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Charizmatický Škót sníval o Nanga Parbate

12.00 Projekcia súťažných filmov

Yukonský závislák – 3 000 km na kanoe 
z brezovej kôry
r.: V. Stauder, DE 2015
Dobrodružná cesta vo vlastnoručne 
zhotovenom kanoe po legenárnej rieke 
Yukon. 
Jednoduchý stroj
r.: G. Hackett, FR 2015
Film o alpskej lanovke La Grave, ktorá je 
ikonou moderného freeridového lyžovania.

Divoké Slovensko
r.: T. Hulík, J. Haft, SK 2015
Spoznávanie tajov krajiny, o ktorej sme 
všetci presvedčení, že ju dôverne 
poznáme. 

17.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov    
 festivalovej súťaže 
 a
 Projekcia ocenených filmov 

 Jedeným z hlavných festivalových hostí, Sandy Allan, uznávaný škótsky horolezec, horský vodca a prvovýstupca sa 
včera divákom predstavil multimediálnou prezentáciou. K lezeniu sa dostal už veľmi skoro, ako sám hovorí, už ako 19-ročný 
sa naučil pracovať s lanom a následne začal liezť.

 Festival sa dnešným dňom blíži k finále. Večer o piatej sa slávnostným vyhlásením výsledkov a projekciou výberu z 
ocenených filmov 23. MFHF skončí. Bude aj 24. ročník? Spýtali sme sa na to riaditeľka MFHF Márie Hámorovej.

XXIII. Medzinárodný festival horských filmov

  „Narodil som sa v Škótsku, rodičia robili whisky a k 
horám ma vlastne priviedol starší brat,“ hovorí sám 
Sandy. Jeho prvá expedícia v rannom veku sa síce 
neskončila dosiahnutím vrcholu, no ako vraví, 
podstatné je, že sa vrátil domov v zdraví. Lezenie po 
horách dodnes neberie na ľahkú váhu, uvedomuje si, 
že sa musí vždy vrátiť domov k svojim dvom dcéram.
 Pracuje ako horský vodca a robí taktiež komerčné 
výpravy. Sandy sa pred dvomi rokmi preslávil aj 
ocenením Piolet d´Or za prvovýstup jednou z 
najvychytenejších dovtedy nevylezených línií – 
Mazeno Ridge na Nanga Parbat. Tento výstup bol však 
pre neho obrovskou výzvou. „Ako chlapec som čítal 
knihy o Hermannovi Buhlovi a Nanga Parbate. O 
nevylezenej línii Mazeno Ridge som vedel, bola to 
výzva a  pokúšal som sa o ňu už v roku 1985.  „Vtedy 
som nemal na ňu dosť skúseností,“ uviedol Sandy Allan 
aj pred novinármi. 
 Vysnívanú líniu, jeden z najdlhších hrebeňov na 
osemtisícovku, sa mu podarilo úspešne zdolať v roku 
2012 spolu s Rickom Allenom. Počas expedície sa 
nedostali do situácie, kedy by svoje rozhodnutia 

oľutovali, no prišli im do cesty veci, s ktorými nerátali. 
Sám Sandy priznáva, že mal aj halucinácie. O tých 
však svojim spolulezcom rozprávať nechcel. Obával 
sa, že tým naruší celý priebeh výpravy. S úsmevom 
však dodáva, že sa tieto príhody dejú tak, ako všetko v 
živote – ak ste dobre pripravení, viete sa zariadiť aj v 
neočakávaných, či nepríjemných situáciách.  

Zuzana Goleinová

 Stretneme sa takto o rok?
 Ale áno. Ak sa nič mimoriadne komplikované pri 
príprave a organizácii festivalu nevyskytne, urobíme 
všetko preto, aby festival písal svoje ďalšie kapitoly. 
Vieme už aj termín, stretneme sa 12. až 16. októbra 
2016. Teším sa. 
 Ako si spokojná s doterajším priebehom festivalu?
 Nechcem nič zakríknuť, lebo pár hodín festivalu 
máme ešte pred sebou. Zatiaľ mám pocit, že sme 
divákom priniesli výnimočné zážitky a dobre sa tu cítili. 

Dúfam, že to tak zotrvá až do konca. 
 Si spokojná aj s návštevnosťou?
 Áno, ako vždy, najväčší nápor sme cítili v piatok 
večer a v sobotu. Ale aj v stredu sme zaznamenali 
výnimočne veľký záujem divákov. Inak je prirodzené, 
že práve víkend, keď ľudia majú voľno, je divácky 
najsilnejším termínom. Aj počasie k tomu prispelo, 
nebolo najvhodnejšie na turistiku a tak sa sály plnili.
 Zažila si veľa stresujúcich chvíľ?
 Ani nie. Festival má už za tie roky svoj vlastný 
rytmus, každý zo štábu pozná svoju úlohu a povinnosti. 
Trochu adrenalínu sme zažili s prezentáciou 
sobotňajšieho hosťa. Sandy Allan prišiel naozaj len na 
otočku a na prípravu jeho programu sme mali veľmi 
málo času. Ale technika nezlyhala a všetko vyšlo, ako   
malo.
 Mala si aj ty ako riaditeľka festivalu nejaký mimo-
riadne príjemný  divácky zážitok?
 Ak nebudem hovoriť o filmoch, tak určite ma 
potešilo, že na Festival cup, lezecké preteky, prišlo 
takmer päťdesiat lezcov. To o niečom svedčí. Tiež ma 
potešilo, že sme tu mali Sandy Allana, o jeho návštevu 
sme sa dlho snažili a myslím, že ľudí, ktorých zaujíma 
horolezecký svet, potešil.

Všetko klaplo



 Advokát, kynológ a cestovateľ Lucián Očkovský premietal 
autentické zábery arktickej krajiny, nechýbalo sprievodné 
slovo a ani tradičná hudba. Prezentácia bohatá na známe i 
menej známe fakty však veľa poslucháčov nemala.
 Fotograf a cestovateľ Očkovský vie o Grónsku skutočne 
veľa a zaujímavo rozprávať. Nenadarmo už o tejto krajine 
vetra aj tieňov napísal dve knihy. Pozná jej prírodu, jej 
zákonitosti, ale aj miestnych ľudí a tradičný spôsob ich 
života – či už spôsob lovu alebo transportu.  

Pri pohľade na okolie plné nedotknutej prírody nejeden z 
nás autorovi závidí, že bol v Grónsku už mnohokrát. Len 
škoda, že v množstve festivalových premietaní si na 
prezentáciu fotografa Očkovského diváci nenašli čas. Alebo 
ich odradil priestor obchodného centra. Snáď to autorovi 
nabudúce vyjde.

 Zuzana Goleinová

 Najprv niečo z filmu Spurbar – našli ste lyžu, ktorá sa vám 
vo filme stratila?
 Áno, našli (smiech).
 Ako dlho ste pripravovali skupinu lyžiarov - začiatočníkov, 
kým sa mohli lyžovať na neupravenej zjazdovke bez vás? 
 Začali sme na začiatku sezóny, niekedy v decembri. Boli 
schopní zísť ľahké zjazdovky. Ďalších 15-20 dní sme mali 
nato, aby sme ich naučili bezpečnosti na svahu, v horách a 
pri freeride. A aby dosiahli techniku lyžovania, akú bolo 
vidieť v záverečnej časti filmu.
 Kde ste film nakrúcali?
 V Tauplitzi, Bad Mitterndorfe a v Lech zürs am Arlbergu. 
Tieto strediská boli aj partnermi nášho projektu. 
 Máte naplánované projekty podobné tomuto?
 Naplánovali sme druhú časť filmu, bude skôr umelecká. 
Ale stále hľadáme partnerov pre tento projekt.
 Teraz trochu osobnejšie - čo považujete za svoj najväčší 
úspech, či už životný alebo vo svete lyžovania?
 Lyžovanie je súčasťou môjho života, takže za najväčší 
úspech považujem možnosť nakrútiť tento film. Je zatiaľ 
mojím vrcholom. 
 Ako dlho lyžujete?
 Od troch rokov. Je to fakt dlhá doba.

 Aký je váš vzťah k lyžovaniu?
 Lyžovanie je moja doživotná láska. Jednoducho to 
milujem.
 Dostali ste sa už niekedy pri lyžovaní do nebezpečnej 
situácie?
 Ako sme ukázali vo filme, pokúšame sa predchádzať 
riziku a vyhýbať sa nebezpečným situáciám. Vždy sa 
snažíme nájsť cestu, ako nebezpečenstvo obísť. 
 Pracujete ako inštruktor lyžovania?
Áno pracujem ako inštruktor lyžovania v Arlbergu, čo je 
podľa mňa jedno z najkrajších miest v Alpách.
 Odkiaľ pochádzate?
 Z Grazu, teda nie z hôr. 
 Ako sa vám páči v Poprade?
Príchod do Popradu bol zaujímavý. Keď sme prišli, bola  
absolútna tma, nič sme  nevideli. Tri hodiny sme cestovali v 
tme a hovorili sme si, že kopce môžu byť niekde tam, tam, 
alebo tam. Boli sme totálne dezorientovaní. Dnes ráno sme 
sa prebudili a uvideli sme Vysoké Tatry. Zistili sme, že 
skutočne existujú.  Bol to nádherný pohľad. Bohužiaľ, v 
nedeľu už odchádzame. 

Petra Lichá

 Na XXIII. ročníku MFHF sme videli aj film Spurbar (Hmatateľný), ktorý režíroval ako svoju debutovú snímku Daniel Falk, 
študent na Technickej univerzite v Grazi v odboroch strojárstvo a podniková ekonomika. Daniel (aj s kamarátom Jacobom) 
nás poctil svojou návštevou a my sme ju využili na pár otázok.

Zistili sme, že Tatry skutočne existujú Škoda zabudnutej prednášky
 Sprievodným podujatím festivalu je už od septembra fotografická výstava Luciána Očkovského Nepoznané Grónsko. Je 
inštalovaná v obchodnom centre MAX a včera mala „zažiť“ svoj vrchol: multimediálnu prezentáciu, spojenú s autogramiádou.

 Na popradskej pešej zóne sme sa pýtali náhodných okoloidúcich, či vedia, že v meste sa koná Medzinárodný festival 
horských filmov. 

 Dagmar, 17 rokov, Poprad:  „Viem o tom asi toľko, že sa 
opäť raz na mestskom úrade premietajú horské filmy. 
Festival som zatiaľ navštívila len so školou. Niektoré filmy 
boli zaujímavé, iné zas absolútne nie. Pamätám si len jeden 
český o stavaní horolezeckých stien, ale to už bolo dávno. 
Myslím, že by som sa na festival prišla pozrieť. Je to dobre 
načasované, pretože v takomto upršanom počasí ľudia 
oddych pri filme určite s radosťou privítajú.“ 
 Miloslav, 39 rokov, Poprad: „Festival mi je samozrejme 
dobre známy. Už včera som bol na premietaní a veľmi sa mi 
páčilo, neviem sa dočkať dnešných filmov.“
 Ľubica, 48 rokov, Poprad: „Na festival chodíme s 
manželom každý rok, aj keď sa týmto horským športom 

nejako vášnivo nevenujeme. Bývame však pod Tatrami, 
hory s nami jednoducho stále súvisia a nevyužiť príležitosť 
takejto akcie dokonca priamo tu, v Poprade, by bolo 
nelogické.“
 Adrián, 19 rokov, Poprad: „Na festival som sa chystal 
včera, no kamarátka mi na poslednú chvíľu oznámila, že 
nemôže. Dúfam, že sa mi podarí ísť aspoň v nedeľu. Festival 
je veľmi dobrou udalosťou v meste.  Páčilo sa mi to, už keď 
sme ako mladší žiaci chodili na premietania. Som veľký 
nadšenec turistiky, lyžovania a týchto športov, pre mňa je to 
super akcia.“

Zuzana Goleinová

 Aký by to bol festival, keby nemal v programe 
boulderingové preteky? Tento rok zmenili názov, už je z 
nich Festival cup, ale usporiadateľom stále zostáva 
SHS JAMES v spolupráci s popradským Horským 
filmom, n. f., a už tradične je to aj súčasť Slovenského 
pohára v športovom lezení. A aby toho tradičného 
nebolo málo, aj tento rok nad pretekmi visel jemný 
otáznik: neprekazí počasie zámery organizátorov?  
 Nakoniec sa vyjasnilo, aj ranné mrholenie prestalo, 
dokonca ani ten chlad nebol taký zúfalý, ako sa javil 
ešte pár nocí pred pretekmi. Nakoniec do Popradu 

prišlo súťažiť 9 žien a 37 mužov, do finále postúpilo 7 
žien a 8 mužov. 
 Zo žien sa najlepšie darilo Lenke Mičicovej, druhá 
skončila Zuzka Štefanská a tretia Katka Čižmárová. 
Medzi mužmi bol najlepší Ondro Švub, druhý skončil 
Maťo Švub a tretia priečka patrila Kubovi Kováčikovi. 
Bouldre si vyskúšali aj juniorskí športoví lezci, 
na j lepšou jun iorkou v  Poprade bo la  Lýd ia 
Baranovičová a juniorom Kubo Švub. 
 Blahoželáme. 

Vedia Popradčania o festivale?

Liezli ženy aj muži
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 Najprv niečo z filmu Spurbar – našli ste lyžu, ktorá sa vám 
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 V Tauplitzi, Bad Mitterndorfe a v Lech zürs am Arlbergu. 
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 Máte naplánované projekty podobné tomuto?
 Naplánovali sme druhú časť filmu, bude skôr umelecká. 
Ale stále hľadáme partnerov pre tento projekt.
 Teraz trochu osobnejšie - čo považujete za svoj najväčší 
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 Lyžovanie je súčasťou môjho života, takže za najväčší 
úspech považujem možnosť nakrútiť tento film. Je zatiaľ 
mojím vrcholom. 
 Ako dlho lyžujete?
 Od troch rokov. Je to fakt dlhá doba.

 Aký je váš vzťah k lyžovaniu?
 Lyžovanie je moja doživotná láska. Jednoducho to 
milujem.
 Dostali ste sa už niekedy pri lyžovaní do nebezpečnej 
situácie?
 Ako sme ukázali vo filme, pokúšame sa predchádzať 
riziku a vyhýbať sa nebezpečným situáciám. Vždy sa 
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 Ako sa vám páči v Poprade?
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alebo tam. Boli sme totálne dezorientovaní. Dnes ráno sme 
sa prebudili a uvideli sme Vysoké Tatry. Zistili sme, že 
skutočne existujú.  Bol to nádherný pohľad. Bohužiaľ, v 
nedeľu už odchádzame. 

Petra Lichá

 Na XXIII. ročníku MFHF sme videli aj film Spurbar (Hmatateľný), ktorý režíroval ako svoju debutovú snímku Daniel Falk, 
študent na Technickej univerzite v Grazi v odboroch strojárstvo a podniková ekonomika. Daniel (aj s kamarátom Jacobom) 
nás poctil svojou návštevou a my sme ju využili na pár otázok.

Zistili sme, že Tatry skutočne existujú Škoda zabudnutej prednášky
 Sprievodným podujatím festivalu je už od septembra fotografická výstava Luciána Očkovského Nepoznané Grónsko. Je 
inštalovaná v obchodnom centre MAX a včera mala „zažiť“ svoj vrchol: multimediálnu prezentáciu, spojenú s autogramiádou.

 Na popradskej pešej zóne sme sa pýtali náhodných okoloidúcich, či vedia, že v meste sa koná Medzinárodný festival 
horských filmov. 

 Dagmar, 17 rokov, Poprad:  „Viem o tom asi toľko, že sa 
opäť raz na mestskom úrade premietajú horské filmy. 
Festival som zatiaľ navštívila len so školou. Niektoré filmy 
boli zaujímavé, iné zas absolútne nie. Pamätám si len jeden 
český o stavaní horolezeckých stien, ale to už bolo dávno. 
Myslím, že by som sa na festival prišla pozrieť. Je to dobre 
načasované, pretože v takomto upršanom počasí ľudia 
oddych pri filme určite s radosťou privítajú.“ 
 Miloslav, 39 rokov, Poprad: „Festival mi je samozrejme 
dobre známy. Už včera som bol na premietaní a veľmi sa mi 
páčilo, neviem sa dočkať dnešných filmov.“
 Ľubica, 48 rokov, Poprad: „Na festival chodíme s 
manželom každý rok, aj keď sa týmto horským športom 

nejako vášnivo nevenujeme. Bývame však pod Tatrami, 
hory s nami jednoducho stále súvisia a nevyužiť príležitosť 
takejto akcie dokonca priamo tu, v Poprade, by bolo 
nelogické.“
 Adrián, 19 rokov, Poprad: „Na festival som sa chystal 
včera, no kamarátka mi na poslednú chvíľu oznámila, že 
nemôže. Dúfam, že sa mi podarí ísť aspoň v nedeľu. Festival 
je veľmi dobrou udalosťou v meste.  Páčilo sa mi to, už keď 
sme ako mladší žiaci chodili na premietania. Som veľký 
nadšenec turistiky, lyžovania a týchto športov, pre mňa je to 
super akcia.“

Zuzana Goleinová

 Aký by to bol festival, keby nemal v programe 
boulderingové preteky? Tento rok zmenili názov, už je z 
nich Festival cup, ale usporiadateľom stále zostáva 
SHS JAMES v spolupráci s popradským Horským 
filmom, n. f., a už tradične je to aj súčasť Slovenského 
pohára v športovom lezení. A aby toho tradičného 
nebolo málo, aj tento rok nad pretekmi visel jemný 
otáznik: neprekazí počasie zámery organizátorov?  
 Nakoniec sa vyjasnilo, aj ranné mrholenie prestalo, 
dokonca ani ten chlad nebol taký zúfalý, ako sa javil 
ešte pár nocí pred pretekmi. Nakoniec do Popradu 

prišlo súťažiť 9 žien a 37 mužov, do finále postúpilo 7 
žien a 8 mužov. 
 Zo žien sa najlepšie darilo Lenke Mičicovej, druhá 
skončila Zuzka Štefanská a tretia Katka Čižmárová. 
Medzi mužmi bol najlepší Ondro Švub, druhý skončil 
Maťo Švub a tretia priečka patrila Kubovi Kováčikovi. 
Bouldre si vyskúšali aj juniorskí športoví lezci, 
na j lepšou jun iorkou v  Poprade bo la  Lýd ia 
Baranovičová a juniorom Kubo Švub. 
 Blahoželáme. 

Vedia Popradčania o festivale?

Liezli ženy aj muži
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