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Sobota 25.8.2007
Rozhovor
Tomáš Sobotka

je sranda. S těma Rakušákama byla taky
sranda, ale ne zas tak velká.
Taky asi na Ježoura působila ta událost s
Harim. Já jsem si s ním psal a skoro se mu do
filmu ani nechtělo.
No víš, to bylo celou dobu jasný, že to bude
film pro Hariho.
Tak díky za rozhovor a ať ten film dobře
dopadne.

Moje věž: Ivo Wondráček
Ahoj, už jsi viděl jak, Ježour sestříhal váš film
Sali Waza?
Jo, včera jsem byl v kině. Chtěli jsme, aby to
viděli kámoši, ale ve čtvrtek a pátek večer to
nejsou zas tak dobrý časy. Ale jsem s tim
spokojenej. Ježour je dobrej střihač.
To jo. Docela jsem byl zvědavej, jak se s tím
vypořádá, vybrat ze šesti hodin materiálu na
dvacetiminutovej film.
Někdo řikal, že tam některý věci jsou špatný, a
že ta kamera není tak úplně super.

Festivalový miniprůvodce ve spolupráci
s nakladatelstvím Juko
První kolo

Ivo Wondráček otevírá novou a do
budoucna snad i pravidelnou rubriku
Zpravodaje, která by vám měla představit
nejrůznější věže, věžičky, masívy a cesty na
nich ve zdejším pískovcovém království.
Jeho projekt webu s názvem Pískomil
(www.piskomil.cz) hovoří za vše. Jeho lásku
k pískovcovým terénům tak netřeba vůbec
popisovat!

Jak je tam sekvence s tím Harim Bergerem,
jak se říká, že dva měsíce po návratu z
expedice tragicky zahynul. A pak je tam záběr
na ten jeho base jump. Divák pak čeká, že to
bylo při tom skoku, ale on pak v pohodě
přistane. To jste takhle udělali schválně?
To ne, my jsme chtěli ukázat, že to byl fakt
husťák, jakej to byl týpek a jaký dělal věci a
ono ho to pak někde zavalí.
A jak myslíš, že ten film dopadne?
Myslím, že dobře nedopadne. Je to amatérskej
film, pro kámoše.
My to zase tak zle nevidíme. Ale ještě otázku:
Zdálo se nám, že tam je míň těch vtípků, než
bylo ve vašem filmu z Jordánska. To jako, že
to s Harim je smutný, že se vám nechtělo do
vtipů?
Welcome to Jordan byla sranda, že tam byl
Mlha s náma. Když jsou pohromadě tři češi tak

Ivo Wondáček
Foto: archív I. Wondráčka

Ivo
byl
mnoho
let
českým
reprezentantem, který se podílel na mnoha
zajímavých a náročných prvovýstupech od
Himálají, přes větrnou Patagonii, k evropským
vrcholkům.
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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!
ÁDR MÁM NEJRADĚJI
Kterou věž nebo masív máš na písku
Broumovska a Náchodska opravdu rád?
Doporučil bys na ni ostatním nějakou
konkrétní cestu?
Nemohu říci, která věž je moje oblíbená, ale
můžu s jistotou potvrdit ,že Ádr a lezení v něm
mám nejraději. Spíše výjimečně se vracím k
cestám, které jsem už lezl. Jednak proto, že
bych si mohl zkazit dojem a pak proto, že je tu
tolik věží, na kterých jsem nebyl a tolik cest,
které jsem ještě nelezl!
Váže se k tomuto kousku písku nějaký tvůj
příběh?
Slunce v zádech, pot v očích, sucho v
ústech, pálící předloktí, první pivo po lezení,
vůně špinavejch dlaní, chladná voda v jezírku.
To všechno jsou malý příběhy, který mně
vážou k Adršpachu.
Jakou cestu bys rád v blízké době vylezl?
Bílý myšky na Pegase, ale všechno se stihnout
nedá a nakonec vždycky zůstane nějaká cesta
nevylezená.
Rozhovor
Jiří Kratochvíl
Potkali jsme Jirku Kratochvíla, autora
známých filmů Mons Olympus, Sen a dalších.
Co teď točíš?
Mám nový film, ale dodělal jsem ho až včera,
takže tenhle festival už nestihnu.
O čem to je?
O dvou holkách, které dělají prvovýstupy, jako
na písku, odspodu, ale je to na vápně. V
Chorvatsku, v oblasti, kde jsou všude kolem
miny.
2

A jak se ti líbí filmy na fesťáku?
Ten z Karakoramu, o Uli Biaho. A ten o tom,
jak lezou postižení, to je na hlavní cenu. Viděl
jsem i Sali Waza. Ten loňský z Jordánska mi
přišel lepší, ale na cenu diváků to může být.
Dík za rozhovor.

Moje věž: Adam Práza
Festivalový miniprůvodce ve spolupráci
s nakladatelstvím Juko
Druhé kolo

NA KRÁLE S KRÁSNOU SLEČNOU
Kterou věž nebo masív máš na písku
Broumovska a Náchodska opravdu rád?
Doporučil bys na ni ostatním nějakou
konkrétní cestu?
Třeba Krále. Je to nejstarší vylezená věž a
výhled rozhodně stojí za to! Doporučuju asi
jediný komín s hvězdičkou v Ádru: Starou
cestu V. Údajně je to nejstarší cesta
v Adršpachu z roku 1923. V komíně jsou na 20
metrech délky 2 kruhy – je to dobrá cesta pro
začínající pískaře.
Dále lze doporučit Drcháš, asi VIII b nebo c
přes 3 kruhy. Klasika od Kokši. Spára, rajbas a
stěna. Trochu nepříjemný je dolez k prvnímu,
který je sice kousek od nástupu, ale zato nad
údolkou, takže tam bacha. Jinak je to jedna
z nejhezčích cest.

Sobota 25.8.2007
Váže se k tomuto kousku písku nějaký tvůj
příběh?
A také rada: Na Starou cestu na Krále vezměte
pěknou slečnu.

Festivalový blesk
Nenechá vás klidnými
Tíha odpovědnosti

Áda Kadlec v cestě Decháč VIIIb na Krále
Foto: Adam Práza

Jakou cestu bys rád v blízké době vylezl?
Třeba Dvanáct opatů a nebo Cestu piva do
džbánu.
Dej si lajnu

Zkušení návštěvníci festivalu už
propadali znepokojení, když stále nenalézali
první výtisk tradičního Zpravodaje. Že by
nedostatek financí zavinil takovou krizi, nebo
byl celý náklad cenzurován? Nic takového.
To jen po krachu původní koncepce
redaktorského týmu spadla celá tíha
odpovědnosti za první číslo na (ne)chvalně
známého ostravského felčara Tomáše O., který
přislíbil dodat kompletní text ve čtvrtek večer.
Nepřiznal, že jej dotváří mezi operacemi
několika pacientů v kritickém stavu. Nevíme
přesně, co se na operačním sále dělo, ale
obáváme se, že text nakonec dorazil se
značným zpožděním za cenu doslova krvavých
obětí.
Předsedkyně dementuje
Předsedkyně ČHS se prudce ohradila
proti bulvárnímu tvrzení zveřejněném ve
včerejším Zpravodaji, žádné upřesnění však
neuvedla.
RT správcem na Čerťákách
Skoba se cestou do Teplic prořekl a
vyzradil, že RT už několik týdnů dělá správce
Čertových skal u Lidička. Že by opětovný
návrat RT k lezení?

Moje věž: Radek Lienerth
Festivalový miniprůvodce ve spolupráci
s nakladatelstvím Juko
Kdo umí, ten umí.
foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Přijďte dnes v 18 hod do parku a dejte
si pořádného šleha!
Ti nejlepší z vás budou odměněni
zajímavými cenami a to už snad stojí za to,
jednou se vysmažit, ne?

Třetí 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?
V Adršpachu Slunovrat na Starostu.
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Váže se k tomuto kousku písku nějaký tvůj
příběh?
Byla to první cesta v Ádru, kterou jsem lezl.
Jakou cestu bys rád v blízké době vylezl?
Tsunami na Chrámovou.

Redakční bonzáček
Socky z Directu
Kdo navštívil pobočku našich sponzorů
Direct Alpine v Praze na Václavském náměstí,
jistě nepochyboval o tom že tato firma má
úroveň. Dokonce zde nechtěli ani festivalový
plakát. O to větším překvapením bylo, že
nevyužili připravené místo pro svůj stánek.
Jistě tím udělali radost konkurenci. A co bylo
důvodem, že si zástupci firmy momentálně
užívají fesťák z pozice VIP návštěvníků?
Jednoduše jejich kolega, který si od nich
minulý týden vypůjčil stan pro svou
soukromou akci a vrátil jej ve značně
polámaném stavu...
Ondra Beneš ovlivňoval porotu!
Dnes ráno při snídani jsem byl očitým
svědkem, jak Ondra Beneš ovlivňoval porotce
Pepeho a nevkusně loboval za film Sali Waza.
Že by kapříci připluli i do Teplic?

Pozvánka na 14.ročník Běhu Teplickými skalami

BUFO CROSS 2007
který se uskuteční jako součást doprovodného programu
24.
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
a startuje v neděli 26.8. v 9 hodin před kinem v Teplicích nad Metují
Pořadatelem je sportovní klub REDPOINT TEAM ve spolupráci
s Městem Teplice nad Metují.
Přihlášky se přijímají v teplickém Infocentru od 8 hodin, startovné je
50,-Kč pro dospělé a
20,-Kč pro mládež.
Trať 11 km dlouhého závodu vede přes Kamenec ke vstupu do
Teplického skalního města,
odkud kopíruje prohlídkový okruh skalami, kde nechybějí schody a
písčité úseky.
Závod je vypsán pro dorostenky, dorostence, ženy, muže do 40 let, do
50 let a nad 50 let.
Samostatnou kategorii budou mít HOROLEZCI a HOROLEZKYNĚ.
Pro tři nejrychlejší muže a ženy jsou připraveny finanční prémie
v celkové výši 8000,-Kč a
první tři v každé kategorii obdrží mimo jiné sportovní sandále Bufo.
Mužský traťový rekord 36 minut a 16 sekund drží od roku 2003 Petr
Losmann a ženský
rekord loni vylepšila Táňa Metelková na 42 minut a 25 sekund. Za
překonání traťových
rekordů je vypsána prémie 1000,-Kč
Po vyhlášením výsledků proběhne tombola startovních čísel o věcné
ceny, věnované
partnery závodu, kterými jsou: BUFO, SPORTiV REDPOiNT,
PEARL iZUMi, RUKSAKY DOLDY, B.M.D.
SKLENÁŘSTVÍ, BLUE FLY, BE.MANIAX, ÁDR DESIGN,
HANNAH, NAKLADATELSTVÍ JUKO, TOMA –
GENERAL BOTLERS a JOBI DESIGN.
Více na www.redpointteam.cz nebo na telefonu 777 581 042. Tomáš
Čada – ředitel závodu

Soutěž se Zpravodajem
Fotografická pozvánka

Oldřich Šlegr - Kamčatka

Kdy a kde: sobota 25. srpna, 23.30 hod, hříště
v Teplicích nad Metují
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Milé sličné návštěvnice, milí návštěvnici
a vůbec všichni pískomilové!
Letos pro vás všechny Zpravodaj
připravil malou soutěž. V tomto plátku je místo
i pro všechny z vás, kteří mají chuť se podělit o
zážitky, dojmy, průjmy a vůbec o všechno, co
jste během festivalu nabyli a pozbyli.
Jak na to? Zanechte váš textík, ideálně
čitelný v teplickém infocentru. My už se postaráme
o jeho přepsání a zveřejnění v nedělním Zpravodaji.
Nejzajímavější příspěvky budou oceněny
líbivým festivalovým trikotem! Ten, kdo zítra najde
své jméno v tomto plátku, může si přijít vyzvednout
své tričko na infocentrum.
Co vy na to? Těšíme se na vás!

Sobota 25.8.2007

Redakční bonzáček

Kdo leze a není teď v Teplicích,
jako by ani nebyl!

Máme důkaz! Porota je moc nóbl!
Členům poroty se nechce tlačit mezi
diváky ve vydýchaném kině, a proto sledují
filmy v pohodlí měkkých sedaček teplické
radnice.

Zleva: Martin Kratochvíl, Wojciech Popkiewicz,
Igor Koller, Petr Piechowicz, Paul Kallmes
Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Fotografická pozvánka

Pavel Bém – Mount Everest

Foto: Petr „Pepe“ Piechowicz

Pozvánka na závod Českého poháru
v boulderingu

Nescafe Boulder MHFF
Dnes se již potřetí uskuteční boulderový
závod v Teplicích nad Metují v rámci
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu Nescafé Boulder MHFF.
V krásném prostředí parku vedle hřiště
budou připraveny čtyři laminátové profily od firmy
Pilka Kameny, na kterých vykouzlí parádní
problémy Major Chosé Zeman a William Oliheň
Chejn.
Finále:
Předpokládaný začátek finále žen: 16:00 hod
Předpokládaný začátek finále mužů: 18:00 hod

Kdy a kde: sobota 25. srpna, 18 hod, kino
v Teplicích nad Metují
Fotografická pozvánka

Marek Holeček:
Z posledního čundru v Garthwallu

Hlavní partneři akce:
Nescafé, Bouldershop, Pilka Kameny, ČHS, Rock
Pillars, Adventura a samozřejmě město Teplice nad
Metují.
Přijďte se podívat a vytvořit bouřlivou
diváckou kulisu, kterou si závodníci na Českém
poháru zcela jistě zaslouží!

Kdy a kde: sobota 25. srpna, 21 hod, hřiště
v Teplicích nad Metují
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Stará cesta na Krále
Foto: Adam Práza

Král, Království
Adršpašské skály 2, Stanislav Lukavský,
Nakladatelství Juko, str. 232
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Pegas, Jezerka
Adršpašské skály I, Stanislav Lukavský, Nakladatelství Juko, str. 160
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Starosta a Starostová
foto: Markéta Brandová

Zpravodaj zpracovali: Alena Č., Petr J.,
Tomáš O., Jitta P., Pepe
Starosta, Město
Adršpašské skály 2, Stanislav Lukavský, Nakladatelství Juko, str. 146
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SOBOTA 25.8. 2007
10:00 – 12:00

Jenny Lavarda – MY VERTICAL LIFE (beseda s italskou lezkyní)

12:00 – 24:00

Soutěžní filmová projekce

kino

10:00 – 20:00

Soutěžní filmová projekce

škola

8:30 – 19:30

kino

Nescafé Boulder Contest (závody v boulderingu – lezení bez lana)

park

18.00

Pavel Bém – MOUNT EVEREST (beseda)

kino

18.00

Dej si lajnu (soutěž v chůzi po slack line)

park

20:00 – 21:00

U nás (koncert)

hřiště

21:00 – 22:00

hřiště
Marek Holeček – Z posledního čundru z Garhwálu (visual show)

22:00 – 23:30

Děda Mládek Illegal Band (koncert)

23:30 - 0:30

Olda Šlegr - KAMČATKA

hřiště
hřiště

0:30 – 02:30

Vyhoukaná Sowa (koncert)

hřiště

KINO
11
12

10:00
12:00
14:00

13
16:00
14
15

18:00
20:00

16
22:00
17

Jenny Lavarda
Územie duchov
Com penjar-se
Karakorum
Ski Cordillera 2006
Across the Atlas
De un hilo
V krajine Maple Whita
Red Bull Shape the Nature
Czekając na Rosę
Pavel Bém
Jak to vlastně tenkrát bylo ?
La vuelta
Flying Circus
Na hrane
Red Bull Jumping into Lost World
Expedice Shisha Pangma 2004 - jižní stěnou alpsky

27
13
24
20
3
7
15
33
1
9
16
23
12
30
36

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

51´
22´
27´
17´
23´
9´
29´
11´
27´

73´
67´

76´

24´
26´ 71´
21´
28´
15´ 73´
30´

ŠKOLA
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10:00
12:00

9
10

14:00
16:00

11
12
13
14

18:00
20:00
22:00

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

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

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

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

71´
71´
74´
74´
76´
70´
71´

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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