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Neznámý Afghanistán (The Unseen Afghanistan, Velká Britálnie, 
3 min.)
Afghanistán bohužel známe jako válečnou zónu. Je to však země 
s krásnou přírodou. Uvidíme její různé části z dronu.
Ve stopách prvních (In the tracks of the �rst, Rakousko, 47 min.)
Skialpinisté Hauni a Matthias srovnávají podmínky pro sjezdy 
v Alpách, které panovaly před 30 lety a nyní.
Vítejte v Hornstandiru (Welcome to Hornstrandir, 
Španělsko, 24 min.)
Byli jsme pravděpodobně jediná dvojice, která v březnu 2017 
podnikla trek přes neobydlený poloostrov Hornstandir!
Ledový park (Ice Park, USA, 3 min.)
Krátký �lm o lezení po ledopádech v Ouray Ice Park, největším 
ledovém parku na světě!
Čas-OFF-kA na Šerák 2017 (Time-race to Šerák 2017, 
Česká republika, 9 min.)
Závod horských kol s cílem na jednom z nejvyšších vrcholu 
Jeseníků. Jeho součástí jsou i dětské závody.
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Indie Rickshow (Česká republika, 51 min.)
Nabízí pohled do života tři kamarádů vhozených do indických 
problémů. Bene�ční závod v rikšách přes celou Indii!
Kazakhstan Kyrgyzstan (Francie, 4 min.)
Krátký sestřih úžasných záběrů z cesty po zmíněných zemích 
střední Asie.
Vplutí do řeky Indus (Inside the Indus, Francie, 27 min.)
Kajakářská výprava proslulou roklí Rondu na řece Indus. Uplynulo 
již osm let od posledního splutí!
Žij život za pochodu (Liv Along The Way, Francie, 22 min.)
Když Liv jako náctiletá stanula na vrcholu Mont Blancu věděla, že 
její život bude bytostně spojen s horami!

Pondělí 15. 10. - 19:30 - Kino Mír 70
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Říkáme si objevitelé (We call ourselves explorers, Malajsie, 13 min.)
Amatérský �lm party lezeckých nadšenců z Malajsie. Pokus o zdolání 
„Walking Dream“.
Zelený Everest (Everest Green, Francie, 53 min.)
Za dobrodružstvím na Everestu se skrývá též tragická realita 
životního prostředí. Film s Reinholdem Messnerem.
Namibie (Namibia, Francie, 10 min.)
Objevte divoká zvířata v Etoshi, neuvěřitelné bohatství života ve 
vesnici Himba nebo sopečná pohoří Damaraland. 
Na vozíčku do světa - Cochamó (Wheel the World - Cochamó, 
Chile, 22 min.)
První přechod údolí Cochamó v Chile na vozíčku. Příběh přípravy, 
těžkostí a pocitu radosti z úspěchu!
Vlny (Waves, Česká republika, 3 min.)
Krátký experimentálně-umělecký �lm obdivující krásy naší krajiny!

Úterý 16. 10. - 19:30 - Kino Mír 70   
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Stumped (USA, 25 min.)
"Nechci být známá jen jako jednoruká lezkyně", říká Maureen 
Becková. "Chci být jen dobrou lezkyní bez výmluv!"
Varanasi, místo kde minulost je přítomností (Varanasi, Where 
the past is present, Velká Británie, 64 min.)
Putování po jednom z nejstarších a nejposvátnějších měst na světě!
Plavba do Grónska (Taking on Greenland, Velká Británie, 14 min.)
Will a parta tří skandinávců vyráží do neprobádaných vod Grónska 
s cílem najít alespoň jeden ledovec!

Středa 17. 10. - 17:00 - Kino Mír 70      
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30 dní hrdinom (Hero for 30 days, Slovensko, 48 min.)
Cesta hrdinů SNP, nejdelší turistická trasa na Slovensku (760km). 
Sahá od Duklianskeho priesmyku po Devín.
Surfujte kdekoli (Surf Anywhere, Kanda, 10 min.)
Příběh nové komunity říčního surfování. Členové budují vlnu 
světové třídy na řece Kananaskis.
My jsme ti tuláci: Norsko (We are the ROvers, NORWAY, 24 min.)
Vizuálně působivý �lm o cestování Norskem na vodě, ve vzduchu i 
po zemi.
Strach má velké zuby (Fear has big teeth, Česká republika, 
23 min.)
Jan vyrazil za svým zážitkem do delty Okavanga, kde se jako první 
Čech s kamerou potápěl ke krokodýlům.

Čtvrtek 18. 10. - 19:30 - Kino Mír 70 
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Beskid Maly (Polsko, 3 min.)
Tajemství přírody nemusíte hledat jen ve vzdálených oblastech 
Aljašky a v hlubinách oceánu. Může být přímo za rohem.
Nafukovací lidé (In�atable People, Dánsko, 14 min.)
Seznamte se s nafukovacími lidmi a vstupte na rozšiřující se 
mezinárodní packraftingovou scénu ve Švédsku.
MINYA KONKA alias moje nervy (Minya Konka aka my nerves, 
Česká republika, 42 min.)
První český výstup na 7 556 m vysokou horu s nejvyšší udávanou 
mortalitou horolezců na světě!
Chytání dechu (Chasing the Breath, Polsko, 53 min.)
O Robertu Celińskim, běžci, který touží zvítězit na Tenzing Hillary 
Everest Maratonu jako první cizinec v historii!
V dějišti zimní olympiády (In the place of the winter olympics, 
Česká republika, 6 min.)
Pro Korejce nejsou zimní sporty ničím zvláštním. Existuje tu řada 
specializovaných sportovních areálů!

Pátek 19. 10. - 17:00 - Kino Mír 70      
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Nad vrcholky hor (Beyond the Mountains, Německo, 2 min.)
Úchvatné záběry švýcarské přírody pořízené dronem! 
Let do výšky 8000 metrů (Flying to 8000 metres, Francie, 41 min.)
Antoine během 19 dní uletěl na paraglidu 1200 km v severním 
Pakistánu. Sám přeletěl Himaláje a spal jen ve stanu.
Stopem do Albánie za plážovým snem (Hitch to Albania, 
Česká republika, 30 min.)
Dva šašci Pavel Adventurer a Pítr Bi�tr vyráží do Albánie bez auta, 
bez mapy, bez stanu a téměř bez peněz!
Národní park Quirimbas (Quirimbas National Park, Mozambik, 
3 min.)
Čistá voda s množstvím korálových útesů. Hustý porost mangovní-
ků a důležitá skupina skalních suků. Inu exotika!
Volby (Choices, Německo, 21 min.)
Steph objevila svou vášeň pro BASE jumping. Zvolila nekonvenční 
způsob života – života plného neobyčejných voleb!
Řeka kmene Kukama (The River of the Kukamas, Kanada, 7 min.)
Lidé Kukama žijí ve spojení s vodou. Během roku hladina řeky 
stoupá a klesá, ovlivňuje tak život všech ve vesnici.

Sobota 20. 10. - 19:30 - Kino Mír 70  
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Divoč co to dá! (Have fun!, Česká republika, 24 min.)
Práce na vlastních cílech a výzva k pohybu. Kousky, které by vás ani 
ve snu nenapadly!
Život v oblakoch (Life in the clouds, Slovensko, 51 min.)
Kamzíci spolu s dalšími obyvateli arktické přírody přežívají v Tatrách 
už po více než deset tisíc let!
Magdaleniny ostrovy (Magdalen Islands, USA, 3 min.)
Krátký �lm složený z překrásných záběru Magdaleniných ostrovů 
v kanadské provincii Quebec.
Na pomezí objevů (Frontier of Firsts, USA, 12 min.)
Prvosjezdy tří neprobádaných řek na jihu Aljašky. Pilot a kajakář 
spojí síly k uskutečnění této unikátní expedice!
Buddha je hora, hora je Buddha (Buddha is the mountain, 
Mountain is Buddha, Česká republika, 6 min.)
Stanete tváří v tvář největšímu kamennému sedícímu Buddhovi na 
světě v majestátní velikosti jednasedmdesáti metrů!
10 nejtěžších lezeckých tras za 6 dní! (Helveticlimb, Švýcarsko, 
6 min.)
Cílem je zvládnout 10 nejnáročnějších lezeckých tras za 6 dní. 
Zvládne Alex Megos nakonec splnit úkol? 

Neděle 21. 10. - 17:00 - Kino Mír 70  

A

B

D

C

D

B.A.S.E. Jumping (Česká republika, 25 min.)
Seskoky na padáku z pevných objektů přitahují stále více lidí. Karel 
Bejšovec nám představí tento extrémní sport.
Jižní výprava (A Southern Quest, Velká Británie, 26 min.)
Zuřivý vítr je donutil zrušit původní plány. Přesto pluli dále na 
sever a uskutečnili pokusy o prvovýstupy.
Nový Zéland (New Zealand, Austrálie, 4 min.)
Jižní ostrov na Novém Zélandu v úchvatných záběrech z dronu!
Dobrodružství volá (Adventure is Calling, USA, 5 min.)
Krátký pohled na krásy podvodního světa a na to, co na něm my, 
jako potápěči, tak moc milujeme. 
Sahara – Poklady v písečném moři (Sahara - Treasures in a Sea 
of Sand, Německo, 46 min.)
Největší poušť na naší planetě! V písku objevíme neočekávané: 
unikátní život, stopy ztracených říší a ukrytou vodu.

Neděle 21. 10. - 19:30 - Kino Mír 70  
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Nad mořem (Above the Sea, USA, 17 min.)
Chris Sharma je známý lezením bez lana nad hladinou moře. 
Stanoví nejobtížnější lezeckou cestu nad hlubokými vodami?

Pátek 19. 10. - 19:30 - Kino Mír 70         
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Vábenie výšok (Addicted to Altitude, Slovensko, 98 min.)
Režisér Pavol Barabáš mapuje slovenské himálajské dobrodružství 
s přihlédnutím k legendárnímu Ivanovi Gálfymu.

Sobota 20. 10. - 17:00 - Kino Mír 70  

B

A

Dračí ohon (Dragon´s Tail, Bulharsko, 35 min.)
Po řadě neúspěchu se týmu lezců podaří dosáhnout vrcholu 
Poincenot, Cerro Torre a dokonce vytyčit novou cestu!
Zpátky ve výškách (Back to Heights, Česká republika, 15 min.)
Slacklinerka Anča Kuchařová se po nepříjemném zranění vrací 
zpět na lajnu a vyráží na tři týdny do Maroka.
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OYMIAKON: Příběh nejstudenějšího obydleného místa 
(OYMYAKON: The story of the coldest inhabited place, 
Slovensko, 28 min.)
Příběh malé vesnice uprostřed Sibiře, která je známá jako "pól 
mrazu". Nejnižší naměřená teplota v místě: -71.2°C.
Skákat a cestovat: Vietnam (JUMP N Travel: Vietnam, 
Česká republika, 28 min.)
Jan a Lukáš se věnují běhání v urban terénu a rozhodli se, že své 
umění spojí s cestováním v ojedinělém projektu!

Středa 17. 10. - 19:30 - Kino Mír 70      
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My jsme triatlonisté (We are thriathletes, USA, 104 min.)
Šest triatlonistů a jejich příběhy přípravy na největší triatlon na 
světě ve vzdálenosti Iron Man.

Čtvrtek 18. 10. - 17:00 - Kino Mír 70 
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Bezpečnost na třetím místě (Safety Third, USA, 29 min.)
Brad se zotaví z pádu, který mu polámal páteř a pokouší se 
zmáknout nejobtížnější výstupy své kariéry bez jištění!
Vánoční mrkev (A Christmas Carrot, Velká Británie, 3 min.)
Běžecký protilék na tradiční vánoční video pozdrav z hor!
Ženský lyžařský opus (Women's skimo project opus Japon, 
Francie, 12 min.)
Příběh několika žen, které se odvážily sportovně realizovat, 
navzdory fyzickým, psychickým a kulturním obtížím.
Naděje na východě (Esperanza del Oriente, Chile, 12 min.)
Cesta uskutečněná za účelem poskytnout zdravotní péči těžko 
dostupným vesničkám, na březích Amazonky v Bolívii.
Kilithon – Nejvyšší maraton světa (Kilithon - The World's 
Highest Marathon, Polsko, 45 min.)
Běžecký závod z vrcholu dolů ze “Střechy Afriky” Kilimanžára. 
Záznam této úžasné výzvy!

Úterý 16. 10. - 17:00 - Kino Mír 70
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Dosáhni až na oblohu (Reach for the sky, USA, 74 min.)
Cam Zink sedí na vrcholku freeridového světa! Zcela změnil cyklistic-
ká média a jeho kousky se staly senzací.
Národní park Bazaruto Archipelago (Bazaruto Archipelago 
National Park, Mozambik, 3 min.)
Národní park Bazaruto Archipelago byl založen za účelem ochrany 
mořských želv a překrásných korálových útesů.
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Kamčatka - Peklo v ráji (Kamchatka - hell in paradise, 
Česká republika, 27 min.)
Kouřící vulkány, černá lávová pole, medvědi, nebojácní svišti, řeky 
plné lososů, to je zvláštní atmosféra Kamčatky!
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