
prakticky nedalo dosta� von. Lezecký, 
presnejšie himalájsky boom nastal až 
teraz, v poslednom desa�roèí.

Ako ste sa dostali k horolezectvu vy?
Ovplyvnili ma asi 2 faktory. Ako die�a som 
vyrastal v krásnom prostredí. Blízko nášho 
domu bol les, srnky sa chodili pás� takmer 
pod naše okná. Tak som získal ve¾mi silný 
vz�ah k prírode. A túžbu po spoznávaní 
ïalekého sveta vo mne vyvolali otcove 
knihy. Bol uèite¾ geografie a v knižnici mal 
množstvo kníh o horách, o jaskyniach.

Na svojej webstránke máte aj takéto 
krédo: “Dosiahnu� vrchol je úžasný zážitok, 
ale nie nutnos�. Boli ste v situácii, keï ste 
„oželeli“ vrchol?
Samozrejme. Dvakrát som liezol na 
Gasherbrum II, ale musel som sa otoèi�. 
Vrátim sa tam. Chcem totiž stá� na 
všetkých osemtisícovkách. Na troch som 
bol, ostáva mi jedenás�. Budem, 
samozrejme, liez� bez šerpov a bez 
kyslíka. Tak ako doteraz.

Zdá sa, že horolezectvo je momentálne 
váš život.
Nielen momentálne. Chcem sa mu (Smiech) Nie, to urèite nie. Všetky tieto 
venova� aj v budúcnosti. Mám ve¾a plánov. prvenstvá mám preto, lebo v Rumunsku je 
A nielen horolezeckých. Chcem pomôc� málo horolezcov. Len 9 nás vystúpilo nad 
mladým ¾uïom z chudobných oblastí pri 8000 metrov. Viete, u nás v minulosti neboli 
získaní vzdelania. Bez oh¾adu na to, èi žijú podmienky na rozvoj himalájskeho 
pod Himalájami alebo v Afrike.horolezectva. V èase komunizmu sa 
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RUMUNSKÁ JEDNOTKA 
V predchádzajúcich Spravodajoch sme predstavili dvoch „seniorov“ poroty MFHF. 

Ostáva už len najmladší porotca. ALEX GAVAN je rumunský horolezec, ktorý má na 
svojom konte nieko¾ko prvenstiev. Je najmladší rumunský horolezec, ktorý vystúpil na 
osemtisícovku. To bolo v roku 2006. O rok neskôr ako prvý Rumun  „na jeden šup“ vyliezol 
zo základného tábora na Gasherbrum I. Tento rok si zaknihoval prvý rumunský výstup na 
Makalu. Cíti sa Alex ako hviezda?



poveda�, že som ve¾mi prí jemne 
prekvapený Popradom. Zmenil sa k 
lepšiemu.

Zaujalo vás teraz ešte nieèo, èo ste pred 
20 rokmi nevideli?
Neviem, èi to bolo náhodou alebo je to skôr 
pravidlo. Zdá sa mi, že v stenách je menej 
lezcov, ako bolo za našich èias. Obávam 
sa, že je tu trend prílišnej ochrany prírody, 
ktorá z nej ¾udí vyháòa. A to nie je dobre. 
Treba necha� mladých, aby liezli v prírode.

Preèo sa venujete práve lezeniu? Ako 
ste sa k nemu dostali?
Zaèal som ve¾mi skoro, mal som len 12 
rokov. Lezenie ma nadchlo, bola to pre mòa 
hra, ktorá ma zaèala ve¾mi bavi� a baví ma 
do dnes. Fascinuje ma na tom sloboda, 

Bernd, ako ste v Tatrách cítili vtedy a ktorú lezenie poskytuje. A ešte to, že 
dnes? spoznávam  nových ¾udí.
Chodieval som sem ve¾mi rád. Dá sa 
poveda�, že som tu liezol 17 rokov. Vo Neinkl inoval i  s te k  výškovému 
Vysokých Tatrách mám aj 3 prvovýstupy. horolezectvu?
Pravidelne sme tu dorazili ako ve¾ká partia. Skúšal som to. Bol som v Karakorume i v 
Hoci som s nikým zo Slovákov neliezol, Himalájach. Pokúšal som sa o K2, ale 
poznali sme. Stretli sme v bivakoch èi na neoslovilo ma to. Takéto lezenie je pre mòa 
chatách. Hodnotili sme navzájom svoje málo technické. A je tu ešte jedna vec. 
túry. A ako sa cítim teraz? Som tu prvýkrát Výškové lezenie, to sú expedície, ktoré 
od roku 1989. Priznám sa, že som ostal trvajú týždne. To je znièujúce pre telo a ja si 
ve¾mi smutný, keï som videl, èo urobila s ho chcem ešte udrža� v dobrom stave, aby 
Tatrami veterná kalamita. Príroda je však som mohol liez� èo najdlhšie.
silná, vysporiada sa s tým. No a musím 

ÈESTNÝ HOS�
61 rokov a 1000 prvovýstupov. Tieto èísla sa viažu k èestnému hos�ovi 16.roèníka MFHF 

Poprad BERNDOVI  ARNHOLDOVI. Tento nemecký lezec sa ako ryba vo vode cíti najmä 
na labských pieskovcoch. Dôverne však pozná aj naše Vysoké Tatry. Ako obèan bývalej 
NDR to totiž boli jediné ve¾hory, do ktorých sa mohol dosta�. 

Zvyk je železná koše¾a a preto ju treba prezliec�. Tento rok bude slávnostné 
vyhlasovanie výsledkov festivalovej sú�aže o hodinu skôr!  Ceny bude predseda 
poroty a ïalšie osobnosti odovzdáva� filmárom v kine Gerlach zajtra už od 17.00 h.

POZOR ZMENA! POZOR ZMENA!

POZOR ZMENA! POZOR ZMENA!



Urèite dnes nezabudnite prís� na Námestie svätého Egídia. Aj tento rok tu budú preteky 
Slovenského pohára v boulderingu. Lezecká stena bude opä� tradiène oproti Café Razy. Nájdete to 
jednoducho. Od steny sa bude šíri� hudba, potlesk divákov a dramatické komentovanie lezeckých 
výkonov. Výsledky pretekov a vyhlásenie výsledkov je v kine Gerlach naplánované už na dnešný 
veèer. Oplatí sa prís� aj neskôr popoludní. Finále je na programe približne od 16.00. Príïte sa pozrie�, 
èi platia zákony gravitácie!

Presne pred 9-timi mesiacmi – 11.januára, zomrel èlovek, ktorého meno bude navždy 
spojené s Mount Everestom. Sir EDMUND  PERCIVAL  HILLARY. Muž, ktorý 
29.mája 1953 spolu s Tenzingom Norgayom stál na najvyššom bode Zeme. Popradský 
festival mal èes� privíta� sira Hillaryho na svojom druhom roèníku v roku 1994. Všetci, ktorí 
mali príležitos� stretnú� sa s ním osobne, hovoria o òom ako o ve¾mi príjemnom a 
sympatickom èloveku. Festivalový štáb ho prostredníctvom mailu oslovil aj vlani. 
Sprostredkovate¾om bola jeho manželka, cez ktorú sir Hillary odovzdal pozdrav festivalu a 
jeho divákom. Rozhodli sme sa pripomenú� si túto výnimoènú osobnos� špeciálnou 
projekciou. Pripravená je na zajtra na 14.00 v kine Gerlach. Srdeène vás pozývame.

SIR HILLARY A POPRAD

SKALNÍ  SÚ  TU! 18 155
Medzi našich verných divákov patria žiaci 

a uèitelia Gymnázia školských bratov z 
Bratislavy. S výnimkou I.roèníka sú ich 
zástupcovia na festivale v Poprade každý rok! 
Tento rok ich prišlo neúrekom – 60. Ïakujeme im 
za priazeò a veríme, že nielen oni prídu aj na 
budúci rok.

Jednou z cien, ktorú môžete vyhra�, ak sa 
zapojíte do diváckej ankety, je Karta darcu LZZS 
ATE. V stánku pred sálou je aj na predaj za 200 
korún. Vrtu¾ník potom poskytne pomoc, aj keï 
pod¾a zdravotnej pois�ovne nebude takýto zásah 
nevyhnutný. Èíslo v titulku patrí tiesòovej linke 
leteckých záchranárov. Máte ho už v mobile?

LEZIEM, LEZIEŠ, LEZIEME, LEZÚ 
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18.00 Sú�ažné filmy - blok 9 21.00 Sú�ažné filmy - blok 10
Carstensz – siedma hora Pásy filmu denne

SR 2008, r.: P. Barabáš Francúzsko, r.: D. Janiszewski
Dramatický príbeh expedície, ktorá sa s Pä� dní èistého adrenalínu.
pomocou domorodcov snaží prerazi� hornatou Osvietenie
džung¾ou  a  vys túp i �  na  legendárnu Rakúsko 2007, r.: A. Buchroithner, S. Ribitsch
Carstenszovu pyramídu. Mladý lezec sa odrazu ocitne tvárou v tvár k 

G IV – G III: Zabudnutí obri realite - pred ním je  normálna práca.
Španielsko 2008, r.: S. Álvaro Patagónska zima
Takmer polstoroèie po Bonattiho výstupe sa traja Ve¾ká Británia 2007, r.: A. Lee
priatelia vydajú na G III a G IV. Pokus o zimný provovýstup na Torre Egger. 

Pustelnikovci v horách Na východ od Everestu
Po¾sko 2008, r.: M. Dembinski SR 2008, r.: D. Liška
Traja lezci – otec a synovia. Dve generácie. Dva V stopách mystika Milaräpu nás autor zavedie až 
odlišné prístupy k horám, lezeniu i životu. pod juhozápadnú stenu Everestu.

ve¾ká zasadaèka MsÚ Poprad
12.00 Sú�ažné filmy - blok 10 Príbeh 17-roèného nepálskeho chlapca, ktorý si 

Pásy filmu denne na vzdelanie zarába nosièskou drinou. 
Francúzsko 2008, r.: D. Janiszewski
Pä� dní èistého adrenalínu. 18.00 Pustelnik, Morawski, Zaluski, Hámor

Osvietenie multimediálna prezentácia a beseda
Rakúsko 2007, r.: A. Buchroithner, S. Ribitsch
Mladý lezec sa ocitne tvárou v tvár k realite - pred Sú�ažné filmy - blok 12
ním je  normálna práca. Annapurna inou cestou

Patagónska zima Po¾sko 2008, r.: D. Zaluski 
Ve¾ká Británia 2007, r.: A. Lee Štvorica horolezcov sa pokúša ¾ahkým štýlom 
Pokus o zimný provovýstup na Torre Egger. vyliez� cestu v severozápadnej stene 

Na východ od Everestu Annapurny. Vrchol je na dosah, poèasie velí na 
SR 2008, r.: D. Liška zostup. 
V stopách mystika Milaräpu nás autor zavedie až Cesta horami
pod juhozápadnú stenu Everestu. Po¾sko 2007, r.: M. Klosowicz

Filmový portrét Wojciecha Kurtyku, autora 
15.00 Sú�ažné filmy - blok 11 naj�ažších výstupov himalájskej histórie. 

Nanga Parbat
ÈR 2005, r.: R. Jaroš, I. Stehlík 21.00 Alex Gavan
Po dvoch mesiacoch v Diamírskej stene sa sen  multimediálna prezentácia s hos�om festivalu 
stáva skutoènos�ou. 

Ve¾ké odhodlanie Sú�ažné filmy - blok 13
Austrália 2007, r.: W. Elrick, B. Semple Mandarínkový výlet
Aconcagua a na jej vrchole èlovek, ktorý prišiel SR 2008, r.: R. Hatiar
pri dopravnej nehode o nohu. Legendárny yosemitský El Capitan, cesta 

Skyrunner Tangerine trip, sedem dní, so  40 l vody.
Nemecko 2007/2008, r.: N. Jäger Yamabushi
Cesta za najvyššími vrcholmi všetkých Kanada 2006, r: W. Gadd
kontinentov v rekordnom èase. Osem dåžok poriadne previsnutej steny v 

Kaukau Skalistých horách.
Slovensko 2008, r.: S. Bariaková, J. Jedinák Karavána snov
Na bicykloch od Èierneho po Kaspické more. Po¾sko 2007, r.: M. Klosowicz

Pú� èervenej chladnièky Portrét najslávnejšiej po¾skej himalájistky  
Srbsko 2007, r.: L. Muntean, N. Stankovic Wandy Rutkiewiczovej. 
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