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SLOVO ÚVODEM
Na horách spadly první sněhové vločky a mnozí z diváků festivalu 

SNOW FILM FEST brousí hrany lyží, hroty maček a i jinak připravují svoji 
výzbroj a výstroj. 

Festival už je tu a přináší svým příznivcům tolik potřebnou dobrou 
náladu a motivaci. Bez nich je přechod hor jen výletem a lyžování jen 
dovolenou.

Doufáme, že my i naši spolupořadatelé ve více než 200 městech 
v ČR i na Slovensku přinášíme pestrou skladbou filmů nejen zajímavý 
filmový vhled, ale také onen “náboj”, energii a zkušenosti. Ingredience, 
které z vašich zimních akcí udělají dobrodružství, super zážitek plný 
adrenalinu, rychlosti i společných okamžiků s kamarády. Ať už vyrazíte 
za humna, na sněžnice do Beskyd, na freeride do Kazachstánu nebo na 
druhou stranu planety.

Těšíme se na Vás. 
Za Snow Film Fest: Kačka Karlová, Dan Hála, David Gladiš
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V LISTOPADU VE 200 ČESKÝCH 
A SLOVENSKÝCH MĚSTCH.

DĚKUJEME

MEDIÁLNÍM

PARTNERŮM 

cestovatelský portál 
HedvabnaStezka.cz



www.SnowFilm.cz
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Konkrétní datum, místo a čas naleznete na www.SnowFilm.cz 
v sekci MÍSTA KONÁNÍ.

ČESKO: Benátky nad Jizerou, Benešov, Blansko, Bohumín, Boskovice, Brandýs nad Labem, Brno, Bruntál, 
Břeclav, Březnice, Čechy pod Kosířem, Červený Kostelec, České Budějovice, Český Brod, Dačice, Děčín, Desná, Deštné 

v Orlických horách, Doksy, Domažlice, Dvůr Králové, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Havlíčkův Brod, 
Hejnice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hodkovice nad Mohelkou, Hodonín, Horažďovice, Hořovice, Hradec Králové, 
Hranice, Hulín, Humpolec, Hustopeče, Chomutov, Chráš´tany, Ivančice, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, 

Jáchymov, Javorník, Jaroměř, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, 
Kostelec nad Orlicí, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Kunštát, Kuřim, Lanškroun, Lázně Libverda, Liberec, 

Litoměřice, Litovel, Lomnice nad Popelkou, Lovosice, Lysá nad Labem, Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Milevsko, 
Milovice, Mladá Boleslav, Moravský Krumlov, Most, Mšeno, Nová Paka, Nové Město na Moravě, Nový Bor, Nymburk, 

Odry, Olomouc, Opava, Orlová – Lutyně, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Planá, Plzeň, Podbořany, Poděbrady, 
Polička, Polná, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Radimovice u Želče, Rakovník, Rosice, Rožnov pod Radhoštěm, 
Rýmařov, Seč, Semily, Slatiňany, Slavonice, Staré Křečany, Starý Kolín, Strakonice, Strunkovice nad Blanicí, Sušice, 

Svitavy, Šternberk, Štětí,Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Tišnov, Točník, Trhové Sviny, Trutnov, Třeboň, Třinec, Turnov, 
Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Klobouky, 

Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vítkov, Volary, Vrchlabí, Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zdice, Zlín, 
Znojmo, Žacléř, Židlochovice

SLOVENSKO: Bánov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Čadca, Dobšiná, Dojč, 
Dudince, Fiľakovo, Galanta, Hanušovce nad Topľou, Hnušta, Humenné, Jelšava, Košice, Kremnica, Levoča, 
Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Moravský Svätý Ján, Nitra, Nová Dubnica, Nové Mesto nad 

Váhom, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rajec, Richvald, Rožňava, Sliač, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Štúrovo, Šumiac, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, 

Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Zákamenné, Žiar nad Hronom, Žilina

                  PŘEHLED FILMŮ

    High Tension (horolezectví) .....................................3
 Polárník (expedice) .......................................................5
Arslanbob (exotika) ..........................................................7
Supervention (freeski) .......................................................9
  Z A do K a zase zpátky (freeride) .................................11
   Vaya a la Cumbre (lyžování v Chile) ........................13
      Huevo (skialpová expedice) ...........................15
         Icefall (ledolezení) ...........................17
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problematikadnešníhovysokohorskéholezení

         HIGH TENSION
  Země: USA, 2013
  Délka: 37 minut
    Režie: Peter Mortimer   

Mount Everest se loni dostal 
na titulní strany novin po celém 
světě. Byla zveřejněna zpráva, že 
Ueli Steck (přezdívaný jako “Swiss 
machine”) a Simone Moro, dvojice 
jedněch z nejvýraznějších alpinistů, 
byli napadeni rozzuřenými šerpy 
v druhém táboře, zatímco se 
pokoušeli o výstup novou  moderní 
cestou. Poté z hory prchli v obavách 
o svůj život. Incident vyvolal řadu 
pobouřených reakcí mezi nosiči, 
horolezci i mezi průvodci.

Tým filmařů z Reel Rock Tour, 
horolezec a fotograf Jona Griffit 
spolu s úspěšnou horolezkyni 
Melissou Arnot (mimo jiné pětkrát 
zdolala nejvyšší horu planety), byli 
s kamerou  svědci incidentu. Přináší 
tak exkluzivní výpověď o tom, co se 
ten den stalo a proč.

Ocenění: Nejlepší film - horská 
kultura - Banff Mountain Film Festival 
2013

Tento film uvidíte na všech místech 
konání festivalu.



www.SnowFilm.cz
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Nedostatečné oblečení přimělo studenty začít si šít 
své vlastní vybavení. Během několika dalších semestrů 
ušili několik prototypů výrobků z prachového peří. 
Začínali s péřovou vestou, svetrem a bundou s kapucí, 
později přibyly tři péřové spacáky. Nejteplejší péřový 
spacák, PIKA (nyní je známý pod jménem Cwm), byl 
do téměř -43°C a prodával se za maloobchodní cenu 
168 dolarů.

              40 let historie Marmotu
      Zakladateli firmy Marmot byli studenti kalifornské 
    univerzity Eric Reynolds a Dave Huntley. V dubnu roku 1971 
  pracovali na univerzitním projektu na ledovcových pláních Aljašky. 
Právě zde se zrodila myšlenka klubu Marmot. 
 Aby se člověk stal členem klubu Marmot, musel vystoupit na
  zaledněný vrchol, a to s jiným členem klubu. Tímto se počet 

 členů pomalu rozšiřoval, stejně jako se rozšiřoval počet 
     vrcholů, na které společně vylezli.

                           Více informací na www.marmot.eu.

V roce 1973 podnikl Eric Reynolds zimní výstup na Grand Teton ve Wyomingu, 
s Tomem Boycem pak na Grand Junction v Coloradu. S Tomem se Erik a Dave 
dali definitivně dohromady následující jaro, když si v Coloradu pronajali stoletý 
kamenný dům poblíž centra. Býval to sklad zeleniny. V něm si pod názvem 
Marmot Mountain Works otevřeli maloobchod s půjčovnou. V zimě vyučovali 
běh na lyžích, aby se nějak protloukli. A tak se na jaře 1974 zrodila firma Marmot.
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      POLÁRNÍK                                    
  Země: Slovensko, 2014
 Délka: 54 minut
  Režie: Pavol Barabáš              
     

Ve světě ho uznávají, doma 
o  něm ví  málokdo. Peter Valušiak 
má za sebou zhruba dvě desítky 
výprav do polárních oblastí naší 
Země. V roce 1998 se mu se třemi 
Rusy podařil (jako prvním v historii) 
výkon z kategorie snů: přejít bez 
cizí pomoci od břehů Ruska napříč 
zamrzlým mořem Arktidy přes 
Severní pól až ke břehům Kanady. 

Dlouhé roky ho vábí další výzva, 
o kterou se už několikrát pokoušel. 
Chce přejít napříč Antarktidou přes 
Jižní pól. Film Polárnik je portrétem 
člověka, který se pokouší přežít 
sám na nejchladnějším kontinentě.

Sám režisér Pavol Barabáš má za 
sebou několik objevných expedic, od 
nalezení civilizací nedotknutých lidí jak 
z  doby kamenné v pralesích Nové Guiney, 
přes spoluobjevení obrovské jeskyně na 
stolové hoře Chimantá až po absolvování 
prvního přechodu Ellsworthovho pohoří 
v Antarktidě. Za svých 30 filmů dostal 
množství ocenení po celém světě. Rozhovor 
s Pavolem Barabášem najdete na straně 12.

portrét úspěšnéhoslovenskéhopolárníka

Tento film uvidíte na všech místech 
konání festivalu.



www.SnowFilm.cz
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Švýcarsko si k oslavám 150 let zimního 
turismu připravilo pro návštěvníky řadu 
bonbónků, které naleznete na stránkách 
www.MojeSvycarsko.com. Kromě dlouhé 
tradice se Švýcarsko od ostatních alpských 
zemí odlišuje především výškou hor 
a počtem čtyřtisícových vrcholů, kterých 
je tu celkem 48. Tato přírodní dispozice zaručuje lyžařům dostatek přírodního 
sněhu, dlouhé sjezdy a dlouhou sezónu – říjen až květen. Právě jarní lyžování 
patří k nejkrásnějším. Sportovní lyžaře lákají sjezdy ve volném terénu, které nabízí 
například Engelberg, Verbier nebo Davos. Nabídka snowparků se také stále 
rozšiřuje a dnes se jimi chlubí řada středisek. Málokterá země poskytuje tolik 
jedinečných tras pro skialpinistické túry. Pohodáře nadchnou výlety na sněžnicích 
nebo po zimních upravovaných stezkách pro pěší. Běžkařským rájem je pak 
zejména oblast Engadinu. Rodiny s  dětmi ocení speciální cenové nabídky, které 
připravil například Savognin, kde lyžují děti do 10 let zdarma. Dopřát si můžete ale 
i jedinečné zážitky jako jízdu na rolbě, noc v iglú, stavbu vlastního iglu. Můžete 
ale i meditovat na první yoga-sjezdovce světa nebo se nechat hýčkat 
v termálních lázních. Zimní nabídka Švýcarska prostě nikoho nezklame.

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU

         

     Švýcarsko slaví letos 150 let od zrození zimního turismu. 
   Vše začalo ve Sv. Mořici, když podnikavý hoteliér Badrutt 
  pozval své letní hosty z Anglie, aby přijeli také v zimě. Místo 
sychravého počasí je tady bude čekat jiskřivý horský vzduch 
  a slunečné dny. Pokud by se jim pobyt nelíbil, náklady na 
   cestu jim uhradí. Angličané přijeli, byli nadšeni, doma pak 
      vyprávěli a začali jezdit pravidelně. A nejen oni, 
           postupně se přidávali vyznavači zimních 
                sportů z dalších zemí.
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              ARSLANBOB     
 Země: Austrálie, 2013
Délka: 12 minut
  Režie: Nicholas Covelli              
    

příběh Kyrgyzské zimy

Arslanbob je malé městečko 
a  horská oblast s divokými lesy 
plnými ořešáků. V zimě se zde 
nezaměstnanost zvyšuje až na 
80%. A lahev vodky stojí 40 
Kč. Pro mnohé farmáře zima 
znamená tři velmi nezdravé 
měsíce.

 Obklopen horami s mírnými 
ale za to častými sněhovými 
přeháňkami má Kyrgyzstán 
potenciál stát se respektovanou 
lyžařskou destinací. Hayat si je 
toho vědom a začíná budovat 
turistické centrum v Arslanbobu. 
Během posledních pár let se 
díky jeho invenci několik farmářů 
naučilo lyžovat a stali se z  nich 
zimní průvodci, kteří přivítali 
první zahraniční milovníky 
freeridu.

Tento film uvidíte na všech místech 
konání festivalu.



www.SnowFilm.cz

Máte soutěživého ducha, cestování 
v krvi a smysl pro humor? 
Přidejte se k nám na fb/loap.cz.

  Vaše očekávání je základem naší kolekce:
• vyrábíme z funkčních, pohodlných a kvalitních materiálů
• pamatujeme na moderní střihy  a atraktivní vzhled
• důraz klademe na propracované detaily
• neustále inovujeme v oblasti funkčnosti a materiálů

         LOAP

      21 let na českém outdoorovém trhu

  Jsme česká outdoorová značka, váš parťák na hory i do                                 
 města. Funkčně vás oblékáme a pohodlně obouváme. Na 
krátké i dlouhé cesty s vámi vyráží naše spolehlivé batohy.   
 V přírodě nocujete v našich prostorných stanech, spacích 
    pytlech a karimatkách. Když potřebujete, najdete nás ve
      specializovaných sportovních prodejnách 
          a na www.loap.cz. Jste s námi
             a my vám za to děkujeme.
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freeski kouskyze Skandinávie

   SUPERVENTION 
 Země: Norsko, 2013
  Délka: 16 minut
    Režie: Filip Christensen, Even Sigstad            
  

Za celovečerním filmem Supervention 
stojí celé dva roky filmování a patří 
k  tomu nejlepšímu, co se v loňském 
roce o freeskiingu a freeridu natočilo. 
Na SNOW FILM FESTu bude 
uvedena zkrácená čtvrthodinová 
verze, která sleduje špičkové 
jezdce na zajímavých místech ve 
Skandinávii. Velkolepé přírodní záběry 
se  mísí s  progresivním lyžováním.

Film začíná dechberoucími 
rozjezdy na skokanském můstku 
v Lillehammeru, kde se v roce 1994 
konaly zimní Olympijské hry. Odtud 
se Åsmund Thorsen přesouvá 
vyřizovat účty na velký horský 
sjezd. Znovu se pokusí o linii, která 
mu v minulosti způsobila zranění. 
Nakonec můžeme sledovat triky 
talentovaného mladého švýcarského 
jezdce Jespera Tjädera.

Film byl natočen s cílem sdílet 
radost z pohybu a cestování. 

Ocenění: Amanda Film Award 2014

Tento film uvidíte na všech místech 
konání festivalu.



www.SnowFilm.cz
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         CK KUDRNA
    (dříve Klub cestovatelů a romantiků – založený roku 1979) 
   Cestujte prostorem i časem za krásami všech světových  
  kontinentů. Nabízíme aktivní zájezdy různých náročností a zaměření. 
Dech beroucí poznání jiných kultur, turistiku v nejkrásnějších 
místech  světa, pohodovou cyklistiku, náročné bikové 
expedice, ale i různá splutí a lyžování. Na většině 
 zájezdu zajištujeme polopenzi.  Nocujeme ve stanech, 
  penzionech i hotelích. Patříme mezi nejoblíbenější 
      CK nabízející aktivní dovolenou. Cestovalo s námi 
            více než 100.000 spokojených klientu! 
                Těšíme se, až mezi ně budete 
                         patřit i vy.

Samozřejmě na lyže a snowboard jezdíme v průběhu celé zimy od prvního 
sněhu v Alpách až do Velikonoc na ledovci. Hodně oblíbenou akcí se stal 
Kudrnovský skitest na Hintertuxu. Další vychytané akce jsou například dog-
skijöring se psím spřežením, Silvestr v Banátu nebo zimní slovenský ráj. 
Aktuální nabídku termíny a cenu naleznete na www.kudrna.cz.

Jako jedni z mála se zaměřujeme na nabídku 
běžkařských zájezdů,  nejen do rakouských, 
italských nebo švýcarských Alp, ale v naší 
nabídce naleznete i takové akce jako je běžkařský 
trénink v Oberhofu, dětský kurz běžeckého 
lyžování v Bedřichově nebo olympijský běh na 
lyžích v  Seefeldu. A pořádná backcountry akce 
v Norsku! 

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU
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brázděníAljašského prašanu

     Z A DO K A ZASE ZPÁTKY
  Země: Rakousko, 2014
Délka: 26 minut
  Režie: Johannes Hoffmann, Simon Platzer             

Zařazení do programu záleží
na pořadateli v daném městě.

emotivní hudbou střídají humorné scény 
a úvahy mladých lyžařů. Nechybí ani skvělé 
propracované záběry výjimečných výkonů 
Davida Pitschmanna, Michaela Trojera, 
Johannese Hoffmana a Fabiana Lentsche.

Už v roce 2011 se dali 
dohromady skvělí freeridový 
lyžaři Johannes Hoffmann 
a  Daniel Regensburger s filmařem 
Simonem Platzerem. Vznikla tak 
rakouská filmová společnost 
Whiteroom Productions, která se 
specializuje na snímky s  tematikou 
zimních sportů. 

Jejich nový pětadvacetiminutový 
snímek From A to K zachycuje 
stejně jako jejich oceňovaný  
minulý film Tien Shan - A Kyrgyz 
Ski Adventure dobrodružnou cestu 
za jejich životní vášní – freeridovým 
lyžováním. Tentokrát se parta 
pěti tyrolských přátel podívá do 
Severní Ameriky, konkrétně Aljašky 
a Britské Kolumbie. I přestože 
klukům nic nehraje do karet už od 
začátku, kdy jim letecká společnost 
ztratí zavazadla, nakonec se stane 
celá výprava úspěšnou. Téměř 
poetické záběry doprovázené velmi 



www.SnowFilm.cz

Uf, ten film vznikol pri výstupe na tretiu najvyššiu horu sveta- Kančendžongu v roku 
1997. Zmeny sú možno v technickej stránke prevedenia. Čo nechcem, aby sa 
menilo, je posolstvo každého filmu. Stále sa snažím, aby z nich išla úcta a pokora 
človeka k našej Zemi.  Tie vlastnosti sa akoby z našej spoločnosti a  z nášho 
vedomia stále viac a viac vytrácajú. 
Na letošním festivalu Snow film fest budou moci diváci vidět právě váš snímek 
Polárník, jenž je věnován Petru Valušiakovi. Jeho výkony doslova vyráží dech. Jak 
se na svého přítele díváte vy?
Pre mňa je Peter taký slovenský mimozemšťan. Prešli sme spolu 5 expedícií a to 
je dosť na to, aby ste človeka dokonale spoznali. Poznám expedície, po ktorých 
sa ich členovia už nestretávajú. Ja však mám na ľudí obrovské šťastie. A to je aj 
bonus každej expedície. S Petrom by som išiel kedykoľvek, kamkoľvek. Je proste 
vizionár. Človek, ktorý načrtne myšlienkovo novú cestu. Pre mňa sú títo ľudia 
ďaleko vzácnejší ako tí, čo opakujú zaistené cesty v Himalájach z 50-ich rokov 
minulého storočia. 
Mám pocit, že Polárník není jen dokument o náročných expedicích, ale i o určité 
životní filosofii a přístupu ke světu. Zdá se mi, že tento zvláštní podtext je čitelný 
více až ve vašich posledních filmech. Nemyslíte?
Myslím si, že ten podtext je ukrytý v každom mojom filme. Nie prvoplánovo. Sami 
cítime, že svet sa rýchlo mení, globalizuje. Stále viac a viac sa vzďaľujeme od 
prírody. Napríklad, kto vie, kedy dnes vychádza na obzore Veľký voz? Kedysi 
bola táto znalosť bežná. Spoločnosť nám stavia akýsi múr, ktorý nás od prírody 
oddeľuje. Robíme tak veci, ktoré našej Zemi ubližujú a niekde v podvedomí cítime, 
že sme s týmto stavom nespokojní. Najhoršie je, že pri našej nenažratosti, trpí 
na opačnej strane planéty stále viac a viac ľudí. Po návrate z krajín tretieho sveta 
sa zmení snáď každému rebríček hodnôt. Ste vnútorne spokojný aj s málom 
a po návrate si uvedomíte, v akej vlastne bohatej spoločnosti žijeme, ale akí sme 
pritom chudobní. Ako Bhutánci vravia: Chudoba nie je nedostatok peňazí, ale 
nedostatok šťastia. A toto je ďalší bonus cestovania: Iné kultúry nám nastavujú 
pravdivé zrkadlo stavu našej spoločnosti. Bez nich by sme sa utopili vo vlastnej 
samoľúbosti.     

12

připravila: Katka Smolová
šéfredaktorka nejčtenějšího webu o cestování HedvabnaStezka.cz

Pavol Barabáš

rozhovor
        V poměrně malém časovém 
odstupu jsem viděla jeden 
z vašich prvních snímků 80 
metrů pod vrcholem a naopak 
poslední snímek Polárník. 
Mám pocit, že charakter obou 
snímků je hodně podobný. Vy 
sám ale jistě vidíte obrovskou 
změnu, která se za těch téměř 
20 let udála. V čem jsou vaše 
nové filmy jiné?
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Ocenění: Cena diváka, Coldsmoke 
Winter Film 2014

   

        VAYA A LA CUMBRE
 Země: USA, 2012
Délka: 23 minut
  Režie: Ollie Nieuwland-Zlotnicki Zach Ornitz             
   

Vaya a la Cumbre je 
rodinný příběh na pozadí 
života v horách. Příběh se točí 
kolem lyžování, ale překračuje 
ho ve vyprávění o otcově 
dědictví a  synově boji žít svůj 
vlastní život. Mnoho lyžařů sní 
o vlastním lyžařským areálu, 
ale realita není tak jednoduchá, 
zvlášť když máte omezené 
prostředky. 

Vaya a La Cumbre zkoumá 
radosti a problémy, kterým 
čelí rodina provozující skiareál 
v odlehlém koutě Chile. 
Film spojuje krásu tohoto 
divokého lyžařského areálu 
s příběhy místních obyvatel. 
Vaya la Cumbre nás přivádí 
k zamyšlení, co je v sázce při 
plnění svéch snů.

Zařazení do programu záleží
na pořadateli v daném městě.

rodinný příběhlyžařskéhostřediska v Chile



www.SnowFilm.cz
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         Multifunkční šátek Original Buff®
        Taky nemáte rádi nudu, jednotvárnost a hledáte stále 
     nové výzvy? Tak to jste tady správně, protože Buff® je to co 
   hledáte... Boří zažité předsudky a mýty. Jde  svou vlastní cestou. 
  Nuda a jednotvárnost ho unavuje. Upřednostňuje vlastní limity
  a překonává je. Miluje zážitky, vzrušení a hlásá: „Nezáleží jak 
    vysoko chceš vylézt, dlouho běžet, daleko dojít. Důležité je jít 
       svou vlastní cestou!“ Tak ani ty nepřestávej, udělej to hned 
            teď a nezapomeň na legendu...                                      
                Více na na www.buff.cz a www.buff.sk 

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU

Variabilita nošení multifunkčního elastického šátku Original Buff® 
je úžasná! Můžete ho jednoduše nosit kolem krku, jako čelenku, vytvořit z něj 
čepici, kuklu i tzv. „piráta“. Nápadité barevné vzory určitě osloví každou věkovou 
generaci. K tomu je odolný proti větru, prodyšný, rychle schnoucí, jemný, lehký 
a stálobarevný. Prostě nepostradatelný „parťák“ na cestování, cyklistiku, lezení, 
běh, turistiku, skialp a další outdoorové aktivity. Univerzálnost a kvalitu produktů zn. 
Buff® oceňuje také Tony Krupicka. 

Anton (Tony) Krupicka je elitní horský a ultratrialový běžec z USA. V běžecké 
komunitě je velmi populární nejen díky svým výkonům, ale také pro svůj originální 
styl dlouhých vlasů a plnovousu, stejně jako pro svůj minimalistický přístup k běhu 
i k životu. Často běhá bez trička, pouze v minimalistických botách a s čelenkou. 
V průběhu své kariéry Tony vyhrál několik historicky důležitých závodů (některé 
v nevídaných rekordech) jako je populární Leadville 100 mil (160 km), ve kterém 
zvítězil hned dvakrát, Miwok 100 km, Rocky Racoon 100 mil, Collegiate peaks 
50 mil taky dvakrát, High Mountain 50 km a Estes Park Marathon. Tony je členem 
týmu Ultra Trail Buff®.
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            HUEVO 
    Země: ČR, 2014
   Délka: 30 minut
     Režie: Ondřej Švihálek  
            

Brněnské trio extrémních 
lyžařů Kejda Ski Team tvořené 
bratry Švihálkovými a Jakubem 
Mackem se vydává na svou 
vysněnou expedici do vysokého 
pohoří Cordillera Blanca v Peru. 
Jejich cílem je vylézt a následně 
sjet co nejvíce šestitisícových 
vrcholů, pokud možno strmými 
liniemi. Na čtvrtém vrcholu však 
expedice náhle končí... 

Jeden z peruánských sjezdů  
(Ranrapalca) obdržel ocenění 
Výstup/sjezd roku ČHS 2014.

Ocenění: Cena generálního partnera, 
MHFF Teplice nad Metují 2014

Rozhovor o tom, co obnáší 
sjíždění pětapadesátistupňových 
svahů v šestikilometrové výšce 
najdete na webu                                            
www.SvetOutdooru.cz.

extrémní sjezdy nejlepšíchčeských skialpinistů

Zařazení do programu záleží
na pořadateli v daném městě.



www.SnowFilm.cz
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Norové byli první
To nejlepší z dokonalé přírody již od roku 1853
Přírodní materiály výborně fungují. Kdyby nebyly dokonalé, zvířata by nepřežila. 
Ovce pasoucí se v 19. století v norských horách byly inspirací pro pana Devolda. 
Norské ovce se tak staly prvním zdrojem vlny pro prádlo značky Devold. Důkazem 
kvality je nejprodávanější řada Devold® Active, která má unikátní dvouvrstvou 
konstrukci. Díky tomu je oblečení velice jemné, výborně odvádí vlhkost od těla, 
izoluje před chladem a absorbuje vlhkost z vnitřní vrstvy do vnější, kde se odpaří. 
Devold nejsou jen vlněná trička a kalhoty, ale celou kolekci doplňují skvělé mikiny, 
čepice, rukavice ponožky a spodní prádlo. Unikátní řadu tvoří tradiční norské 
vlněné svetry.
Více o produktech DEVOLD nalzenete na www.norskamoda.cz.

                 Historie kvality
          Norská značka s více jak stoletou tradicí, to je Bergans of Norway.
       Začal s výrobou batohů, které úspěšně otestoval Roald Amundsen. 
     Nyní jsou specialisté na nejkvalitnější vybavení pro lyžaře, skialpinisty, 
    polárníky, turisty, ale i na oblečení do města. Jedním z hlavních zásluh
  dokonalosti je membrána Dermizax™ NX, která se od ostatních liší   
  maximálním rozsahem strečovosti. Zároveň je nepromokavá, odolná vůči 
   větru a skvěle prodyšná. Lidé v Bergans se i nadále inspirují významnými
    průkopníky. Pro letošní skialpinistickou kolekci byl vzorem W.C. Slingsby, 
      „ Otec norského horolezení”. Kolekce obsahuje kompletní vybavení pro 
        skialpinisty, jako jsou membránové bundy a kalhoty, speciální 
            skialpinistické batohy, péřové zateplovací vrstvy a vlněné 
               spodní prádlo. Více o kolekci se dozvíte 
                        na www.norskamoda.cz.

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU
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Zařazení do programu záleží
na pořadateli v daném městě.

Mimořádná spolupráce filmařů 
a sportovců přináší fascinující 
podívanou na mýty opředený 
norský The Frost Giants. Krátký 
audiovizuální snímek s úchvatnými 
záběry nočního lezení po zmrzlých 
vodopádech. Filmový adrenalinový 
zážitek umocňuje dynamická 

            ICEFALL 
    Země: Švýcarsko, 2014
   Délka: 5 minut
     Režie: Joseph Areddy  
            

hudba umocňující jak sportovní výkon 
lezců tak i dech beroucí krásu nasvícených 
ledopádů. 

vizuální podívaná nočního ledolezení



www.SnowFilm.cz
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w Metodika – pohyb nahoru, po rovině, dolů po svazích různého sklonu 
a  sněhového podkladu, pádové techniky, překonávání přirozených a umělých 
překážek, a mnoho dalších
w Výstroj a výzbroj – zkušenosti, testy a recenze věnované všemu, co je 
možné v zimních horách použít - různé vrstvy oblečení, boty, vázání, batohy, 
věci na bivakování...
w Lavinová prevence – teoretická příprava doma, aktuální situace v terénu 
včetně pasivních a aktivních testů stability sněhové pokrývky, lavinové pomůcky, 
zkušenosti s lavinami, rozbor příčin lavin a chyb s patřičným poučením
w Plánování túr – ve známém a neznámém neledovcovém, ledovcovém 
a  velehorském prostředí 
w Tipy na výlety – jednodenní, víkendové, týdenní pro začátečníky i velmi 
pokročilé
w Reportáže a fotopříběhy – ze zimních výletů a závodů nejenom po Evropě

SKIALP, TELEMARK, FREERIDE, SNĚŽNICE, SNOWBOARD, SPLITBOARD, 
LAVINY... ale také HELISKI a CATSKI, to vše najdete na TuleniPasy.cz

        Tulení pásy – skialpinisté sobě

     TuleniPasy.cz jsou nový internetový projekt, který si klade za cíl 
  co nejpodrobněji mapovat problematiku zimního pohybu 
 v horách na skialpinistických, telemarkových a freeridových lyží, 
stejně jako na snowboardu a splitboardu. Pozornost bude  věnována
 také sněžnicím,  které jsou nejenom populární samy o sobě, ale 
    stále je využívají ortodoxní snowboardisté, kteří se zdráhají 
         přejít na splitboard. Pod pojmem  zimního pohybu 
              v horách je možné zahrnout řadu 
                 činností, znalostí 
                      a dovedností:



SOUTĚŽ

3. cena - kompresní 
batoh Marmot 
Kompressor Verve 32

4. cena - skialpinistický batoh 
Bergans Istinden 34L 

Vyhrajte zajímavé ceny od partnerů 
festivalu! Hlasujte o nejlepší film festivalu 
na www.snowfilm.cz/soutez.

2. cena - okružní jízdenky pro 2 osoby na 
švýcarskou dráhu Jungfraujoch (nejvýše 
položenou železniční stanici v Evropě)

1. cena - zájezd pro jednu osobu: Běžkování v Dolomitech s cestovní kanceláří Kudrna

5. cena - spacák LOAP Wawe


