Program VIII. ročníku cestovatelsko-outdoorového festivalu

RAJBAS *

O U T D O O R

* KOTLÍK

a VII. ročník filmové soutěže

*

O K E M

D O B R O D R U H A

*

BLANSKO 16.-19.11.2006
festival probíhá za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou
starostky města PhDr.Jaroslavy Králové

čtvrtek 16. listopadu:
..promítání, kulinářství, muzika..
* Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2a
výstava fotografií PATRIKA MINÁŘE: KOUZLO VÝCHODU
17:00 ROMAN BURDA: GRUZIE, promítání a povídání o toulkách po jižních svazích
Kavkazu (Svanetie, Khevsuretie, trošku i Náhorní Karabach) a pamětihodnostech
Gruzie i Arménie.
19:00 HMYZOŽROUTSKÝ KULINÁŘSKÝ VEČÍREK MARIE BORKOVCOVÉ
Kromě nesmyslných předsudků neexistuje snad ani jeden objektivní důvod, proč nejíst
hmyz. Využití hmyzu jako potravy (odborně entomofagie) je běžnou záležitostí ve větší
části světa – tedy až na ten náš „vyspělý“ Západ. Chutnali jste někdy cvrčka, švába či
housenku? Poprvé to může být i zde na přednášce Ing. Marie Borkovcové Ph.D. z
ústavu zoologie a včelařství MZLU v Brně.

* Dělnický dům, Hybešova 1
19:00 Černohorská pivnice a Papubar - skvělé pivo, levné a dobré jídlo, prostor pro
volnou zábavu a od 21:00 na sále S2 KONCERT KAPEL: CHOGORI (Blansko) a
APENDYX (Boskovice) - volný vstup

pátek 17.listopadu:

o den volna navíc

..outdoorový závod,filmy,islandský večírek a noční
pragulka do krasu..
* Přehrada Palava, údolí potoka Vrbice
10:00 Malé blanenské EXTRÉMÁK
Registrace soutěžících dvoučlenných družstev v 8:30 – 9:30 hodin. Závod s časem na
trati lanových překážek, prudkých převýšení, azimutových úseků, jeskyň...
* BIG JUMP - pro ty, kdo si netroufnou závodit, přijdou fandit a chtějí si NĚCO zkusit.
Přijďte si skočit s instruktory Apro2OUTDOOR !!!

* Kino Blansko, Hybešova 6
výstava fotografií autorů M. Audy & R. Bouda v předsálí kina: NAMAK 2006 (Írán) Jeskyně Tří naháčů - nejdelší jeskyně světa v soli


projekce soutěžních filmů

10:00 veřejná prezentace soutežních snímků v délce do 15 min.

O K E M

D O B R O D R U H A

* NEBEZPEČNÁ POVOLÁNÍ * TVRDÁ METUJE * ZELENÝ RÁJ * CYKLOTOULKY
LITVOU A LOTYŠSKEM * KORSIKA * CO SE DĚJE V TRÁVĚ * DOLOMITY *
CESTA NA JENISEJ * CHYŤ A ZABIJ * KOULENÍ KOLA * SNAKE RIVER * A
DALŠÍ ........
14:30 SPELEOLOGIE V MORAVSKÉM KRASU
* NA DNO MACOCHY, režie Karel Fuksa, ČT 1976, 30 min.
Archivní dokument ze 70. let zachycuje unikátní rekonstrukci potápěčského průzkumu
sifonu, který vede na dno propasti. Potápěčům se podařilo objevit vodní spojnici mezi
Amatérskou jeskyní a dnem propasti Macocha. Tímto heroickým počinem byly
Punkevní jeskyně definitivně začleněny do nejdelšího jeskynního systému u nás systému Amatérské jeskyně, který měří přes 35 km zmapovaných chodeb. Téměř
vzápětí se vydal do extrémních podmínek štáb Československé televize.
* Průřez tvorbou kameramana a režiséra JANA POPELKY, který na počátku
osmdesátých let jako jeden z prvních začal amatérsky filmovat krasové podzemí :
Spirálka - Přítokový sifon, Ledová chodba, Clona 1.2, Plavba na suchu, Häliloch,
Prostor
* POD BETONOVÝMI SINTRY, kamera a režie Petr Chmela, 2004, 12 min.
Snímek zachycuje zneužívání jeskyní Moravského krasu pro vojenské účely, tj. sklady,
či válečnou výrobu za Protektorátu, tak ČSLA a to hlavně v období studené války.
* TAJEMSTVÍ AMATÉRSKÉ JESKYNĚ, scénář Petr Chmela, kamera a režie: Petr a
Slavo Chmela, 2003, 12 minut.
Úsilí speleologů odhalit tajemství podzemních prostor Amatérské jeskyně. Film
naznačuje cestu, kudy se podzemními toky ubírá Sloupský potok a Bílá voda než se spojí
ve známou říčku Punkvu vyvěrající na dně propasti Macocha.
* CESTA ZA OBJEVEM, režie Roman Grošek, Hamilton 2006, 28 min
Dokument o naplnění úsilí mnoha badatelů - nalézt propojení dvou významných
jeskynních systémů Moravského krasu. Co vše musí speleologové podstoupit, aby
dokázali
potvrdit svou teorii, že Sloupskošošůvské jeskyně jsou propojeny s
Amatérskou jeskyní.
17:30 ČESKÉ STOPY VE SVĚTĚ
Přehlídka filmů fotografa, režiséra a kameramana VLADIMÍRA ŠIMKA a scénaristky
KAMILY ŠIMKOVÉ BROULOVÉ (SMK photo&video production)
Cílem volného cyklu "České stopy…" je přiblížit významné osobnosti českého původu,
které mnohdy ve velmi vzdálených koutech naší planety vykonali pozoruhodné činy,
díky kterým se zapsali do světových dějin poznání, pročež jsou v zahraničí uznáváni, ale
u nás se o nich mnoho nebo spíš vůbec nic neví… Takto vzniklo již 7 samostaných
projektů. Autorská dvojice představí ukázky z filmů s důrazem na poslední z nich:
TAJEMSTVÍ KAMENNÉHO POČÍTAČE

* Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2a
20:00 TRAVERZOVO PROMÍTANÍ: host ADAM PRÁZA promítne fotky z lezení v
Adršpachu - komu se líbila jeho vystava "Ze života pískovcového lezce" na letošním
fesťáku v Teplicích, může zde uvidět i uslyšet mnohem víc
více na
www.piskar.cz

* Dělnický dům, Hybešova 1
od 18:00 Černohorská pivnice a Papubar - občerstvovna a prostor pro volnou zábavu
20:00 (sál S2) ISLANDSKÝ VEČÍREK - JAN BURIAN, písničkář, spisovatel a
zakladatel klubu islandských fanatiků v pořadu písniček a vyprávění o drsné, téměř
pusté, ale zároveň okouzlující krajině.

21:30 (sál S2) BONGO DJEMBE JAM - popadněte svůj oblíbený etno nástroj (bongo,
djembe, chřestidla či cokoli jiného), kdo přijde hraje...
22:00 RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) – zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten
jde - spíše leze, brodí, plazí... podrobněji na http://www.rajbas.cz/progulka.php

sobota 18.listopadu
..běh,outdoor,hosté a tanec..
* Staré Blansko, Komenského ul.
9:00 LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží (5kg soudek limonády GRENA)
na trati Blansko - Hořice (start intervalově od 9:30)

* Parčík u pomníku Boženy Němcové, Žižkova ul. (za budovou Dělňáku)
13:00 NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY s instuktory Apro2OUTDOOR
"Liány či lana, zkuste si to s náma" – výzva pro všechny, kdo si chtějí zkusit nebo
porovnat svou obratnost (v provozu bude dle zájmu, možná i v neděli)

* Dělnický dům, Hybešova 1
• výstavy fotografií: JAN PALA - NA SKIALPECH V EVROPĚ I ASII, JAROSLAV
CILER - VÝBĚR NA KOTLÍK (Macocha, Prachov, hory, kanoistika..), LIBOR HNYK
- PAPUÁNSKÉ TVÁŘE

13:00 projekce a besedy moderuje JIRKA DRAŽIL
* ULTRAMARATÓN - DAN ORÁLEK a JIRKA KREJČÍ o běhu na 100 km v Koreji
* HYBRYDA, Hybryda film studio (PL), 30 min
Svérázná horolezecká disciplína - rock jumping v neotřelém provedení polské grupy
zaměřené na extrémní sporty a film www.hybryda.pl
* OBJEV NEJDELŠÍ SOLNÉ JESKYNĚ SVĚTA - MAREK AUDY o úspěchu české
expedice do solných jeskyní v Íránu. Prodloužení jeskynního systému 3N na délku
6580m o 900 metrů přesáhlo dosavadní světový primát.
* ALAKNANDA 2006 - PETR KAŠPAR - česká pádla opět ve vodách Alaknandy,
aktálně po návratu úspěšné vodácké expedice...
* JUMP TANDEM - MARTIN DLOUHÝ - při volném pádu se jakoby vznášíme
minutu ve stavu beztíže
* JAN PALA - KDE A JAK JEZDIT NA SKIALPECH
Skialpinismus, telemark a splitboarding je v poslednich létech čím dál populárnější.
Kratké představení možností skialpinismu pro začátečníky i pokročilé zmapuje
slovenské skialp areály, moravské Beskydy a Jeseníky, některá rakouská pohoří a také
něco z Karpat - rumunské hory.
18:45 OKEM DOBRODRUHA - vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, projekce
oceněných snímků
20:00 RADEK JAROŠ - HORY SHORA www.radekjaros.cz
Zřejmě nejaktivnější a nejúspěšnější český horolezec současnosti. Výstupy na nejvyšší
hory světa a to zásadně bez kyslíkových přístrojů a bez pomoci výškových nosičů, v
malém týmu. Spojeno s autogramiádou stejnojmenné knihy
od 21:00

CESTOVATELSKÁ

TANCOVAČ KA

do 02:00

hraje: TRNÍ (o půlnoci KARAOKE - ukaž se, odvaž se!!!)

* Dělnický dům, Hybešova 1 - sál S2
•
od 16:00 "RAJBAS PROMÍTÁNÍ": pásmo projekcí "sportovně do světa" s
Cestovní kanceláří Rajbas
•
21:15 NA FEST ... cestou necestou - prezentace zážitků z cest účastniku této soutěže

neděle 19.listopadu

..cestování..

* Kino Blansko, Hybešova 6
* filmy, diáky a besedy s cestovateli
10:00 dopolední programový blok
*TROPICKÉ PRALESY INDONÉSIE - VLADIMÍR LEMBERK
Unikátní snímky a zvukové nahrávky cestovatele zoologa, na jejichž pořízení bylo
potřeba dny trpělivě čekat a nechat se vysávat komáry a pijavicemi. Sloni, krokodýli,
giboni, makakové, motýli, pavouci, hadi, orangutani, zoborožci a až kýčovitá pestrost
světa rostlin, obřích květů raflésií a pralesních velikánů. více na http://lemberk.vcm.cz/
*HIMALAYO ENFIELDMO, režie a kamera Hynek Bernard, Creature films 2005
Indickým Himálajem na legendarním motocyklu Royal Enfield
* Vyhlášení výsledků a to nejlepší ze soutěže "NA FEST ... cestou necestou"
13:00 odpolední programový blok
* LITVA - na kole do neznama, cyklocestovatel Martin Stiller
*OMO - PREMENY, 2006, 32 min - Petr Ondrejovič (SK) a jeho další cesta divokými
peřejemi mezi divoké kmeny Etiopie- expedice OMO 2
•

Poslední pecka na závěr: TAJEMSTVÍ POUŠTE

MOTANI PHOTOGRAPHY (Rakousko)
90 minut putování krajinou mnoha podob, forem, tvarů, barev a slunce až do končin
opředených tajemstvím. Unikátní multimediální live diashow Kateřiny a Miloše
Motanových, českých umělců a cestovatelů žijících v Rakousku, za pomocí nejnovější
digitální techniky (HDAV) více na www.motani-photography.com
SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE, WORKOSHOPY:
* Klub ULITA, B. Němcové 2a
* sobota
18.11. v 10:00 - FOTOGRAFOVÁNÍ VE TMĚ - MAREK AUDY a
zkušenosti špičkového fotografa podzemí
* neděle 19.11 v 10:00 - SURVIVAL IN WILDERNEES - LADISLAV SIEGER a
fyzikální základy teorie přežití - jak bivakovat s co nejjednodušším vybavením, jak vařit
v termosce a šetřit tak palivo, jaká paliva užívat a kolik, jaký vařič …
___________________________________________________________________________

Každý návštěvník festivalu obdrží ke vstupence časopis OUTDOOR
festival pořádá: SDRUŽENÍ HORIZONT BLANSKO
na organizaci se dále podílí: CK Rajbas & Namche, Sdružení Ulita, Kulturní středisko města
Blanska, Kino Blansko, Kola Novák, studio Audiovisual,Apro2OUTDOOR

OUTDOOR
hlavní sponzoři akce: PIVOVAR ČERNÁ HORA, GATEMA Boskovice
hlavní mediální partner: Magazín

mediální partneři: Český rozhlas Brno, DOBRODRUH, Týden u nás,
partneři: TATSUNO Benč, GEMMA, ROCK POINT, ALPsport, MACOCHA liquere,
Vydavatelství AUDY, Hotel PROBE, JUREK S+R

Ubytování pro nenáročné zajištěno na čtvrtek, pátek a sobotu (ve vlastním spacáku)



Bližší info na tel. 723 091 241, mail: horizont.cz@seznam.cz a www.horizont.bk.cz

