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Město Teplice nad Metují a Petr Maštálko za podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje  

 
 
Vážení hosté, návštěvníci a 
přátelé festivalu, 
 
od dob, kdy přišel Mirek 
Šmíd s myšlenkou sezvat 
přátele a známé do krásného 
prostředí našich skalních 
měst, bylo zdoláno bezpočet 
hor a skal, vyrostla nejedna 
generace milovníků 
adrenalinových sportů, 
špičkových horolezců a 
milovníků přírody. V roce 
1980 byla vytvořena v 
českých zemích jedinečná 
tradice setkání známých a 
přátel, které spojuje láska k 
horolezeckému sportu. 
Vítám vás proto zde, u nás v 
Teplicích nad Metují, v 
centru Teplicko-adr-
špašských skal.  

Festival slaví v roce 2008 
jubileum, pořádáme jeho 
25. ročník. Protože jde o 
jubilejní ročník, přeji 
dvojnásob nejenom 
festivalu, ale hlavně vám 
všem, co jste přijali letošní 
pozvání. Ať vám utkví v 
hlavách řada nezapo-
menutelných zážitků, klid a 
pohodové dny strávené na 
Vašem festivalu.  

Děkuji touto cestou všem 
pořadatelům, těm 
současným, ale hlavně těm, 
kteří tradici založili. Děkuji 
partnerům a sponzorům, bez 
kterých bychom se jen 
těžko prosazovali v 
nabytém kalendáři 
kulturních akcí. Děkuji 
návštěvníkům, kteří se 
pravidelně vracejí a 
spoluutvářejí kouzelnou at-
mosféru a v neposlední řadě 
přeji nám všem, abychom se 
mohli i nadále scházet při 
dalších ročnících. 
Milan Brandejs 
starosta města 

 
Ředitelka festivalu Máša Jirmannová 
a v pozadí zachmuřený starosta 
Milan Brandejs, foto: Jiří Kohl 

 
Ahoj všem, 
 
kteří jste přišli s námi 
oslavit pětadvacítku našeho 
i vašeho horolezeckého 
festivalu. Letos je to 25 let 
od pořádání prvního 
ročníku, který založil 
polický horolezec Míra 
Šmíd. Toto veselé výročí se 
překrývá s jedním smutným 
- je to také 15 let od jeho 
tragické smrti. Pro 
vzpomínku jsme do 
programu zařadili některé 
jeho filmové snímky. 

Letošní ročník je i pro mě 
výročí. S fesťákem žiji už 
deset let. Ze začátku to byla 
jen spousta práce, teď si 
troufám říci, že kromě 
spousty práce je to taková 
moje srdeční záležitost. 
Prostě, těším se na vás. 

Na „kulatiny“ jsme toho 
naplánovali hodně a 
doufám, že to budete stačit 
všechno zvládnout, nejen 
vidět, ale i zažít. A hlavně 
doufám, že se vám to 
všechno bude líbit: soutěžní 
promítání, besedy a 
diashow v kině i pod širým 
nebem, koncerty a zábava, 
závody v boulderingu, v 
běhu Teplickými skalami, 
soutěže na slackline, nebo s 
bungee lanem, nebo na 
lezecké stěně, nebo na laně 
nad bazénem ... anebo, že 
bychom zkusili fotbálek? 

Všem přeji super náladu, 
hodně sluníčka a 
nezapomeňte hlasovat o nej-
lepší film diváka. 

Pětadvacítce zdar!!! 
Máša Jirmannová 
ředitelka festivalu 
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Už to samo o sobě je 
zvláštní. Dnes už je to pro 
mě srdeční záležitost.  
 
Rekonstrukce kina se stále 
v dohledné době 
neplánuje? 
Na začátku července jsme 

Co pro tebe fesťák 
znamená? Proč se sem 
vracíš? 
Martin: Setkání s kamarády. 
Dodo: Setkání s kamarády, 
pohoda, na lezení. 
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zaujmou od začátku 
ce. Dá tomu duši.  

 jsme si, že je letos 
u pestrá nabídka 

zeckých filmů? 
se tak sešly a nebo 
o po tlaku lezecké 
osti na nedostatek 
 touto tématikou? 
 to sešlo. V komisi 
každý sám za sebe.  

pro tebe tento 
lový ročník něčím 
í, krom toho, že je 
sátý a zároveň slaví 
oletí? 

plánovali rekonstrukci 
osvětlení, ale nakonec nám 
firma způsobila spoustu 
problémů. Teď jsme se 
dohodli s jinou a snad to 
dopadne.  
Na úplnou rekonstrukci by 
bylo třeba, aby kino bylo 
více vytížené.  
 
Oblečení na úvodní řeč 
jste s ukecaným 
moderátorem Českého 
rozhlasu Hradec Králové 
Vaškem Plecháčkem 
vybírali společně? 
Vašek měl mít fesťákový 
červený tričko, ale on si na 
25. ročník vzal oblek! 
Z recese měl kravatu na 
festivalu bez kravat.  
 
Kde se oblíkáš? Slušelo ti 
to! Moderátorovi oblek 
nikoliv, neladil k tobě. 
Za bednama….. 
V kanceláři….  
 
Nee!  V kterém salónu??  
To nebudeme řešit! 
 
Již podesáté jsi ředitelkou 
festivalu, ale zdá se, že Tě 
tréma ještě neopustila? 
Neštve Tě to? 
Nikdy mě neopustí. Musím 
se s ní smířit! 
 
A úvodní slovo při 
zahájení festivalu 
nazpaměť by nepomohlo? 
Ne. Úvodní slovo je 
v pohodě, ale jména hostů 
potřebuji vidět napsaná.  
 
Co si to dát jako 
předsevzetí do nového 
ročníku? 
Nechci! 
 
Podle čeho vybíráš barvu 
vlasů na fesťák?  
To nemá kriterium. Už mám 
asi desátou. (pozn. redakce 
– máme desátý ročník). 
 
Ptala se: KR 

 

víkendu očekáváš? 
Martin: Zábavu a děvčata. 
Dokončení započatých 
projektů. 
Dodo: Pěkné počasí, dobrou 
zábavu, poznání nových 
lidí. 
 

 
Martin Latioch 
 
Jezdíš na fesťák 
pravidelně? 
Martin: Ne. 
Dodo: Ano. Tady jsem však 
poprvé. 
 
Proč? 
Martin: Protože jsem 
nejezdil na písek. 
Dodo: Poprvé v tomto 
období jsem doma. 
Obyčejně jsem v tomto čase 
v Himálajích. 
 

 
Josef „Dodo“ Kopold, foto: archív 
Josefa Kopolda 
 
Zaujalo tě něco na 
festivalovém programu? 
Martin: Diašou Dodo 
Kopolda a nějaký dva až tři 
filmy. Lezecké. 
Dodo: Hodně kvalitních 
filmů. Na východ od 
Everestu, opravdu velmi 
dobrý film. 
 
Co obvykle podnikáš 
během festivalového 
víkendu? 
Martin: Především a na 
prvním místě lezení. První 
místo lezení, druhé místo 
kecání a třetí místo filmy a 
sex… 

Slovo

Mart
H

„Dod

Dodo: Lezu. Nebo když 
jsem v Praze, tak si projdu 
město. Dělám v zásadě vše, 
co by se na festivalu dělat 
nemělo. 
 
Kde během fesťáku 
bydlíš? 
Rozhovor 
 pro nou nejma a 

VIPku… 
 

in Latioch (30 let, 
avířov) a Josef 
o“ Kopold (28 let, 
Bratislava) 
Martin: Na parkovišti. 
Dodo: Tam, kde mám 
ubytovnu. Ale s ubytováním 
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nemám problém. Klidně i 
ve stanu. 
 
Rozhovor vznikal během 
lezení v Teplických 
skalách. Co jsi lezl 
naposledy? 
Martin: Gotickou hranu. 
Dodo: Před čtyřmi lety 
nějakou Šmídovu cestu. 
Mým snem je údolní cesta 
na Hlásku. 
 
Mluvíš sprostě během 
lezení? 
Martin: Jak cip. Hlavně ať 
nepoznají, že jsem 
z Ostravy. 
Dodo: Když ti něco nejde, 
tak mluvíš sprostě…  

 
Ja
př
Ma
bo
jak
Do
k…
 
Ma
Dí
Mí
ba
nes
Do
roz
po
 
Pta
 
 

ROZHOVOR 
Vítek Ludvík 

 
Už jako malého kluka 
ho přitahovalo 
zachycení okamžiku do 
hmatatelné podoby na 
papír. Od focení lesních 
zvířat a Adršpašských 
skal se dostal až 
k adrenalinovým 
sportům. Fotografie 
pětatřicetiletého Víti 
Ludvíka jsou k vidění ve 
Výstavní síni městského 
úřadu. Sami tak můžete 
posoudit, jak se dá 
zastavit čas i při těch 
nejextrémnějších 
akcích. 
 

 
Fotografování je tvá 
záliba nebo i profese? 
Obojí, ale aby to byla stále i 
zábava, musí člověk pořád 
přemýšlet, jak tu fotku 
udělat, aby to pak bylo 
zajímavé pro klienty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké fotografii se věnuješ? 
Nejradši mám focení 
adrenalinových sportů. Ale 
v rámci profese se zabývám 
i reklamními snímky. 
 
Fotíš akty? 
Pokus byl, ale už ty fotky 

jet na lyžích a v batohu na 
zádech mít věc za dvě stě 
tisíc. 

Až na to budu sám 
připravený. 
 

 Ptala se: IŠ 
 Naplňuje Tě fotografování 

vnitřně? SOUTĚŽE Dá se říct, že u mě to 
probíhá ve vlnách – když se 
daří, je to úžasný, ale byly i 
chvíle, kdy jsem přemýšlel, 
jestli to má vůbec smysl, 
hromadily se splátky... 

 
Věšák 
 
V parku bude umístěn 
bazén, nad kterým bude 
zavěšena kláda, na tuto 
kládu se budou soutěžící po 
dvojicích postupně 
zavěšovat. První padající do 
bazénu ze soutěže 
vypadává. Kdo vydrží 
nejdéle, vyhrává!!! 

 
Koho nebo co rád fotíš? 
S kým rád spolupracuješ? 
Samozřejmě nejradši jsem, 
když pracuju s kamarády. 
Třeba s Robinem Kaletou. 
Většina lidí na zde 
vystavených fotkách jsou 
kamarádi. 

 
O lezení s horským 
vůdcem Jankem 
Bednaříkem 

 
A s kým naopak ne? 
To nechci ventilovat. Ale 
byla doba, kdy jsem měl 
averzi k českému 
snowboardingu. Vadila mi 
určitá povýšenost, se kterou 
jsem se u některých lidí 
setkal. Mám zkušenost, že 
čím má člověk – sportovec 
vyšší úroveň, tím méně má 

 
Každý, kdo provede 
jakýkoliv nákup, vyplní 
kupón, který obdrží při 
nákupu a odevzdá nám jej, 
bude 2x denně slosován a 
vždy dva výherci vyhrávají 
možnost půl dne lezení 
v Ádru nebo na Křižáku 

 
 
 

DODO Kopold 
DIASHOW 

 
Baltoro Express 

5 let v Karakoramu 
 

Kino Teplice nad 
Metují 

Sobota 30.8.2008 
10:00 hod. 
kými slovy se motivuješ 
i lezení? 
rtin: To bude asi 

ulder! Nebo taky boulder 
 cip! 
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vůj pod tím kruhem. 
do, i tobě děkuji za 
hovor a zlom vaz na 

dzimní Annapurně! 

l se: TO 

 
 
Jak ses dostal se svými 
obrázky na festival do 
Teplic? 
Snažil jsem se mít tady 
výstavu už před pěti lety, 
později jsem tu vystavoval 
při Sudetech a teď jsem 
přijel na pozvání 
organizátorů. 
 
Odkud pocházíš? 
Jsem z Kostelce nad Orlicí. 

nemám, zabavila mi je 
bývalá partnerka. Ale ne že 
by mě focení aktů 
nebavilo:-) 
 
Dá se fotografováním 
v České republice uživit? 
Když zrovna nefotíš pro 
Playboy… 
Jde to, záleží hlavně na 
klientech. Dřív se muselo 
do zahraničí, dnes to jde i 
v Čechách, situace se tu 
rychle mění. Ale není to 
jednoduchý. 
 
Co za techniku používáš? 
Systém OLYMPUS E-3. 
Tím byly nafoceny snímky, 
které jsou k vidění na 
výstavě. Je to zvláštní pocit, 

potřebu to někomu 
dokazovat. 
 
Tvoje oblíbená 
fotografická destinace? 

s horským vůdcem Jankem 
Bednaříkem. Losování 
proběhne dle vyvěšeného 
programu. Odjezdy do skal: 
pátek 13:00, sobota 9:00 a 
14:00, neděle 9:00. Nejčastěji fotím na sněhu, 

ale už mě to pomalu 
přestává bavit. Momentálně 
mám rád „lítací“ oblasti, 
Dolomity, Alpy a podobně. 

 
Podrobné informace na 
stánku Bartsportu.  
 

  
A tvůj fotografický sen, 
máš nějaký? 

Zpravodaj připravili:  
 

Mám spíš krátkodobé sny, 
vezmu si do hlavy nějaký 
obrázek a ten se pak snažím 
naplnit. 

Tomáš Obtulovič 
Katka Riegerová 
Iva Šemberová

 
Kdy Tě přítelkyně pustí 
na BASE Jump? 

FESTIVALOVÝ PROGRAM                                                                                                        PÁTEK 29.8. 2008
10:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce kino 
10:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce škola 
11:00 Vernisáž výstavy L. Hrdličky a P. Svobody Světy pod Pamírem“ info centrum 
14:00 – 18:00 „Dolez si pro to“ (soutěže v lezení na stěně) u kina 
18:00 – 20:00 Andy Earl: Northumbria Bouldering (diashow) kino 
19:00 – 20:00 Věšák (soutěž) park 
20:45 – 21.30 Radek Jaroš a Zdeněk Hrubý (diashow) hřiště 
21:30 – 23:00 Pavel Dobeš (koncert ) hřiště 
23:15 – 23:45 Volná tribuna – pokec s Honzou Říhou a Janem Bednaříkem hřiště 
23:45 – 24:00 Jiří Reiner: Mons Olympus 1 – Expedition (nesoutěžní projekce) hřiště 
24:00 – 02:30 Baťa & Kalábůf něžný beat (koncert) hřiště 
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KINO                                                                            PÁTEK 29/08/2008
čas film (číslo v katalogu a název) stát téma délka blok 

23 Petrohradské PADání CZ A 19' 10:00 7 Des hommes sur la montagne BE / FR A 54' 73' 

1 Acopan US A 43' 12:00 16 Laolao PL A 31' 74' 

17 Magic Numbers (Psyche) GB A 25' 14:00 10 Jabuka CZ A 57' 82' 

9 Ice Mines SE A 30' 16:00 12 Juzek Psotka SK O 40' 70' 

18:00 Andy Earl: Northumberland Bouldering (diashow) 
5 Cerro Torre Backstage FR A 13' 
21 Omo - Návrat do praveku SK Z 55' 20:00 
30 Vielle Chaux SK Z 15' 

83' 

22:00 19 Na východ od Everestu SK A 96' 96' 
 
 
ŠKOLA 

25 Rita US Z 6' 
20 Neznáma Antarktída SK Z 40' 10:00 
15 La Sorciere blanche FR A 32' 

78' 

22 Patagonian Winter (Psyche) GB A 30' 12:00 8 Dying for Everest NZ A 52' 82' 

27 Specialized Rallye Sudety 2007 CZ S 25' 14:00 2 Bergtatt av Everest NO S 53' 78' 

28 Tangerine Trip SK L 21' 16:00 11 Joao Garcia sur la route des 14 FR O 60' 81' 

3 Block Buster AT A 7' 
6 Čajnatrip CZ A 35' 18:00 
4 Broad Peak in Re minore IT A 35' 

77' 

13 Kaukau SK Z 32' 20:00 26 Sen silnější než oceán SE S 45' 77' 

18 Na hranici tieňov SK A 31' 22:00 29 The Endless Knot US A 52' 83' 

 
A – Alpinismus, himalájismus, skalky, …; O – Osobnost; S – sporty v horách; Z – život a cestování v horách 
 
AT – Rakousko, BE – Belgie, CZ – Česká republika, FR – Francie, GB – Velká Británie, CH – Švýcarsko, IT – 
Itálie, NO – Norsko NZ – Nový Zéland, PL – Polsko, SE – Švédsko, SK – Slovensko, US – Spojené státy 


