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LEZIE CELÁ RODINA
Prípady, keï otec priviedol k horolezectvu syna, nie sú výnimoèné. Zaujímavé
však je, keï najskôr zaène liez syn, po òom otec a nakoniec aj brat. To je prípad
Svena Scholza. Ako k tomu došlo?
To vôbec nie. Skôr je to tak, že si
navzájom pomáhame. Napríklad, keï
lezieme ažké cesty, ideme najprv my
dvaja s bratom, až potom otec. Nám
ide o to, aby sme všetci traja mali dobrý
pocit zo zvládnutia nároènej trasy.
Jednoznaène sa navzájom dopåòame.
Liezli ste najmä na pieskovcoch,
neskôr ste sa preorientovali na
bouldering. Preèo?
Platili tam ve¾mi prísne pravidlá. Mal
som pocit, že ma príliš zväzujú.
Preto ste „vymysleli“ boulder park v
saskom Švajèiarsku?
Áno. Chcel som nielen pre seba, ale
aj pre iných mladých lezcov nieèo, kde
by sme sa mohli vyblázni.

Mal som len 14 rokov, keï som zaèal
s lezením. Mal som ve¾mi dobrého
uèite¾a lezenia. Až po èase, keï otec
videl, ako ma to chytilo, zaèal sa na
lane pohybova môj otec a neskôr aj
brat.
Ako vyzerá rodinné lezenie? „Hecujete
sa“ navzájom? Skúšate tromfnú jeden
druhého?

Dá sa poveda, že celé vaše najbližšie
okolie je na lane. Nielen váš otec a
brat, ale aj vaša priate¾ka a jej otec
(Bernd Arnold – èestný hos tohto
roèníka MFHF) a mama sa venujú
lezeniu. Rozprávate sa aj o nieèom
inom ako lezení? Prípadne – venujete
sa iným športom.
(Smiech) Samozrejme, že máme aj
iné témy. A èo sa týka športu, venujem
sa napríklad motorizmu. Mám dojem,
že z motorky mám viac zranení ako z
lezenia.

NÁVRAT JE NIEKEDY LEPŠÍ AKO VRCHOL
Na tohtoroènom festivale sa premietlo nieko¾ko filmov, ktoré zaznamenávajú „expedíciu
bez vrcholu“. Patrí k nim aj slovenský film scenáristu a režiséra Petra Púcheho Ako sme
nevystúpili na Gasherbrumy. Spolu s kameramanom Tónom Kachnièom sprevádzali
èlenov expedície Gasherbrum 2007. Vznikol dokument, ktorý hovorí nielen o lezení, ale aj
o tom, že niekedy je lepšie vráti sa spod vrcholu.
Ako vnímal toto rozhodnutie Peter Púchy?

Každá výprava ide pod kopec preto,
aby naò vyliezla. To je hlavný cie¾. Iste,
všetci sme cítili isté sklamanie. Ale
naozaj som presvedèený, že niekedy
je lepšie neriskova. Toto rozhodnutie
možno padlo aj preto, že èlenovia
výpravy ako horskí záchranári
najlepšia vedia, aký fatálny môže by
dôsledok zlého kroku.
Ako ste vy sám zvládli expedíciu?

CLOSE
CEREMONY
Pozor na zmenu! Slávnostné
vyhlásenie výsledkov súaže
16.roèníka MFHF bude už o 17.00.
Nezmeškajte ho!
Pre ve¾ký úspech a na mnohé žiadosti
divákov aj náhodných okoloidúcich ešte
raz zverejòujeme kótovanú fotografiu
soba. Aby ste boli v obraze, ak by ste ho
náhodou stretli.

Nie som horolezec, ale
vysokohorský turista. Mám za sebou
Alpy, Kaukaz. Osemtisícovky to je už
nieèo iné. Ponuka ís pod
Gasherbrumy ma dostala. Splnil sa mi
tým sen. Keï som sa rozhodol, že na
výpravu pôjdem, povedal som si, že
nechcem by „do poètu“ prípadne na
obtiaž. Preto som v príprave naozaj
drel, aby som získal kondièku. To sa
mi, myslím, podarilo. Nejaké zdravotné
ažkosti sa objavili. Dostal som
horúèky, ale postupne ustúpili. Po tejto
expedícii už mám taký svoj slogan:
“Pakistan dostane každého.“ Všetci
sme postupne mali nejaké problémy,
ale ustáli sme ich.
Keby ste dostali podobnú ponuku,
prijmete ju?
Urèite áno. Otvori ráno stan a vidie
tú nádheru okolo seba je èosi
fantastické.

TRIO Z CARSTENSZ
Film Carstnesz – siedma hora jeho autor Pa¾o Barabáš na festivale neuviedol,
pretože po návrate z Afriky bol v karanténe. Po projekcii sa však pred divákmi
objavila trojica z hlavných aktérov – Vlado Zboja, Ado Eliáš a Rudi Švaøíèek. Plné
h¾adisko pobavili svojimi „naj“ zážitkami z expedície pod Carstenszovu pyramídu.
Pripomeòme, že Vlado Zboja má na svojom konte už 6 vrcholov zo Seven
Summits, Ado Eliáš bol prvý Èech na Mt. Vinson a Rudi Švaøíèek zas prvý Èech
na Carstensz pyramíde.

FOTOGRAF PIOTR
Urèite vás zaujali pôsobivé fotografie vo vestibule pred kinom Gerlach. Ich
autorom je po¾ský horolezec Piotr Morawski, ktorého sme na festivale v Poprade
privítali už nieko¾kokrát. Tento rok tu bol nielen ako horolezec, ale aj ako fotograf.
K tomu, aby urobil v Poprade výstavu ho vyprovokoval alebo prehovoril Peter
Hámor. Iste súhlasíte, že to bol dobrý nápad.

Víazi Slovenského pohára v športovom lezení

Ženy:
1. Lenka Mièicová
2. Katka Fickuliaková
3. Katka Sýkorová
Muži:
1 Juraj Repáò
2.Ondro Švub
3.Dávid Šatánek
Juniori:
Dievèatá: Andrea Èepcová
Chlapci: Matej Švub

Stavba steny, bouldrov a organizácia
preteku: firma Anatomic– alias (bratia
Repèíkovci).
Organizátori: Horský Film Poprad a
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Izolácia a plné žalúdky: Café Razy.
Finanène prispeli: Norwit Slovakia
Vecné ceny: Sydes Print, UAX original
shop Poprad, Scandinavia, Chemosvit
Fibrochem, Kníhkupectvo Martinus.sk, Zip
Sport Shop, Outventuresport.

NAJMLADŠÍ
PUSTELNIK

PROGRAM
(nede¾a 12.10.2008)
ve¾ká zasadaèka MsÚ Poprad
14.00 Projekcia nesúažného bloku

Spomienka
na Sira Edmunda Hillaryho
(2. roèník MFHF)
Viac než Everest
17.00 Slávnostné vyhlásenie
výsledkov festivalovej súaže
a projekcia ocenených filmov

Dom kultúry Poprad
17.00 Projekcia ocenených filmov

14.-18. október.
Viete, èo budete robi
v týchto dòoch
na budúci rok?
My áno.

Prídeme na XVII. roèník
MFHF.
Suverénne najmladším hosom
festivalu bol Piotr Pustelnik jr. Keïže má
iba 4 mesiace, musel ho prinies tatino horolezec v takejto sedaèke. Rastie teda
ïalšia generácia Pustelnikovcov.

Príïte aj Vy!
Úplne na záver posledného Spravodaja
fotohádanka. Na ktorom obrázku sú
Tros Pedros a na ktorom porota?

