
Víme, že situace u nás doma byla 
v minulém období spíše chaotická. 
Přesto jsme byli optimisté a věřili jsme, 
že mezinárodní setkání osobností al-
pinismu z celého světa bude mož-
né uskutečnit. Jiná významně roz-
sáhlejší a větší mezinárodní setkání, 
která v létě a v září v Česku probíha-
la, nás naplňovala optimismem. Pro-
to jsme od léta intenzivně vyjednáva-
li s mnoha osobnostmi a legendami 
horolezectví. Jednání byla optimistic-
ká a docela úspěšná. Byly domluve-
ny přednášky mnoha nových a velice 
zajímavých tváří. 
Ve středu 27. října 2021 odstupující čes-
ká vláda vyhlašuje vzhledem ke zhor-
šující se koronavirusové situaci nová 
nařízení pro shromažďování. Nařízení 
s platností od 1. 11. 2021 obsahují i for-
mulace, podle kterých na akcích do 
1000 účastníků ve vnitřních prostorách 

musí mít každý návštěvník respirátor 
a vzdálenost účastníků musí být 1,5 m. 
Při telefonickém dotazu na Ministerstvu 
zdravotnictví mi bylo vysvětleno, že re-
spirátor je povinnost i přesto, že budou 
mít účastníci platné očkování a při di-

vadelním uspořádání sedadel v sálu 
musí být zajištěna vzdálenost sedadel 
1,5 m. A mezi řečí bylo vysloveno, že 
pokud se bude situace u nás zhoršo-
vat, zcela jistě budou následovat dal-
ší nařízení.
Podle dosud platných pravidel jsme 
do velkého sálu ve Slovanském do-
mě zajišťovali ca 600 židlí. Pokud by 
musela být vzdálenost židlí 1,5 m, mů-
že se festivalu zúčastnit max. 200 sedí-
cích orouškovaných návštěvníků. Jen 
pro porovnání uvedu, že obvykle bylo 
na festivalu přítomno např. v Národ-
ním domě na Smíchově 700 až 1000 
návštěvníků denně. V prostorách Slo-
vanského domu se při festivalu v roce 
2016 pohybovalo okolo 800 návštěv-
níků, i při méně navštíveném festiva-
lu v roce 2019 se ve festivalových pro-
storách pohybovalo až 700 lidí. Na 
takovou nebo podobnou atmosférou 

byli zavedeni především naši partne-
ři i sponzoři, ale i přednášející, hosté 
a návštěvníci.
Účast na letošním festivalu potvrdili té-
měř všichni partneři, kteří se prezento-
vali v roce 2019. Hlavním zahraničním 
partnerem letošního festivalu byla ra-
kouská společnost Salzburg AG. Nej-
větší množství partnerů na letošní fes-
tival bylo přihlášeno ze Slovinska, mezi 
nimi i Planinska zveza Slovenije nebo 
Slovenia Outdoor. Smlouvu o letošním 
partnerství a účast na festivalu formou 
stánku potvrdilo i několik domácích 
partnerů z oblasti outdooru. Prostory 
Slovanského domu byly stejně jako 
v roce 2016 stánky plně obsazeny.  
Jen doplním, že v roce 2016 se v Praze 
potkaly opravdové legendy – P. Habeler,  
R. Messner a W. Nairz a také Marko 
Prezelj a Viki Grošelj.
Připraveny byly unikátní expozice vel-
koformátových fotografií Heinze Zaka 
– Milníky světového sportovního lezení 
(nahlédnutí jsme přinesli v lidé&HORY 
č.1/2021). Rozsáhlejší a již kompletně 
hotová je výstava na téma Češka ko-
ča a česko-slovinská vzájemnost. Zmí-
nit musím i film stejného názvu, který 
jsem připravoval více než 3 roky a kte-
rý měl být původně předveden v zá-
ří 2020 při příležitosti 120 výročí posta-
vení chaty Češka koča ve slovinském 
Jezersku. O film již projevilo zájem i Mi-
nisterstvo kultury Slovinska. Stejně tak 
je již druhý rok pro festival připraven 
i film Vylezli do nebe o neštěstí tří nejvý-
znamnějších lezeckých osobností po-
sledních let. Snad se příští rok podaří 
konečně dosáhnout toho, že film  
o Davidu Lamovi, Jansjörgu Auerovi 
a Jessie Rosskeleym budou komento-
vat John Rosskeley a Peter Habeler. 
I letenka pro Johna byla již zajištěna.
Věřím tomu, že s osobnostmi jako  
Peter Habeler, Heinz Zak, Tamara 
Lunger, Simone Moro, Roger Schäli, 
Christoph Hainz nebo Hans Kammer-
lander, stejně jako Anče Kuchařová, 
Lucie Hrozová, Mára Holeček,  
Radek Jaroš, Zdeněk Hák “Háček” 
nebo Honza Trávníček, kteří svou 
účast v Praze potvrdili, se v Praze se-
jdeme příští rok. Věřím, že ve dnech 
25. – 27. listopadu 2022 se 17. ročník 
MFA PRAHA uskuteční.

Děkujeme za pochopení.
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17. ročník Mezinárodního festivalu 
alpinismu Praha 2021 i letos odvolán
I letos musíme MFA PRAHA odvolat. Po roce se opakuje stejná situace a 17. ročník setkání milovníků hor tak i nadá-
le čeká na svou premiéru. Na základě nově vyhlášených opatření, která vstupují v platnost 1. listopadu 2021, je nut-
né ve vnitřních prostorách zajistit vzdálenost 1,5 m mezi návštěvníky a mezi sedačkami. Dle tohoto nařízení se vý-
razně sníží počet sedadel ve Velkém sálu Slovanského domu a tím i omezí počet návštěvníků festivalu. A nevíme, 
co přijde potom. Za poslední období jsme poznali, že všechny kritické situace se u nás řešily nikoliv koncepčně, 
srozumitelně a včas, ale jen a jen až když již “hořela střecha nad hlavou”.

Jakub Müller, Bodo HrenLadislav Jirásko

Slovanský dům   26.-28. 11. 2021

MFA 2017 – Adam Ondra a Heinz Zak

MFA 2017 – David Lama a Peter Habeler

MFA 2016 – W. Nairz, R. Messner a P. Habeler 

MFA 2013 – Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, Radek JarošMFA 2010 – zleva Drejc a Davo Karničarovi
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