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12. BUFO CROSS 
Běh Teplickými skalami 

neděle, start v 9:00 před kinem 
Další dobrou duší festivalu je Tomáš Čada. Navštívili 
jsme jej v I jemu jsme museli položit několik otázek: 
Tome, tak co je nového v Teplicích? 
No, když to vezmu od krámu, tak u nás není nového 
nic. Žádná změna nenastala. 
A už máte 100 shybů v prášku? 
To už u Vás je? Sem to ještě neproniklo… 
Je to úplná novinka. A pak ještě jedenáctkové chyty. 
Ty už jsem viděl, ale o těch shybech jsem ještě 
neslyšel. 
A kola? 
No, kola jezděj. Čím dál víc! My už se těšíme na 
Sudety, jeden z nejtěžších bajkových závodů u nás. 
Přihlášených je asi 500 na dlouhou trať a 200 na 
krátkou. Je to více než loni. Samotný závod je více o 
sportování než o paření tady na festivalu. Taky jsme 
pozvali nějaké kapely, ale bylo to úplně zbytečné. 
Všichni šli spát a zůstalo tam dvacet lidí. Většina 
závodníků je poměrně zodpovědných. 
Letos jsem ale neviděl žádný dokument z loňského 
ročníku… 
Netočíme každý rok, spíše tak co druhý. Myslím si, 
že film z loňska byl docela dobrý. Určitě byl lepší 
než ten předchozí. Porota nakonec v kategorii 
„Sporty v přírodě“ neudělila žádnou cenu. Řekli, že 
žádný dobrý film v ní nebyl. Lehce mne to zamrzelo. 
Když neudělili žádnou cenu, vypadalo to, jako by 
všechny filmy nestály za nic. Ale co, třeba za rok to 
zase vyjde. 
A nedělní běh? 
Běh to je tradice. Od doby, co jsme to začali dělat 
ještě s Lančem, to už nejde se na to vykašlat. 
Přibývají jen noví běžci, trať je stejná. Jen jsem 
zvědavý, když už máme kategorii horolezců, jestli 
poběžíš i ty? 
Já bych vám to nandal… Ale takové interview za 
běhu po trati – to by byla šupa! 
Já jen doufám, že letos by vás mohlo být víc než loni. 
Že byste se nemuseli v sobotu tolik opít. 
To je dobrá připomínka, jen nevím jestli to projde. 
Proč? Některý stejně nespali a rovnou běželi. 
Myslím, že by bylo vhodné, když je to horolezecký 
festival, aby lezci aspoň běžce přečíslili na startu. 
 

Doga se zakousla 
Mohutným stiskem svých rockových čelistí se 
zakousla do  podvědomí účastníků jejího sobotního 
vystoupení. Přes chlad noci vyhnala teplotu 
obecenstva směrem vzhůru a nenechala je už 
zkřehnout.  

Nám se alespoň líbila, a přes remcání škudlilů, pro 
které bylo stopade nad jejich možnosti, nezbývá než 
Cimrmanovsky dodat: „Řeknu Vám pánové – stálo to 
za to!“ Že chlapi vzali svou premiéru velmi vážně, 
svědčí i fakt, že jeden z jejich protagonistů Lumča 
zvaný Rockstar si před koncertem rozcvičoval 
prstoklad na boulích rajbasové hrany v „Tlamačovce“  
na Cukrovarském komíně. Druhý kruh mu sice musel 
tradičně zapnout Pepa Liščok, ale nakonec si život 
cukrovarnickým cukrem osladil. Ještě pak na 
Milencích trénoval  úklony a náhradní obecenstvo v 
podobě internacionálních ceprů té poskakující 
máničce na věži (Je to baba nebo chlap?) nadšeně 
tleskalo. Stejně nadšeně, jako večerní obecenstvo, 
kde v kotli dominoval Red joint Music team.  
Večerní táborák a dobré pivko už jen příjemně 
roztopenou atmosféru ještě dlouho udržovali. 

 
 

Rozhovor s Andrejkem 
Spolutvůrce, spolumajitel věhlasného Boulder baru, 
vynikající lezec a usměvavec Andrej Chrastina nám 
obšírně a trpělivě odpovídal na naše natělovky. 
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Co jsi nám přivezl?  
No seba  a hromadu chytov. Dobrú atmosféru na 
preteky v boulderinge, čo by si eště chcel? 
Co tvůj slavný Akumulátor? 
No musíme tam vyliezť, lebo tie borháky sú tam na 
houno. 
A proč jsou tam na houno? 
Lebo sů tam nahouno. 
Tak co teď v Ádru chystáš? 
No ja si myslím, že na Tyršouky by sa konečně dalo 
čosi spraviť. 
Máš nějaký nový projekt? 
(dlouhé hm.... ukončil kamoš Becko) Má novú babu, 
to je nový projekt! 
 

Porota festivalu 
Určitě by se hodilo představit festivalovou porotu. Na 
fotografii zleva: John Porter – anglický horolezec a 
ředitel festivalu v Kendalu, Youri Baikowski -
horolezec, filmař a zároveň ředitel festivalu 
v Moskvě, Ivo Hranický – český kameraman a 
režisér, Dina Šterbová – česká horolezkyně a zároveň 
předsedkyně poroty a Aleksander Lwow. 

 
V neděli v 10 hod. můžete Dinu Štěrbovou poznat 
osobně prostřednictvím její diaprojekce v kinosále. 
 

Drb dne 
Už dvě rvačky měla za sebou porota v sobotní 
poledne a schylovalo se ke třetí. 
„Stejně prý vyhraje Dina, protože má psa!“ prozradil 
zpravodaji nejmenovaný člen poroty. 
 

Hovoří k Vám zákon 
Využili jsme našeho mandátu, redakčním terčem 
jsme je zastavili, a kladli otázky pro změnu my: 
Nakolik jste vytížení na MHFF 2005? 
Zatím na všech frontách klid 
Takže z koltů se Vám zatím nekouří? 
Ne, tady se kouří akorát z udírny, když se pálí tráva. 

Nějaký neodbouratelný nešvar? 
No jistě – jízda pod vlivem alkoholu. 
Á takže sbíráte papíry? 
To né. Ty tady sbírají technické služby. 
Nějaké použité techniky nebo donucovací prostředky? 
Trubičky došly. (Ale dovezou) 
Tematicky laděný vtip 
Zastaví ožralý policajt kličkující auto, nakloní se do 
okýnka a ptá se: 
„Jak to, že řídíte dva?“ 
„Ježišmarjá, co jsem proved, že jste mě obklíčili? 
 

Z přednášky Leo Houldinga 
Dotaz diváka: 
„Jaký nejdelší pád na skalách máš za sebou?“ 
„Třicet metrů… Ale ta skála měla pětatřicet.“ 

 
 

Net fórum 
Připomínky, náměty, podněty aj. k MHFF 2005 
můžete podat do nově budovaného diskusního fóra, 
které poběží na internetových stránkách 
www.teplicenadmetují.cz během krátké doby – snad 
už do týdne. Předpokládáme, že redakci zpravodaje 
to tam taky pěkně osolíte!!! 
 

Motta dnešního dne 
• Paříme! ... pro změnu.  (Tomáš Č.) 

• Kdyby kunda měla opratě, roztočí zeměkouli. 

(PepaN) 

• Pomoci ti neumím, ale píchnout ti můžu. 

(neznámý pamětník Míry Šmída) 

• Mějte se, množte se. 

(Chroust) 

• Historka nemusí být pravdivá, hlavně když pobaví. 

(Liščok P.) 
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Foto ze závodů 

Růžová myšlenka 
Přiletěla myšlenka 
růžová jak pomněnka 
vyjel mi jak anténka, 
jen  zavlála sukénka 

Myšlenko lechtivá 
představa děsivá 
látka se zdvihne 
někdo si všimne 

A je to tady 
rudnu ač bledý 
kolegyně zírá 
mě opouští víra 

Proč nejsem Skotem 
Pod sukní totem 
Nečněl by jak kůl 
Jsem jak říčnej vůl. 

Tak tohle  nevysvětlím 
a když tak blbě 
přestávám klopit zraky 
jsem prostě jen TVRDEJ.  

(Pepa Liščok) 

Festslídil 
Co Festslídil za vás vyčmuchal: 
• Totální výprodej v Red pointu: 
Obrat kormidlem  o 180 stupňů. Kapitán Čadis včera 
na koncertu v první brázdě konečně odkryl dlouho 
schovávané trumfy a odkryl karty.  Rychle využijte 
mimořádného výprodeje lezeckého a bajkového 
smetí, protože nový music shop s názvem Red joint 
music bude brzy skutečností. Že to myslí zcela vážně 
potvrdil svou nepřehlédnutelnou účastí na koncertu 
Dogy v první brázdě, spolu s novým ředitelem big 
beat sekce Metalbertem. 
• Voda stále dražší: 
Velké kafe minulostí! V některých barech a knajpách 
už téměř neseženete velké kafe. Kurzy pitné vody v 
Teplicích letí zřejmě  strmě vzhůru, neb dříve 
vstřícné a přátelské rysy  barmanů brzy tuhnou  po 
této doobjednávce. Takže na rok vodu na dolití s 
sebou. 
  

• Liščok cyklistou? 
V sobotu v podvečer profičel Liščok kolem našeho 
redaktora na špičkovém kole nahajcaný jak na Tour 
de France. Svým vzhledem profesionálního 
závodníka nám vnutil poznámku: 
„Ty vypadáš jak Lance Armstrong…“ 
Pepa se ihned podivil: „On má taky takovou kládu?...“ 
• V Hotýlku staré zlaté časy: 
Retro do tuhých dob sociku můžete stále prožít na 
terasním anclíku. Za mrzké 3 kačky Vám 
profesionálky odhadnou i velikost zadnice a přesně 
vyměří délku spotřebovaného utíradla. Takže kalné 
rána po nočních flámech máte vychytané. Složitou 
rovnici o jedné každoranní neznámé za Vás už 
předem vyřešil Doc. Dr. Pete, CSc. 
• Lanex opět pohotový: 
Ve stánku věhlasného českého plantače lan nás opět 
utvrdili, že nespí, a na rozdíl od konkurence mají 
políčeno i na zatím opomíjené komunity taky lezců. 
Pestrá nabídka lezeckých lan pro trpaslíky v délkách 
od 4 do 12 metrů na první pohled dominovala jejich 
prodejnímu pultu. Na naši otázku: „A Šmudla už tu 
byl?“ nás ujistili, že už jako jeden z prvních, a hned 
mazal na Křižák se svou novou pět a půlkou 
natáhnout Šmoulince Trpalajdu na krtinec pod Kokotí 
věží. 
• Beckovy 

vzpomínky: 
Pamětník už 
druhého ročníku 
MHFF, na který 
zdrhnul i z vojny, 
tesknil za dobou 
narvaného sálku na 
Wabiho Daňka, kde 
lezci diváci viseli i 
za garnýže. „ Zase 
bude líp!“ 
 

 

 
 

Závěrečný povzdech 
Konec, konec 
Jak análně to zní 
A doslova sejří 
Tedy mě, když si ty konce přijdou 
Pak už je to fakt v pr… 
Ale co se dá dělat? 
Živí a zdraví 
Těšíme se na další začátky 

(Liščok při odjezdu z MHFF) 
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Program festivalu na neděli 28.8.2005 

KINO  

10:00 Diashow – Dina Štěrbová 
13:00 Vyhlášení výsledků 22. MHFF a projekce vítězných filmů 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

22. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL Teplice nad Metují, Česká republika, 25. – 28. srpna 2005 
Pořádají Město Teplice nad Metují a generální partner Petr Maštálko (Protipožární zabezpečení staveb Mělník), ve spolupráci s 

Ministerstvem kultury České republiky, Královéhradeckým krajem, Českým horolezeckým svazem, Růža Bike Police nad Metují, Českými 
dráhami, Sportiv Redpoint Teplice nad Metují, Českým rozhlasem Hradec Králové a Rádiem Metuje a s podporou dalších sponzorů, jimiž 
jsou: Pivovar Náchod a.s., Direct Alpine Stráž nad Nisou, Kiwi svět map a průvodců s.r.o. Praha 1, Lanex Bolatice, ProMoPro s.r.o. Praha, 

Moira CZ a.s. Praha, Hannah Czech a.s. Plzeň, Alpine Pro, a.s. Praha, Rock Point, s.r.o. Praha, Kulturní a sportovní nadace města 
Náchoda, Český ráj Outdoor Sports s.r.o. Mladá Boleslav, Hobra – Školník s.r.o. Broumov, ELPOL POLICE s.r.o. Police nad Metují, Ing. 
Jiří Šťastný Příšovice, Bohemia Sport Jablonec nad Nisou, Sport prima spol. s r.o. Hodonín, Sport Hotárek s.r.o. Náchod, Stavební firma 
Radek Myška Teplice nad Metují, Tisk Offset a.s. Úpice, Net-sport s.r.o. Olomouc, Hudy Sport Binovec, Kudrna s.r.o. Brno, JGE Elektro 

Bukovice, CDS s.r.o. Náchod, Obec Adršpach a Petr Kysela. 
„Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje.“ 




