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Jenny Lavarda
Jenny Lavarda je
sympatické blonďaté
děvče, do kterého
byste
na
první
pohled
rozhodně
neřekli,
že
je
profesionální
horolezkyní,
mistryní světa v
ledolezení, úspěšně
závodí na překližce
a že má za sebou i
špičkovou horskou
cestu Larcher –
Vigiani
na
Foto: Petr Jandík
Marmoladě.
Jak
řekla na své přednášce, po ledovci pod Mont
Blankem chodila s tatínkem už ve čtyřech
letech a trénuje 7 hodin denně.

zajímavý způsob návratu po pádu k začátku, a
to ručkováním.
Bouldering
Po celý den také probíhala soutěž v
boulderingu. Na čtyřech boulderproblémech se
snažili borci zvučných jmen. Celý závod
doprovázely chodící kávovary sponzorské
firma Nescafé a mnohý z návštěvníků určitě
zalitoval, že Český pohár v boulderingu
nesponzoruje raději nějaký pivovar. Závod
mužů vyhrál Martin Fojtík, před Kubou
Hlaváčkem. a Andrejem Chrastinou. Z děvčat
byla nejlepší Nelly Kudrová před Zuzanou
Čintálovou ze Slovenska a Helenou Lipenskou.

A že u nás na písku se jí líbilo, lezla na
zkoušku raději na druhém konci lana, ale že si
zkusila i spáru. Jen před výkony slacklajnistů
zůstala v úžasu stát a na otázku, jestli si to
nechce zkusit, řekla rozhodné NE!
Slackline
Na
slacklajnách
natažených
mezi
stromy u hriště se
blblo celý den.
Chodit po nich
zkoušeli všichni od
nejmenších
po
největší. Největší
odvážlivce lákala
hajlajna natažená ve
výšce nějakých pěti
metrů. Z finalistek
Foto Petr Jandík
závodu
nepřešla
hajlajnu ani jedna,
ale zato všechny hodily kvalitní tlamu k potěše
diváctva. Dominika Dupalová předvedla

Honza Hlaváček, foto: Petr Jandík

Moje věž: Pavel Hrubý - Alberto
Festivalový miniprůvodce ve spolupráci
s nakladatelstvím Juko
Kterou věž nebo masív máš na písku
Broumovska a Náchodska opravdu rád?
Doporučil bys na ni ostatním nějakou konkrétní
cestu?
… celé Chrámové a Martinské stěny, pěkných
cest ve všech stupních obtížnosti tam je
spousta, a najdeš je v novém průvodci Teplické
skály 1 od Pavla Lisáka
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Váže se k tomuto kousku písku nějaký tvůj
příběh?
… několik let dřiny a zážitků se super lidma
Jakou cestu bys rád v blízké době vylezl?
… tu co ještě není vylezená a čeká až na ni
proběhne kus mého života
Pavel Hrubý / Alberto

Moje věž: Tomáš Čada
Festivalový miniprůvodce ve spolupráci
s nakladatelstvím Juko
Druhé a pro dnešek poslední kolo

Kterou věž nebo masív máš na písku
Broumovska a Náchodska opravdu rád?
Doporučil bys na ni ostatním nějakou konkrétní
cestu?
… asi Papriku v Teplicích nad Metují a cestu
Gravitační komplexy, kterou vymyslel Luboš
Beneš a společně jsme ji také v 82. roce
vylezli. Tento prvovýstup byl ve své době
poměrně obtížný a měl velký význam na můj
další lezecký růst. Dlouho trvalo, než ho někdo
zopakoval a je to příklad technicky a psychicky
vyvážené cesty.
Váže se k tomuto kousku písku nějaký tvůj
příběh?
… ve skalách se jsem prožil 15 let, které stály
za to a poznal spoustu kamarádů bez nichž by
lezení ztratilo smysl
Jakou cestu bys rád v blízké době vylezl?
… Ztracený sen, který jsem si sice navrtal, ale
k RP přelezu jsem se už nějak nedostal ☺
Tomáš Čada – Tomas
Nákresy a popisy cest najdete
ve Zpravodaji díky Pavlu
Lisákovi a jeho nakladatelství
Juko, který s nápadem vřele
souhlasil. Jeho průvodce
najdete ve všech dobrých
outdoorových krámech!
2

SUDETY S NOVÝM NÁZVEM
Tradiční teplický maraton horských kol
RALLYE SUDETY má od letošního roku
nového titulárního partnera. Legendární značku
Cannondale nahradila neméně věhlasná firma
SPECIALIZED. Tento kultovní závod, který
pravidelně absolvují také významní horolezci
(např. Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý a další) se
uskuteční čtrnáct dní po festivalu, což je sobota
8. září 2007. Nejen vítězství, ale i pouhé
absolvování Sudet patří mezi bajkery k velmi
vysoko hodnoceným a je to v Teplicích nad
Metují hned po Festivalu takový druhý svátek,
kterého se účastní na dva tisíce příznivců
horských kol. Novinkou je prodloužení krátké
trati na 63 km, původních 36 kilometrů je letos
určeno pouze pro žákovské kategorie! Přihlásit
k závodu se můžete v prodejně REDPOiNT,
v INFOCENTRU nebo na www.redpointteam.cz do 31.8.2007.
Pozvánkou na 13.ročník je předpremiéra
nesoutěžního filmu z loňských Sudet, kterou
můžete vidět v pátek 24.8. od 22.00 hodin na
hřišti.
Tomáš Čada, kdysi dávno lezec, pak ředitel
festivalu a v současnosti bajker a ředitel
závodu

Festivalový blesk
Nenechá vás klidnými
Jeden z redaktorů Zpravodaje, Tomáš O.,
vyrazil zemřít hrdinnou smrtí běžce ve skalách.
O účelu náplasti na nose se lze
jen dohadovat, ale asi je to na
ochranu nosu při pádu hlavou
na kořen.
Člena
festivalové
poroty
Martina Kratochvíla překvapilo,
že mu v hotelu nejenže přeběhla přes postel
myš, ale zakousla se mu do prstu. „Snad si
nemyslela, že jsem mrtvej?“ obával se tento
zkušený cestovatel.
Zpravodaj zpracovali: Alena Č., Petr J.,
Tomáš O.
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Paprika, Kamenec
Teplické skály 1, Pavel Lisák, Nakladatelství Juko, 2007, str. 104
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Paprika, Kamenec
Teplické skály 1, Pavel Lisák, Nakladatelství Juko, 2007, str. 112
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VYHLÁŠENÍ POROTY
Hlavní cena: Asiemut
Režie: Olivier Higgins a Mélanie Carrier
Za vysoce profesionální filmové ztvárnění cyklistické expedice napříč Asií. Dva tvůrci a současně aktéři
příběhu s minimálními prostředky natočili po všech stránkách obdivuhodné a přesvědčivé svědectví.

Nejlepší horolezecký film: Zimą na Shishę (Zima na Šiše)
Režie: Darius Zaluski
Za dramaturgicky čisté a filmově kvalitní zpracování příběhu špičkového zimního himalájského výstupu na
osmitisícovku Šiša Pangma.

Nejlepší dokument: Mountains without Barriers (Hory bez hranic)
Režie: Michael Brown
Za brilantní dokument s humanistickým podtextem přibližující význam nových technologií pro vrácení
plnohodnotného života postiženým lidem. Film ukazuje, že rozhodujícím faktorem ale zůstává odhodlání
člověka.

Zvláštní cena poroty
1. De un Hilo (V ohrožení) , režie: Juan Carlos Romea Za nápaditý scénář s překvapivým koncem.
2. Jak to vlastně tenkrát bylo, režie: Pavel Rýva, Karel Macas,. za vtipně natočený hraný
dokument.
Cena města Teplice: Facing Obsession, Cena diváků: Uli Blaho
NEDĚLE
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09:00

kostel na Kamenci
Bohoslužba za zemřelé horolezce

09:00
10:00

BUFO CROSS – Běh Teplickými skalami (14.ročník)

před kinem
kino

Martin Minařík – LHOTSE (visual show)
12:00
13:00

Losování věcných cen - divácká tombola
Vyhlášení výsledků 24. MHFF + projekce vítězných filmů

před kinem
kino

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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