčlennej medzinárodnej porote, ktorá posudzuje kvalitu súťažných filmov a bude rozhodovať o 
prestížnej Grand Prix pre najlepší z nich, sedí aj „sused“ z Poľska. Krzysztof Kokoryn je výtvarník, 
navrhol logo a vizuál podobného festivalu v Zakopanom.

XXIII. Medzinárodný festival horských filmov

 Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť? 
 Som maliar a filmár,  ktorý tvorí a spracováva 
animované filmy. Vyštudoval som na Akadémii 
umení vo Varšave a teraz žijem v Bielsko-Białej. 
Okrem iného sa podieľam na podobnom  
horskom festivale v Zakopanom, ale ako dizajnér.
 Čo pre vás znamená fakt, že ste sa stali 
porotcom? Máte nejaké skúsenosti s touto 
pozíciou? 
 Vďaka tomu, že som dostal pozvanie do 
Popradu si môžem teraz  pozrieť festival 
horských filmov z inej strany Tatier. Spoznám 
nových ľudí a nový festival. Ako porotca som už 
pracoval, mal som tú česť byť päťkrát v porote 
fes t i va lu  horských f i lmov St re tnu t ia  v 
Zakopanom.
 Čo by podľa vášho názoru nemalo chýbať 
dobrému filmu z horského prostredia, ktorý je 
hodný ocenenia Grand Prix?
 Odpoveď je prostá. Filmy sú buď dobré alebo 
zlé, nedajú sa deliť na horské, animované, 
dokumentárne... Pre mňa osobne musí byť vo 
filme niečo, čo ma zaujme. Najdôležitejšia je  
estetika, farby, vizuálny dojem.

Martin Jenčo

 Šestnásť dní trvalo Bobovi A. Schelfhout 
Aubertijnovi, hosťovi 23. MFHF, kým pretriedil a vybral 
z  10  601  obrázkov  mag icke j  pak is tanske j 
osemtisícovky K2 na včerajšiu večernú prezentáciu.
 Rozprával o histórii objavovania karakoramskej 
kóty 2, o prvých horolezeckých výpravách, o 
úspechoch na vrchole i tragédiách. Je to jeho srdcovka, 
možno aj preto, že v roku 1993 tiež pôsobil v jednej z 
expedíci í  s c ieľom dostať sa na jej  vrchol. 
Skompletizoval fakty, dokumenty, vŕtal sa v starých 

mapách, rodinných albumoch, vzácnych kronikách a 
archívoch, kým dal dohromady všetky doterajšie 
poznatky o K2, ba ich ešte aj rozšíril. 
 Keď sa mu zdalo, že diváci už majú toho dosť, 
prebral ich obrázkami svojho domu v Holandsku, 
zábermi na pivové poháre a pohľadom na blondínku vo 
vani. „A toto je Paula, moja sestra,“ lakonicky uviedol 
fotku krásavice s výrazne veľkými... očami. Magická K2 
musela ísť na chvíľu do úzadia. Bob vie, ako oživiť 
výpravné traktáty o dejinách.

K2 v tieni sestry Pauly

Okom diváka: Bizarný, ale vydarený Sen
 Vo štvrtok som sa bola pozrieť na premietaní bloku 4. 
Po skončení prvého filmu, Suri, som sa tešila na ďalší s 
názvom Sen (Dream) o kajakárstve. Táto snímka ma 
zaujala hneď názvom, no nečakala som veľa. Film však 
presiahol moje očakávania a toto 6-minútové dielko ma 

pobavilo. Ale tiež donútilo trochu sa zamyslieť nad 
svojimi snami. Filmu dodávala dobrodružnú, napínavú 
atmosféru hudba od Michaela Woodsa Platinum 
Chance. Je to trochu bizarná snímka, ale vydarená. 

Petra Lichá



 Aký bol váš najsilnejší zážitok z tohto projektu?
 Udalostí a príhod bolo veľa, je ťažké vybrať ten 
najsilnejší moment. Dokonca aj negatívnych zážitkov, 
doslova na hranici života a smrti, bolo niekoľko. 
Spomínam si, ako sme medzi Lomnickým štítom a 
Pyšným štítom skoro ráno traverzovali na mačkách. 
Mirovi sa prepadla noha pod ľadovú škrupinu a padal 
dole hlavou. Narazil do mňa, prehodilo ho to a zasekol 
sa mačkami tesne pred skalným zrázom. Vtedy sme sa 
druhý raz narodili. Keby som nebol dobre zaistený 
čakanom, letíme cez skalný prah obaja. Chvíľu trvalo, 
kým sme sa upokojili, dostali do normálu a začali 
premýšľať nad tým, či vôbec ísť ďalej a riskovať. 
Neznesiteľná bolesť a krvácajúca ruka, ktorú mi Miro 
pri páde zasiahol mala rozhodnúť, či pokračujeme. Dve 
jazvy na pravej ruke mi tento deň pripomínajú dodnes.  
 Bola to len ťažká skúška, zdvihnutý prst, varovanie?
 Tento odkaz sme nevedeli dlho rozlúsknuť. Hotovým 
šialenstvom a doslova bojom o prežitie bol aj útok 
medveďa v závere Čiernej Javorovej doliny. Ale aby 
som nespomínal len negatívne zážitky, pridám aj jednu 
pozitívnu emóciu – bol to neopakovateľný pocit, keď 
sme dorazili do cieľa, na Chatu pri Zelenom plese. 
Konečne som sa cítil v bezpečí a mal som veľkú radosť, 
že sme to prežili a prešli.
 Dá sa z takejto skúsenosti poučiť? Zdá sa, že 
nebezpečenstvo číhalo všade...
 Neustále! Veď sme iba vyrazili večer z Tatranských 
Matliarov a hneď na chodníku nad vodojemom sme 
natrafili na dva medvede. Aj spomínaný Mirov pád 
vniesol do prechodu veľa otáznikov, na ktoré sme v 
Akceptácii našli odpoveď. Zlaňovanie v nočnom 
teréne, či blúdenie, preverilo našu psychiku. Ak robíte 
prechod, musíte nalyžovať aj do lavínového terénu, do 
ktorého by ste za normálnych podmienok nikdy nešli. 
Práve preto sme akceptovali aj fakt, že sa nemusíme 
vrátiť. Až po dokončení prechodu sme pochopili a 
rozlúskli Tatarkov odkaz, ktorý v sebe zahŕňal dôkladné 
poznanie a naplánovanie prechodu s maximálnym 
eliminovaním rizík i nebezpečenstiev. Všetko do seba 

krásne zapadalo ako puzzle. Teraz tento odkaz šírime 
ďalej.
 Chceli by ste tento prechod ešte niekedy zopakovať?
 Prechod je naozaj krásny, avšak krutý a nebezpečný. 
Teraz už ako dvojnásobný otec by som si nedovolil 
takýto hazard na hranici života, ktorý väčšinou nemáte 
pod kontrolou a ste odkázaný na šťastie, či osud. Cítim 
zodpovednosť už nie len za seba, ale za celú rodinu. Pri 
prechode sme sa s Mirom ideálne dopĺňali. Keď som 
rozmýšľal v noci o bivaku v stene pod Temno-
smrečianskym sedlom, presvedčil ma, aby sme šli 
ďalej. Bivak mohol znamenať, že zamrzneme, šli sme 
dosť na ľahko. Keď bol Miro už skoro tri hodiny bez 
vody, tak som to ťahal zase ja. Sám by som do toho 
takýmto akceptačným spôsobom nešiel.
 Máte nejaké podobné ambície, plány do budúcnosti?
 S príchodom detí žijem tu a teraz. Vychutnávam si 
prítomnosť a realitu, plány sú už spoločne prepletené 
hlavne s nimi. Tiež som zistil, že v nebezpečných 
situáciách mám teraz väčší rešpekt ako predtým, keď 
som bol bez rodiny.
 Aký je váš vzťah k športu?
 Vyrastal som v horách, už ako malý chlapec som s 
otcom zdolával končiare. Neskôr som okúsil bežecké 
lyžovanie, ktoré mi zmenilo život. Stal som sa 
reprezentantom a dvakrát som sa zúčastnil ZOH. Vždy 
po sezóne som relaxoval na skialpoch. To stopercentné 
sústredenie sa na daný okamih, bez možnosti zaváhať, 
mi v malebných zákutiach Vysokých Tatier čistilo hlavu 
od pretekárskeho lyžovania. Na lyžiach som zdolával 
doliny, sedlá, kotliny, žľaby, hrebene i štíty. Sú to 
neopísateľne krásne pocity, keď vládzete a môžete ísť 
ešte rýchlejšie. Skĺbenie pohybu s pobytom v prírode je 
vo mne zakorenené vari na celý život. Rád by som to 
odovzdal aj mojim deťom. Keď strávite pri športe 
množstvo času v prírodnom prostredí, formuje to vašu 
osobnosť i samotný vzťah k prírode. Cítite k nej rešpekt, 
úctu a pokoru. Tento pocit by som doprial každému.

Petra Lichá 

 Vo filme Akceptácia domáceho autora Jaroslava Matouška sme pri prechode Tatier na lyžiach videli dvoch 
športovcov. Skialpinistu Mira Leitnera a niekdajšieho reprezentanta Slovenska v bežeckom lyžovaní Michala 
Maláka. S druhým menovaným sme sa porozprávali o osobných zážitkoch z nakrúcania dokumentu.

Prechod Tatier bol krásny, ale aj krutý a nebezpečný



 Sandy Allan získal v roku 2013 Piolet d´Or, jedno z 
najprestížnejších horolezeckých ocenení, ktoré 
udeľuje francúzsky magazín Montagnes a Groupe de 
Haute Montagne. Podmienkou jeho získania je okrem 
iného aj originalita výberu a inovatívny charakter pri 
dosahovaní cieľa. To Sandy Allan a jeho spolulezec  
Rick Allen pri prvovýstupe dovtedy nevylezeným 
Mazeno Ridge na Nanga Parbat s prehľadom splnili.
 Línia Mazeno Ridge priťahovala horolezcov od 
nepamäti, mnoho odborníkov ho považuje za najdlhší 

hrebeň všetkých osemtisícoviek. Po založení 
základného tábora sa Sandy a jeho tím zahryzli do 
trinásťkilometrového hrebeňa alpským štýlom aj 
napriek nedobrým podmienkam. Výstup sprevádzali 
viaceré problémy, ale nakoniec sa obom podarilo 
dosiahnuť vrchol Diamíru 12. júla 2012. Trvalo im to 
osemnásť dní. Aj o tomto zážitku bude Sandy zrejme 
rozprávať na svojej dnešnej prezentácii. Príďte si ho 
vypočuť. 

Martin Jenčo 

Dnes príde Sandy Allan
 V sobotu o 18:00 sa v hlavnej festivalovej sále predstaví ďalší hosť 23. MFHF, Sandy Allan – jeden z 
najznámejších škótskych horolezcov. Pod jeho taktovkou vzniklo v Škótsku mnoho ťažkých zimných a mixových 
ciest. Je autorom viacerých prvovýstupov, pôsobí tiež ako horský vodca, na vlastné expedície do najvyšších hôr 
sveta však pri tom nerezignoval.

 Dnes sme sa pýtali divákov a návštevníkov festivalu, 
ako sa im páči výstava fotografií Vladimíra Šifru s 
názvom Krajiny vo mne.
 Helena: Je fajn. Vždy som mala rada turistiku, ale v 
Tatrách som už nebola dlhší čas, takže sa vo mne 
vynárajú spomienky. Odjakživa ma fascinovali štíty, 
preto mi niektoré fotky doslova vyrazili dych. Pre mňa ja 
najkrajším záberom panoráma Tatier.
 Zuzana: Výstava na mňa vplýva nostalgicky, pretože 
od leta som v Tatrách nebola a pri pohľade na týčiace sa 
končiare v čiernobielom prevedení ma pohlcuje pocit 
melanchólie a chladu v duši. Jednoznačne najviac na 
mňa zapôsobila fotka Jahňacieho, Kolového a 
Ľadového štítu.
 

Dušan: Je to veľmi príjemné, keď má človek chvíľku čas 
pred predstavením a môže si pozrieť tieto fotky. Zaujal 
ma exotický Island, ale najmä Reynisfjara.
 Peter: Vyvoláva to vo mne melancholickú konotáciu, 
hlavne preto, že fotograf využíva tmavé odtiene a silné 
kontrasty. Je mi príjemné, že sú to statické obrazy. Páči 
sa mi fotka Liptovské kopy a Kriváň. Využíva len 
odtiene čiernej a napriek tomu vyzerá živo. Chýbajú 
textúry, ale vďaka silným hraniciam objektov, 
zachytených na fotke, sa obsah javí dostatočne plný.
 Miro: Každý rok sa tu zastavím, aby som si prezrel 
fotky -  keďže z Bratislavy je pre mňa do Tatier ďaleko. 
Najviac ma z vystaveného súboru zaujala fotka s 
názvom Levočská hora. Niečím ma priťahuje.

Martin Jenčo

Ako sa vám páčia vystavené fotografie?
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Veľká zasadačka MsÚ Poprad

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

12.00 Projekcia súťažných filmov

Z Mica do Grónska
r.: J. MacMillan, CA 2014
Putovanie Lukasa a Johnyho za jemným 
prašanom.
Kráľ nebies – Orol skalný
r.: T. Hulík, SK 2014
Majestnaný vzhľad, prenikavo bystrý zrak, ostré 
pazúry - predstavujeme vám kráľa nebies.
Hmatateľný
r.: B. Meier, AT 2015
Lyžiar Daniel a jeho skúsenosti s tromi rôznymi 
typmi lyžiarov.
 
15.00 Projekcia súťažných filmov

Cesta hore
r.: D. Čálek, CZ 2015
Radek Jaroš a jeho výstup na K2, ktorým zavŕšil 
ako prvý Čech tzv. Korunu Himalájí. 
Doberman
r.: A. Michaud-Soret, FR 2015
Neuveriteľné majstrovstvo pilotáže motorových 
paragliderov. 
McLure / Mawson / Verdon
r.: R. Heap, B. Pritchard, UK 2014
Steve McLure, Neil Mawson a ich prelez ťažkej 
cesty v kaňone Verdon.

18.00 Multimediálna prezentácia
 Hosť festivalu: Sandy Allan
 Projekcia súťažných filmov

Balloonskiing
r.: J. Aitzetmüller, AT 2015
Iba vietor vie, kedy budete lyžovať. 
Na svetlo sveta
r.: M. Brückner, F. Ruth, OM 2014
Horolezci Stefan Glowacz a Chris Sharma v 
previsoch ománskeho podzemia. 

21.00 Projekcia súťažných filmov

Panaroma
r.: J. Herranz, ES 2015
Edu Marín a jeho 62-ročný otec Francisco Marín 
Novato sa pokúsia o zdolanie legendárnej cesty.
Jurek
r.: P. Wysoczanski, PL 2014
Filmová spomienka na Jerzyho Kukuczku, 
najlepšieho poľského himalájistu v histórii.
K6 - západná stena
r.: Welsted, Slawinski, Huey, Skupinski, CA 2014
Prvovýstup na panenský vrchol v Karakorame. 
178 vrcholov
r.: G. Hackett, SE 2015
Výstup a zlyžovanie každého zo 178 vrcholov 
pohoria Jämtland. 

 Zatiaľ jediným návštevníckym rekordom sa môže festival 
pochváliť len v prvý deň svojho 23. ročníka. V stredu večer, 
na slávnostné otvorenie a prvý premietací blok súťažných 
filmov, si kúpilo lístok vyše 300 divákov. Takáto bilancia za 
doterajšiu existenciu festivalu na prvý deň ešte nikdy 
nevyšla.

 Po iné roky zvyklo prísť okolo 100-150 platiacich divákov. 
Ostatné dni však už ďalšie prerábanie doterajších 
návštevníckych štatistík nepriniesli. Diváci teda v panike 
nemusia byť, lístky by mali zohnať aj na nedeľu – ak nie do 
sály na MsÚ, tak sa im určite ujde v popradskom Dome 
kultúry. Ak sa spamätajú dostatočne včas.  

Rekordy nepadajú
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