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Pátek 24.8.2007
unavili bezesnými večery s přáteli. Věřím, že
Vám všem nabídne festival a v neposlední řadě
i prostředí a okolí Města Teplice nad Metují
takové zážitky, na které si rádi po létech
zavzpomínáte.
Přeji všem návštěvníkům festivalu
mnoho zážitků z připraveného programu. Přeji
24.ročníku Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu spokojeného diváka, který
si do svého diáře zapíše datum festivalu i
v příštím roce.
MilanBrandejs
Starosta města

Úvodní slovo ředitelky festivalu
Ahoj všem!

Vážení návštěvníci, vážení hosté, přátelé
festivalu,

zdá se mi to jako včera, kdy jsme se
loučili s loňským, 23. ročníkem našeho, nebo
vlastně Vašeho festivalu. Není nic lepšího, než
se těšit na setkání s lidmi, kteří jsou našemu
srdci blízcí, prožít několik málo dní v klidu,
bez pracovních povinností, v přírodě, v kině u
zajímavého filmu, u kávy, svařáku či pivka
v malebné hospůdce nebo u bufetu…. To vše,
aspoň doufám, přináší jedinečná akce tohoto
typu pořádaná u nás v Teplicích nad Metují.

Teplice nad Metují
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Není náhoda, že se najdou lidé, kteří
nevynechali jediný prodloužený víkend za
posledních více jak dvacet let, aby své tělo

Je tu opět poslední srpnový víkend a
s ním již 24. Mezinárodní horolezecký filmový
festival.
Letos bylo do soutěže přihlášeno 48
filmů, z nichž výběrová komise vybrala 38
snímků z patnácti zemí. Co do počtu je nejvíce
zastoupeno Slovensko s osmi filmy! Českou
republiku, stejně jako vloni, reprezentuje sedm
snímků.
Kromě promítání filmů v kině a ve
škole vás čeká bohatý doprovodný program.
Výstava fotografií Jiřího Hladíka, s prostým
názvem “Hory“, na které se můžete těšit na
snímky od Jizerek až po Himálaje. Jako
každoročně se můžete zúčastnit závodů
v boulderingu nebo 14. Bufo Crossu. Na hřišti
budou vždy večer diashow a koncerty. Letos je
pro vás připravena nová soutěž „Dej si lajnu“.
Nechte se překvapit!
Věřím, že si každý přijde na své a
vybere si z pestrého programu. Pro případ, že
byste si z množství akcí nemohli vybrat,
můžete si jít oddechnout do našich skalních
měst.
Přeji všem příjemný pobyt, radost ze
setkání s kamarády a hodně sluníčka nejen na
obloze…
Máša Jirmannová
Ředitelka festivalu
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Rozhovor
Máša Jirmannová
BAVÍ MNĚ TO
Kolik vlasů jsi během toho dalšího roku
příprav na nový ročník festivalu ztratila?
Máš už nějaké šediny?
No comment. Takové otázky se ženským
nedávají, to bys mohl ve svým věku už vědět.

Počítej 850 tisíc, když se hodně šetří. Ale vždy
je třeba něco nového koupit nebo opravit, takže
i více. Na letošek máme třeba nové venkovní
plátno.
SEHNAT PENÍZE JE NELEHKÉ
Jak těžké je na něj sehnat dostatek peněz?
Co si budeme povídat. Peníze sehnat je vždy
nelehké. Tedy dostatek peněz.

Jak dlouho vůbec ředitelku festivalu děláš?
Baví tě to ještě? Neztrácíš motivaci?
Od 30.června 1998. Tak si to spočítej. Baví
mně to, motivaci neztrácím, ale někdy sílu.
Ředitelé a organizátoři podobných akcí se
většinou těší, až to bude za nimi. Jak je to
s tebou? Těšíš se, až bude po fesťáku? A
nebo se na něj moc těšíš a dokážeš si jej
řádně užít a nějaké obavy prostě házíš za
hlavu?
Já mám různé roky. První roky, když odjeli
poslední hosté a pořadatelé, prostě lidičky, co
pomáhají, tak na mně spadl šílený smutek, že je
konec a všichni jsou pryč a já tady s tím
nepořádkem po festivalu zůstanu sama. Teď už
jsem to vymyslela, nechávám si u sebe ještě po
fesťáku nějakou dobrou dušičku, která mně tu
nenechá v depresi samotnou. Při úklidu a
posílání filmů zpět filmařů a zároveň přihlášek
na nadcházející ročník se pomalu dostanu do
nálady a spolu s plány na další ročník je splín
pryč.
Vypadá to, že počasí na víkend vyjde. Ale
hlavně to nesmíme zařeknout, že! Oba víme,
jak to poslední srpnový víkend s počasím
občas bývá! Kolik tě stálo to slibované pěkné
počasí?
On si toho nikdo nevšiml, že co jsem
ředitelkou, tak je hezké počasí. Akorát v roce
1999, když na koupališti bylo Bílé divadlo a
nazí chlapi na lyžích, tak to byla kosa.
Když jsme u těch financí, mnoho
návštěvníků by jistě zajímalo, kolik je
rozpočet festivalu v Teplicích?
2

Igor Koller a Máša Jirmannová
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Rozpočet je každý rok obyčejně stejný a
nebo výše financí kulminuje a někdy jich je
prostě tak akorát, někdy by se hodila nějaká
koruna na víc?
Když je potřeba něco nového koupit, tak se
samozřejmě šetří, jak to jde. Abychom byli
soběstační, koupil se i dataprojektor. Ten se
také využívá během roku v kině.
Už na jaře jsi mi říkala, že některá slavná
jména světového horolezectví chtějí za svá
promítání honoráře ve výši tisíců Eur.
Myslíš si, že by stálo za to každý rok
takovou hvězdu do Teplic přitáhnout a nebo
jít vlastní cestou a představovat divákům
méně známé tváře, které je náš festival
finančně schopen utáhnout? A taky doufat,
že kouzlo Adršpašsko-teplického království
přitáhne třeba i ty slavné jen za proplacení
nákladů spojených s dopravou, jídlem a
ubytováním.
Víš co, od každého je potřeba něco.
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Pravidelně
jezdíš
okoukávat
jiné
horolezecké filmové festivaly venku. Jaký je
tvůj oblíbený?
Jednoznačně Trento. Asi proto, že je nejblíže
našemu festivalu. Na pódium sice chodí
kravaťáci, ale lidi se tam mají kde setkat.
Máš v hlavě někoho, koho by jsi tady ráda
někdy uvítala, ale holt to zatím finance nebo
jiné zádrhele neumožňují?
Nápadů je fakt hodně.
Hotel Koruna je i nadále černou skvrnou
Teplic. Jak to s ním vypadá? Nesvítá na lepší
časy s jeho případnou rekonstrukcí?
To se budeš muset zeptat trochu jinde. Navíc je
to soukromý majetek.
AŤ VŠICHNI PŘIJEDOU
Kolik návštěvníků vloni festival navštívilo?
Asi kolem tři tisíc. Víc jich nechceme, kam
bychom je dali, že? Teď vážně, ať všichni
přijedou, nebudou litovat.
Kolik je návštěvnický rekord a kdy to bylo?
A tip pro letošek? Kolik lidiček by jsi tady
letos ráda uvítala?
Přes ty tři tisícovky. Za to číslo bych byla ráda.
Proč by měli dorazit i ti, kteří fesťák tak
trochu zatratili nebo ti, kteří si k němu ještě
nenašli cestu? Na co bys je letos nalákala?
Máš svého vyhlídnutého hosta, jehož
promítání si rozhodně nenecháš ujít? A co
tvé tipy na filmy, které vřele doporučíš?
Na každém filmu je něco zajímavého. Nechci
vychvalovat jenom některé, samozřejmě mám
svého favorita. A co se týká besedy s hosty,
vždy když si myslím, že budu vidět celou
besedu, tak mně stejně někdo odvolá. Tak to
nechci zakřiknout.

Ty asi ještě netušíš, komu jsi letos
Zpravodaj svěřila do rukou, že? Bude ti
vadit, když ti z něj udělám takový místní
bulvární plátek? Čtenost je třeba nějak
zvednout! Nepamatuješ si náhodou, kolik
čísel Zpravodaje se nejvíce prodalo a kdy to
bylo?
Já už si ani nepamatuji, od kdy je zpravodaj
zdarma. Ale co už vím, že jsem Zpravodaj
svěřila do rukou zodpovědnému chlapovi.
Tomáš Roubal ti každým rokem slibuje, jak
dojede a hodíte trochu řeč. Víš, hlavně ty
naše velké plány… Letos snad ani nedojede.
Klidně prozradím, že snad chce raději
pošetřit nějaký ten den na cestu do Dolomit
a Arca. Chceš mu něco vzkázat?
Radši ne. A nebo jo. Zvlášť letos mně hodně
zklamal, ale jsi tu za Montanu ty a věřím, že to
zmákneme i bez něj.
Jaký vtip jsi slyšela naposledy? Prozraď
nám jej?
Diana zrovna vyprávěla tak sprostý vtip, že já
ho nemůžu ani opakovat.
Děkuji ti za rozhovor!

Redakční bonzáček
Hledá se Liščok
Redakce Zpravodaje žádá návštěvníky,
aby nám neváhali sdělit jakékoliv informace
nebo stopy vedoucí k nalezení našeho drahého
redakčního kolegy Liščoka. Bez něj v redakci
není žádná disciplína a všude vládne strašný
chaos a anarchie.
Značka: Odměna jistá!

VŽDYCKY ZTRATÍM HLAS
Přibereš nebo zhubneš během těch čtyřech
festivalových dnů?
Nepřiberu, nezhubnu. Akorát vždycky ztratím
hlas a nevím, čím to je.
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Marťas trénuje…
Ostravský démon Martin Krejsa a otec
novodobého festivalového Zpravodaje (a taky
několika dětí) letos na festival zanevřel a
upřednostnil spalování přebytečných tukových
zásob na stavbě nějakého baráku.

Bohužel nepřímo úměrně k intenzitě
tréninku je to s Marťasovým kariérním
postupem vstříc titulu profesor. Nyní se nám
téměř ztrácí před očima a vzhledem k jeho
současné nedostatečné hmotnosti mu titul
docent statečně odolává.
Fotografická pozvánka:

HUMI OUTDOOR EXPEDICE
PAMÍR – HINDÚKUŠ 2006
Přijďte si prohlédnout fotografie
doplněné barvitým vyprávěním Romana
„Žebra“ Pekaře z expedičního putování horami
Hindúkuše a Pamíru, kam se dopravili
nezničitelnou dodávkou značky UAZ 452.
Martin „Marťas“ Krejsa nad Zpravodajem
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Několikrát mi zdůraznil, že mám jeho
jméno ve Zpravodaji vynechat. Ubezpečil jsem
ho, že když nechce, tak o něm nic nebude. Ale!
On každý je rád, že si o sobě něco přečte, jen
ne všichni to přiznají!
On Martin má letos na podzim velké
plány s nějakým kusem žuly pod kalifornským
slunkem, kde má pytel z minula. El Cap se to
prý jmenuje a na něj jedna moooc dlouhá cesta.
Namířeno tam má společně s Pepem. Dva
ostravští chachaři. Tak to budou mít
v Yosemitech jó veselo!

Cesta Vachánským údolím expedičním vozem
Uaz 452 A
Foto: Karla Štěpánková

Marťas: „Však pisek je pisek, no ni?“
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Výstup na Pik Korženěvské 7. 105 m), Tádžikistán
Foto: Kamil Havlíček
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Na vině je kauza s magnéziem, která
vedla Adama k tomuto zásadnímu rozhodnutí.
Jsme zvědavi, jak tuto informaci přijmou
činovníci Českého horolezeckého svazu.

Členové expedice v Base Campu v dolině Išmurch,
Hindúkuš, Severní Afghánistán.
Zleva: Roman „Žebro“ Pekař, voják a strážce base
campu Mirza, tlumočník Farid, Kamil Havlíček,
Karla Štěpánková, Martin Liška, Petr Macoun.

Vlajku Panamy tak nově najdeme nejen
na zádí tankerů, ale i talentovaného mladíka
z Česka.
Aleně Čepelkové to dvakrát nestačí!

Kdy a kde: pátek 24. srpna, 21 – 22 hod,
hříště v Teplicích nad Metují

Festivalový blesk
Nenechá vás klidnými
RT se převtělil!
Intenzivní meditace velkého malého RT
v jeho pyramidě poblíž Třince v posledních
měsících vedla k jeho převtělení do bílé krávy.
Až budete projíždět Třincem, tak dejte
pozor, aby jste toto posvátné zvíře nesrazili.
Mohlo by to vést k hromadnému
neúspěchu českých sportovních lezců doma i
ve světě.

Současné předsedkyni největší české
organizace sdružující
lezce a horolezce,
Českého
horolezeckého svazu,
to ani podruhé nebude
stačit. Donesly se
k nám informace, že
hodlá
kandidovat
potřetí. Tato funkce ji
uspokojuje natolik, že
si
tento
prožitek
nehodlá vzít.
Ještě jednou Adam Ondra: K2 OS!
Česká a zanedlouho panamská naděje
světového sportovního lezení se v současnosti
tvrdě připravuje na OS přelez cesty Magic Line
na osmitisícovce K2. O výstup se chce pokusit
příští rok na jaře. Držíme palce!

Áda pod vlajkou Panamy

Turek tiskovým mluvčím ČHS!

Přinášíme vám jako první
v České republice tuto žhavou
novinku, kterou jsme získaly od
zdrojů blízkých Bokule. Adam
Ondra bude od následující soutěžního roku
reprezentovat tuto středoamerickou zemi.

Od 1. ledna 2008 nastupuje na pozici
tiskového mluvčího Českého horolezeckého
svazu (ČHS) Jakub Turek.
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Turek je veřejnosti
znám,
jako
šéfredaktor
kontroverzního
magazínu
Horydoly. Podle slov sekretáře
pro ekonomiku ČHS Jindry
Pražáka, které jistě potěší
všechny členy této prestižní horolezecké
organizace, se Turek vzdal finančního
ohodnocení. Jeho podmínkou však byl
pravidelný přísun čerstvých baget v době jeho
práce pro svaz.
Uvidíme, jak se Kubovi Turkovi podaří
aktivity ČHS medializovat.

Skandál! Vlkovi uřízli ocas!
Nemůže zpátky do Krasu!
Výrazné
osobě
českého
lezení
Vladimírovi
Wolfovi
někdo uřízl ocas a bez
něj se nemůže vrátit do
Krasu! Ocas snad může
získat zpět, ale bude to
velmi náročné. Budeme
vás v dalších číslech
informovat o podrobnostech.
Zpravodaj zpracoval: Tomáš O.

Adršpach po dešti
foto: Markéta Brandová
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Program 24. MHFF,: PÁTEK 24.8. 2007
10:00 – 24:00
10:00 – 24:00
17.00

Soutěžní filmová projekce
Soutěžní filmová projekce
Ladislav Šikut – Varhanní koncert

20:00 – 21:00
21:00 – 22:00

Telegraf (koncert )
Karla Štěpánková– HUMI OUTDOOR EXPEDICE PAMÍR –
HINDÚKUŠ 2006 (visual show)
Telegraf (koncert)
Sudety 2006 (projekce loňského ročníku)
Telegraf (koncert)

22:00 – 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 2:30

kino
škola
Kostel na
Kamenci
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště

KINO
4

Sahara vertical
Mountains Without Barriers
Facing Obsession
3 masHuráá
A Wartime on Stone
Asiemut
Linea de eleganza
Pas d’ami un jour de poudreuse
Floating over Snow
Everest. Przesunąć Horyzont
Tepuy
Robin des blocs
Uli biaho
Une nuit d’hiver
Kembali!
Vom Winde Verweht Cerro Murallon

34
4
6
19
21
17
14
26
8
35
11
5
25
2
18
31

F
USA
D
SK
UK
CA
I
CH
F
PL
SK
F
SK
CH
CZ
D

47´
24´
26´
28´
17´
57´
19´
5´
6´
63´
61´
13´
58´
12´
45´
26´

Začátek

Název

Č.

Země

Délka

10:00

Com penjar-se
Územie duchov
Across the Atlas
Karakorum
Ski Cordillera 2006
De un hilo
V krajine Maple Whita
Red Bull Shape the Nature
Czekając na Rosę
Sali waza
Red Bull X Alps 2005
Expedice K2
Jak to vlastně tenkrát bylo ?
La vuelta
Flying Circus
Na hrane
Red Bull Jumping into Lost World
Expedice Shisha Pangma 2004 - jižní stěnou alpsky
Red Bull Vertigo
Zimą na Shishę
Touhy bez hranic

13
27
3
24
20
7
15
33
1
38
29
37
9
16
23
12
30
36
28
10
22

S
SK
USA
SK
SK
S
SK
A
PL
CZ
A
CZ
CZ
CZ
A
SK
VE
CZ
CH
PL
CZ

22´
51´
23´
27´
17´
9´
29´
11´
27´
30´
24´
20´
24´
26´
21´
28´
15´
30´
26´
24´
20´

10:00
12:00

5
6

14:00
16:00

7
8
9
10

18:00
20:00
22:00

71´
71´
76´
74´
74´
70´
71´

ŠKOLA
Blok č.
1

12:00
2
14:00
3
16:00
4
18:00
5
20:00
6
22:00
7

Délka
bloku
73´
67´

76´

74´

71´

73´

70´

24. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Teplice nad Metují, Česká republika, 23. – 26. srpna 2007
Město Teplice nad Metují a generální partner Petr Maštálko
(Protipožární zabezpečení staveb Mělník), BártSport Praha, Galaxie sport s.r.o. Praha
ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a Královéhradeckým krajem
s podporou dalších sponzorů, jimiž jsou:
České dráhy, Pivovar Náchod a.s, Sportiv Redpoint Teplice nad Metují , Boulder s.r.o. Praha, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Magic, Montana Climbing
Magazine Brno, Hannah Czech Plzeň, Český horolezecký svaz, Rock Point s.r.o. Praha, Lanex a.s. Bolatice, Alpine Pro a.s. Praha, ProMoPro s.r.o. Praha, Direct
Alpine s.r.o.Liberec, SPORT prima spol. s r.o. Hodonín, KIWI svět map a průvodců s.r.o. Praha, Obec Adršpach, Technické služby s.r.o. Adršpach, Český ráj
Outdoor sports s.r.o. Mladá Boleslav, Net-sport s.r.o. Olomouc, Stavební firma Radek Myška Teplice nad Metují, ELPOL POLICE s.r.o. Police nad Metují,
VAK a.s. Náchod, Renata Lepšová – UP & DOWN SPORT Náchod, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Hotel Javor Adršpach PRJ, Adventura s.r.o.
Praha, Tisk Ofset Úpice, Bohemia Sport Toman, Jiří Fidrant-North Trappers Úštěk, RP Komponent spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem, Grim a synové
Bukovice, s.r.o. Police nad Metují, Hobra Školník s.r.o.Broumov, CDS a.s. Náchod, Bernard Lainka Prachatice, G.D.P.P. spol. s r.o. Teplice nad Metují, Haven,
Květiny Drobková Police nad Metují, Martin Diviš – MOIRA Praha, Bemaniax Lomnice nad Popelkou a řezbář „Hlavní ceny festivalu“ Petr Kysela Machov
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