
15. 3. Festival / Expediční kamera 2016     16:00 hod. 
I. blok 
Karun, Himalaya, Srdce Kalahary, Sníh na Nilu, Suri    124 min. 
Vstupné děti do 15 let, důchodci a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč 
 
Karun 
Režie: Rhys Thwaites-Jones, Velká Británie 2014, 16 min. 
Dva britští dobrodruzi Tom Allen a Leon McCarron se rozhodnou sjet íránskou nejdelší řeku 
Karun od pramene až k místu, kde se vlévá do Perského zálivu. Karun jim ale brzy ukáže, že 
si ukousli příliš velké sousto. A tak přichází na řadu alternativní plán. Kromě adrenalinu na 
divoké řece je jejich cílem zejména poznat kulturu tohoto tajuplného starobylého národa, 
jehož obraz v západní části společnosti se liší od reality. Snímek se tak snaží bourat tyto 
představy a bojovat proti rostoucí nenávisti vůči kulturám této části světa. 
 
Himalaya 
Režie: Berta Tilmantaite, Litva, 2015, 5 min. 
Slyšeli jste o mně, viděli jste mě mnohokrát, ale víte, kdo jsem? Podejte mi ruku, povedu vás, 
budete muset za sebou nechat svoje slabosti a strachy a překonat sami sebe…“Himálaj je 
femme fatale, matka i milenka, vznešená a všeobjímající.  
 
Srdce Kalahary 
Režie: Martin Šíl, Česká republika, 2015, 18 min. 
Stojíte uprostřed 53 000 kilometrů čtverečných divočiny a nad vámi jsou tisíce hvězd. Noc 
kolem vás je překvapivě tichá. Hlasy přírody umlkly s posledními paprsky slunce. Přímo v 
srdci čarovné pouště Kalahari, která jako poušť vlastně vůbec nevypadá, leží rezervace 
Central Kalahari Game Reserve. Místo, kde se musíte postarat sami o sebe. Musíte si dovézt 
jídlo, vodu i benzín, a pokud vám dojde, máte problém. 
 
Sníh na Nilu 
Režie: Nathan Dappen, Neil Losin, USA, 2013, 20 min. 
Na hranicích mezi Ugandou a Demokratickou republikou Kongo v  samotném srdci Afriky se 
nachází jedno pozoruhodné místo. Říká se mu Měsíční hory, Rwenzori. Vrcholky tohoto 
pohoří se zvedají do výšky 5000 metrů a jsou jedním z mála míst na zemi, na kterém se 
nacházejí rovníkové ledovce. Jejich objev v roce 1906 znamenal světovou senzaci. Tato 
legendární expedice pod vedením vévody Abruzziho inspirovala dva vědce Neila Losina and 
Natea Dappena, kteří se rozhodli vydat po jejích stopách.  
 
Suri 
Režie: Pavol Barabáš, Litva, 2015, 65 min. 
Film diváky zavede na dobrodružnou plavbu po neznámé africké řece i  putování pralesem, na 
jehož konci je území unikátního přírodního etnika, které se rozhodlo bojovat za svoje tradice a 
původní způsob života. Lidé kmene Suri věří, že pití dobytčí krve dodává sílu a energie. 
Budou mít tolik síly odolat tlaku moderní civilizace a zabránit postupnému zanikání jejich 
kultury? 

Ocenění: Film byl oceněn na Mezinárodním festivalu horských filmů v Popradu a na 
Festivalu Wildlife&Environment v indické Kalkatě. 
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II. blok 
Mizející Delta, I - view, Travailen, 82 vrcholů   121 min. 
Vstupné děti do 15 let, důchodci a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč 
 
Mizející Delta 
Režie: Pete McBride, USA 2014, 16 min. 
Filmař, rodák z Colorada, strávil více než čtyři roky dokumentováním své milované řeky. 
Tento unikátní záchranný pokus si nemohl nechat ujít – vzal s sebou pár kamarádů, paddle 
boardy a kamery a vyrazili na řeku, aby zachytili okamžiky, kdy se obyvatelé delty radují 
z návratu vody, ale také, jak lidé využívají a plýtvají vodou, a je-li možná nějaká náprava. 
 
I – view 
Režie: Claudio Rossoni, Itálie, 2015, 28 minut 
Simone Moro není jen tak obyčejný sportovec – vždy má sen, který se zdá být téměř 
neuskutečnitelný. Jako jediný alpinista zdolal tři osmitisícové vrcholy (Shisha Pangma, 
Makalu a Gasherbrunn II) během jediné zimní sezóny. Obdržel Cenu Pierra de Coubertina za 
fair play i od italského prezidenta za extrémní záchrannou operaci, kterou provedl na nepálské 
Lhotse (8516m) na vlastní pěst, ve tmě, s vysokým lavinovým rizikem a bez použití kyslíku. 
 
Travailen 
Režie: Dean Lesile, JAR, 2014, 27 minut 
Legendární traverz ve výšce 3000  m n.m. Dračími horami, jedna z nejtěžších cest jižní 
Afriky, existuje už od nepaměti. Na jeho překonání potřebujete několik dní a vynikající 
kondičku. Trasa není značená. Čeká vás skalnatý terén a často exponované úseky.   
 
 82 vrcholů 
Režie: Samuel Gyger, Švýcarsko, 2015, 49 minut 
Sv.Mořic-Interlaken-Zermatt-Chamonix-Gran Paradiso-Masiv Écrins. Co mají tato místa 
společného? Všechny mají více než 4000 metrů, nacházejí se v Alpách a také jsou součástí 
trasy, kterou se dvojice horalů rozhodla zdolat. V plánu mají slézt nejen tyto, ale kompletně 
všechny čtyřtisícové vrcholy švýcarských, italských a francouzských Alp, kterých je právě 82. 
Čeká je 1000 kilometrů na kole, nastoupají přes 100 000 výškových metrů – toto vše chtějí 
stihnout za neuvěřitelných 80 dní! Žádný motor, jen síla lidského odhodlání a energie. 
 


