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A

1000 Miles - Jih proti Severu (ČR, 58 min.)
Dobrodružný dokument z 11. ročníku závodu 1 000 miles Adven-
ture sleduje elitní závodníky v čele, jejich radosti, překvapivé 
události, zážitky a také strasti. Každoročně se postaví na start 
závodníci na kolech, na koloběžce a taky pěší.  Tento ročník se stal 
unikátním v mnoha ohledech.
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Neděle 6. 11. v 16 h
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Climbing Trip in Wádí Rum (ČR, 6 min.)
Jak si nepískaři zajeli na Mars, aneb pískový lezecký ráj nejen pro 
bouchače.
Canyoning Ticino 2021 (ČR, 8 min.)
Sestřih nejlepších záběrů z canyoningové expedice do švýcarské-
ho kantonu Ticino.
Ó, jaký to byl krásný den (ČR, 5 min.)
Časosběrný experimentální neverbální �lm vznikal desetiletým 
cestováním po 6 zemích.
„Úspešná“ rakúska výprava (Slovensko, 34 min.)
Pět kamarádů vyráží na ferraty do rakouských Alp. Trasa je přesně 
daná, ale hory mají poslední slovo.
Njord (Kanada, 48 min.)
Dva průzkumníci se vydávají na 1 000 km dlouhou cestu v srdci 
polární zimy. Prostřednictvím příprav, výzev a nebezpečí, jako je 
ledový vítr, medvědi a špatná viditelnost, se snaží dosáhnout 
svého cíle.

Neděle 6. 11. v 18 h

A

B

Ride x Iceland (Itálie, 9 min.)
Tříčlenný tým a kameraman projeli na kole během 8 dnů Island od 
východu na západ.
Dhaulagiri is my Everest (Slovensko, 94 min.)
V roce 1984 zdolal Zoltán Demján dvě osmitisícovky bez přídavné-
ho kyslíku. Nejprve vylezl na jižní stěnu Lhotse Shar, poté na jižní 
pilíř Mount Everestu. Počasí však z jeho sestupu udělalo drama. 
O dva roky později, během výstupu na Dhaulagiri v alpském stylu, 
ho čeká nejen nejvyšší obtížnost lezení, ale také důležité poznatky, 
které mu změní život.

Neděle 6. 11. ve 20 h

D
Transylvánské traily (Slovensko, 24 min.)
Tři kamarádi se vydají poznávat krásy rumunských hor na horských 
kolech.
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B

Mára jde do nebe (ČR, 80 min.)
Dokument o nejvýznamnějším českém a světovém horolezci 
současnosti Markovi Holečkovi sleduje jeho pět pokusů o prvový-
stup na Gašerbrum I v Pákistánu očima M. Holečka i jeho okolí.

Pondělí 7. 11. v 16 h
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Jötunn (Španělsko, 22 min.)
Tři kajakáři prozkoumávají řeky a vodopády na Islandu.
12 Shades of Gray (Austrálie, 22 min.)
Příběh expedice, která chce změnit vnímání a pohled veřejnosti na 
velkého bílého žraloka.
Nepál – sídlo bohů (ČR, 26 min.)
Vánoce v Nepálu. Setkání s žijící bohyní Kumárí. Buddhismus 
v podhůří a horách Himálaje, chrámy, modlitební mlýnky a praporky, 
pagody. Pohled do života mnichů v klášteře. Krásy hor, zasněžené 
štíty osmitisícovek, ledovce. Drsný život Ghurků v Nepálu v oblasti 
osmitisícové Manaslu.
Do Chile za zatměním slunce (ČR, 32 min.)
Road-trip po Chile, jehož cílem je pozorovat úplné zatmění Slunce.  

Pondělí 7. 11. v 18 h
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Jako v ráji - Maledivy 2021 (ČR, 10 min.)
Skupina freediverů se setkává ve vodách souostroví Maledivy 
s mnoha mořskými živočichy. Pod molem továrny na zpracování 
ryb panuje vzhledem k dostatku potravy ze zbytků výroby mír 
a pohoda i mezi jinde většinou nepřátelskými druhy. Prostředí 
připomíná mořský ráj.
Around Annapurna (Rakousko, 16 min.)
Příběh dvou cyklistů, kteří si plní jeden ze svých největších snů: 
projet Annapurna Circuit na horském kole.
Matterhorn - The Lion Ridge (Itálie, 34 min.)
Italský alpinista nás vezme na Matterhorn a zároveň seznámí 
s historií výstupů na tuto horu.
Západní Tatry – Roháče: přechod přes 10 vrcholů (ČR, 10 min.)
Třídenní přechod Roháčů. 3 dny, 33 km, 3 500 m výstup a 4 000 m 
sestup. Hory umí být krásné, ať je krásně nebo ošklivo.
Prales zítřka (ČR, 27 min.)
Skupina českých zoologů se vydává do konžského pralesa, aby 
přispěla k ochraně biologicky významné oblasti. Zároveň se 
dovídají o fungování lovu zvířat a pytláctví.

Pondělí 7. 11. ve  20 h
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Aljaška – krajina věčného ledu (ČR, 30 min.)
Cestovatel, kameraman a horolezec Miloš Brunner nám ukazuje 
krásy Aljašky, kde krajina, řeky i mraky mají zvláštní tvary a neopa-
kovatelnou atmosféru. V jazyce Eskymáků znamená Aljaška Velká 
země. A to Aljaška opravdu je.
Len vietor vo vlasoch (Slovensko, 24 min.)
Dokument odhalující příběhy tří žen, které jsou na cestě za svým 
cílem. Žena nemusí být de�nována jako něžná nebo drsná, tyto 
vlastnosti se mohou vzájemně doplňovat a pomáhat jim růst na 
jejich cestě.
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Korona Prahy (ČR, 10 min.)
V době coronaviru nebyl důvod vzdát se objevování. Dobrodruž-
ství žije dál!
Nebeská past (ČR, 36 min.)
Deset dní pekla, které se zapsaly do historie himálajského lezení. 
Dramatický prvovýstup Marka Holečka a Radoslava Groha západní 
stěnou Baruntse.

Úterý 8. 11. v 16 h
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Balonem přes polární kruh (ČR, 32 min.)
První český přelet severního polárního kruhu horkovzdušným 
balonem ve Finsku partou Srdcařů.
Tiger (Shark) King (Austrálie, 5 min.)
Potápěč Jim odstraňuje z čelistí žraloků háčky v teplých vodách 
kolem Bahamských ostrovů a ukazuje dalším potápěčům, že se 
nejedná o bezduché zabíjáky.
North 6 (Německo, 28 min.)
Dva špičkoví horolezci mají sen, zdolat nonstop 6 nejvyšších 
alpských vrcholů a vlastní silou překonat vzdálenost mezi 
vrcholy. 1 100 km absolvují na kolech, pěšky, lanech a padákovým 
kluzákem.
Nejdelší svatební cesta? (ČR, 35 min.)
Peggy Marvanová a Adam Záviška se vydali na 8 100 km cyklo 
závod napříč USA.

Úterý 8. 11. v 18 h
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Cesty víry - nejdůležitější je vytrvalost (ČR, 26 min.)  
Běhá horské ultramaratony a je schopen absolvovat triatlonový 
závod. Kněz, který prostřednictvím sportu vede své farníky 
k Bohu, ale vlastně tak trochu i naopak. I to je Pavel Semela.  
La traversia de corsario (Argentina, 19 min.)  
Mladá horolezkyně hledá rovnováhu mezi tlakem a potěšením ze 
sportu.
The Magic of Socorro (USA, 5 min.)
Podmořský svět u ostrova Socorro, kde žijí obrovské manty.  
The Shpodeen 11 (Španělsko, 51 min.)
Dvoutýdenní putování pákistánským Pamírem, kde cizinci putova-
li jen zřídka.

Úterý 8. 11. ve 20 h
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Crossing Life (Čína, 40 min.)
Čínský šampion v jízdě na kolečkových bruslích má sen projít sám 
Antarktidu. Jako trénink podnikl cestu na Bajkal a k Severnímu 
ledovému moři.  V kontextu čínské společnosti jsou však jeho činy  
nepřijatelné.
Mother Sea (Itálie, 6 min.)
Se zadrženým dechem znovu prožívají freediveři pocity jako v lůně. 
V moři se nechávají obalovat nekonečnou modří a uvědomují si, 
co je pokaždé vrací do jeho hlubin.
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