
Program IX. ročníku cestovatelsko-outdoorového festivalu  

           RAJBAS * OUTDOOROUTDOOROUTDOOROUTDOOR    * KOTLÍK  
                                                                                       a VIII. ročník filmové soutěže 

                 O KO KO KO K    E M   D O B R O D R U H AE M   D O B R O D R U H AE M   D O B R O D R U H AE M   D O B R O D R U H A     
                                                BLANSKOBLANSKOBLANSKOBLANSKO v Moravském krasu  v Moravském krasu  v Moravském krasu  v Moravském krasu     
                                                                                                                                                        23232323....----25252525.... listopadu  listopadu  listopadu  listopadu 2002002002007777    
festival probíhá v rámci akce “10 dnů turistiky, outdoooru a cestování v Blansku” 

    pod záštitou starostky města PhDr.Jaroslavy Králové   
pátek 23.listopadu : filmy,besedy,muzika,no ční pragulka..     
 

* Klub ULITA s čajovnou, B. Němcové 2a 

18:00 ŠIFROVAČKA:  MEGBOLONDULMEGBOLONDULMEGBOLONDULMEGBOLONDUL    ---- logická, strategická, týmová, 
interaktivní, outdoorová, noční hra ....  cíl v 02:00 hodin!!!  www.megbolondul.ic.cz  
 

* Kino Blansko, Hybešova 6  
výstava fotografií:  BAMBUTI, ve stopách Pavla Šebesty – Otce Pygmejů, autoři Alena 
Žákovská a Milan Daněk      
16:00   projekce filmů v délce do 15-ti minut    

 O K  E  M      D  O  B  R  O  D  R  U  H  A 
! tři hodiny projekcí toho nejlepšího ze soutěže ! 

*LOPA Č * ZA JANEM WELZLEM * KAŽDÝ MÁ SV ŮJ EVEREST * NA RIEKE 
HJOLMO * EXPEDÍCIA ELBRUS 2007 * SLOVINSKO 2007 * S EDEM DIVOV 
BESARÁBIE * JAMBO MZUNGU * DIVOKÉ HORY  A  DALŠÍ... . 
 

19:00 PETR HORKÝ a jeho hosté Mirek Náplava a Honza Tutoky: 
* CUBA LIBRE, režie Petr Horký, kamera P. Šaman, M.Náplava, M.Nekvinda, Piranha 
film, 50 min 2006      
Kdo neviděl, neuvěří, kdo nezažil, nepochopí! Dokument o tom, co všechno se během 
pěti let může na stát. Natočeno v létech 2000 až 2005 na Kubě.   
* STOPAŘI, režie Petr Horký, kamera J. a M.Tutoky, Horký, Piranha film, 15 min 
2007      
Skupina českých potápěčů se pokusila dosáhnout neoficiálního rekordu - uskutečnit 
ponor s tygřími žraloky na volné vodě s nejmladším potápěčem v teamu - dvanáctiletým 
Michaelem. Při natáčení u pobřeží Jižní Afriky se ovšem situace vymkla z rukou a 
Michael byl napaden. Jakou roli v podobné situaci hrají média, jak se k dané situaci 
postaví lidé se zažitým vnímáním nejkrásnějšího predátora Země? 
 

*Dělnický dům, Hybešova 1 
18:00 Černohorská pivnice a Papubar - skvělé pivo, levné a dobré jídlo, prostor pro 
volnou zábavu a program na dvou sálech 
 



20:00 velký sál: RRRROCKOVÝOCKOVÝOCKOVÝOCKOVÝ KOTELKOTELKOTELKOTEL, vystoupí kapely Havranova levá ruka, Veřejná 
bezpečnost,     PEACH US 
20:00 malý sál:  TRAVERZOVO PROMÍTANÍ: host MÁRA HO LEČEK přiveze visual 
show z posledního čundru z Garhwálu, Traverza a Boss přidá pár foteček z různejch 
akciček. 
 

18:00 a 22:00 RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) – zase do podzemí: Kdo se dříve 
přihlásí, ten jde  - spíše leze, brodí, plazí... podrobněji na webu, nutno se přihlásit 
předem na jeskyne@yahoo.com    (pragulka i v sobotu v 11:00)  

sobota 24.listopadu: ..b ěh do vrchu,filmy,hosté,tanec..    
 

* Staré Blansko, Komenského ul.   
9:00 LIMONÁDOVÝ GRENA BĚHLIMONÁDOVÝ GRENA BĚHLIMONÁDOVÝ GRENA BĚHLIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží (5kg soudek limonády 
GRENA) na trati Blansko - Hořice (start intervalově od 9:30) 
 

* Dělnický dům, Hybešova 1 (změna - místo venku bude vevnitř!!)    
14:00 SLACK LINE – SINGING  ROCK: DDDDEJ  SI  LAJNUEJ  SI  LAJNUEJ  SI  LAJNUEJ  SI  LAJNU.... závody pro všechny   
Slack Line je rychle se rozvíjející sport / zábava / životní styl nejen mezi lezci. Přijďte si 
zachodit, naučit se první kroky, nové triky, přejít dlouhé štreky a potkat se s partou lidí 
naladěných na stejnou “lajnu”. 
 

* Dělnický dům, Hybešova 1 
•  výstavy fotografií:  Petr Stříbrcký - MEZI SV ĚTY, Marek Audy - JENISEJSKÝ 
MAŠRUT (Burjatsko, Tuva, Sajánské pohoří)  
 

• velký sál, od 13:00 hod. projekce a besedy  moderuje JIRKA DRAŽIL 
* VYŠNE VLKODLAKY, režie Hynek Bernard, Creature fi lm, 60 min. 2007  
Šest kámošů na mašinách si na 9 dní odskočilo užít balkánského koloritu. Okružní jízda 
s denní porcí kolem 250-ti km vedla přez severní hřbet Karpat, dále na jih k pohoří 
Fagaras a okruhem zpět na sever. 
*  SNOW TO SEA LIBANON, Red Bull film, 7 min 
Extrémní výzva závodu, který obsahuje čtyři disciplíny: lyžování, horská kola, běh a 
kajaking. Start vysoko v zasněžených horách Laqlouq a cíl v moři u Chekka. 
*  JENISEJ 2007 (M. Audy, V. Zvěřina, T. Telecký, M. Rada) Již po druhé se čtveřice 
moravských vodáků vypravila pokořit vody Velkého Jeniseje. Sibiřskou tajgou na 
náklaďáku, pak na koních přes Sajánské pohoří k pramenu Jeniseje a nakonec splutí 
horního toku s obtížnými peřejemi (WWV). 500 km dlouhá pouť zcela mimo civilizaci v 
ruských republikách Burjatsko a Tuva. 
* HONZA ZAJÍC LÁSKO: OMO 2007 – POSLEDNÍ CESTA DO P RAVĚKU  
Divokou soutěsku etiopské řeky Omo dosud sjela jen hrstka odvážlivců. Tahle expedice 
bude pravděpodobně poslední. Mohutné peřeje brzy zmizí pod hladinou přehrady. 
* SARISARIMA: SKOKY DO NEZNÁMÉHO SV ĚTA, Red Bull film, 15 min. 
Dokument ukazuje jedinečný charakter venezuelské Sarisarinama tepuy. Argentinec 
Nocolás López zde uskutečnil skok z plochého vrcholu hory do jedné z nejširších jeskyní 
světa, jejiž původ se datuje do prvohor. Jen několik vteřin volného pádu, otevřít padák a 
bezpečně dopadnout...  
* HONZA ŘÍHA, JANEK BEDNA ŘÍK: ON THE SUN Honza Říha pravděpodobně 
jako druhý nevidomý člověk na světě vylezl na jeden z největších žulových monolitů 
světa - El Capitan v Yosemitském národním parku v Kalifornii.  Stěnu prostoupil 
legendární a nejdelší cestou The Nose 17.-19.srpna 2007 společně s horolezcem Vojtou 



Dvořákem a horským vůdcem Jankem Bednaříkem. Výkon ocenil i prezident ČR 
Václav Klaus, který Honzovi po návratu osobně pogratuloval. 

 18:00 OKEM DOBRODRUHA - vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, 
projekce oceněných snímků   
19:30 DÁMY HODÁMY HODÁMY HODÁMY HOLEZKYNĚLEZKYNĚLEZKYNĚLEZKYNĚ::::  
OLGA NOVÁKOVÁ, SOŇA BOŠTÍKOVÁ a DINA ŠTERBOVÁOLGA NOVÁKOVÁ, SOŇA BOŠTÍKOVÁ a DINA ŠTERBOVÁOLGA NOVÁKOVÁ, SOŇA BOŠTÍKOVÁ a DINA ŠTERBOVÁOLGA NOVÁKOVÁ, SOŇA BOŠTÍKOVÁ a DINA ŠTERBOVÁ        
Zapsaly se a stále zapisují do dějin československého a českého horolezectví. Na nejvyšší 
himálajské kopce lezly a lezou bez pomoci šerpů a kyslíku, přičemž všechno, co 
potřebují na cestu k vrcholu, si nesou na zádech. Jejich aktivity však nezůstávají jen u 
vrcholů....  
* malý sál    
• 13:00  co se nevešlo do páteční projekce soutěže OKEM DOBRODRUHA v kin ě ..    
• 16:00 promítaní extrémních sportů z produkce Red Bull a hlavně:  
* Pepa Uherka: EXPEDICE GASHERBRUM I + II 2007 (Pákistán) -povídání a pár 
minut videa o letošní expedici, které nepřálo počasí. 
* Libor Hnyk: DENAKILSKÁ PROLÁKLINA (Etiopie) - jez ero žhavé lávy, divukrásně 
zbarvená mrtvá solná jezírka 125 m pod hladinou moře uprostřed pouště, tisícihlavé 
velbloudí karavany se solí... bezprostředně po návratu z Afriky, premiérová projekce a 
zážitky z míst, která poprvé navštívila  česká expedice. 
* Roman Burda: JEMEN – ARABIA FELIX (Š ťastná Arábie)- Země královny ze Sáby, 
myrhy, kávy a hlavně kátu. Úchvatné stavby i stále živá arabská kultura, hory, pouštní 
mrakodrapy, příroda Sokotry se stromy Dračí krve (5 kluků na vlastní pěst, únor 2007). 
• 21:15  NA FEST ... cestou necestou  - prezentace zážitků z cest účastníků soutěže   
• 23:00 - 02:00  ROCKOTÉKAROCKOTÉKAROCKOTÉKAROCKOTÉKA             

od 21:00            C E S T O V A T E L S K Á     T A N C O V A Č C E S T O V A T E L S K Á     T A N C O V A Č C E S T O V A T E L S K Á     T A N C O V A Č C E S T O V A T E L S K Á     T A N C O V A Č    K A K A K A K A     

do 02:00            na velkém sále hraje:     TRNÍ    
 

neděle 25.listopadu:   ..filmy,cestování,extrém.. 
 * Kino Blansko, Hybešova 6 
*  filmy a  besedy s cestovateli a dobrodruhy 
10:00 dopolední programový blok  
* PLAVBA DO ÚDOLÍ SMRTI, scéná ř,režie Ivan Mackerle, kamera Jiří Skupien, Jiří 
Zítka, Danny Mackerle, 30 min. 2006 
Expedice skupiny luštitelů záhad s cílem nalézt a prozkoumat Údolí smrti se svými 
tajemnými kotli v neobydlených oblastech sibiřské tajgy v Jakutsku. Hledané kotle jsou 
kopulovité stavby z neznámého kovu, údajně dílo mimozemšťanů. Údolí je ale životu 
nebezpečné místo, kterému se domorodci vyhýbají, neboť  tam hrozí záhadné nemoci a 
smrt. Pro pátrání musel být použit motorový paragliding 
* ZA TAJEMSTVÍM  BANÁTU, režie Roman Grošek, Studio  Hamilton 25 min. 2006 
O cestě českých speleologů do rumunského pohoří Banát. Na objevitele nečekaly jen 
neznámé jeskynní prostory. Některé zážitky byly na hranici mystiky a fantazie. Našli 
víc, než by kdokoli z nich čekal....    
Beseda s účastníky expedice: Roman Grošek a Tomáš Bim Mokrý     
*KEMBALI! , režie Jan Popelka, Studio Audiovisual, 45 min 2006 
Expedice sdružení HORIZONT má už za sebou unikátní pěší cestu stovky kilometru 
přes pralesy Nové Guinee a cíl cesty, zubatou zasněženou pyramidu Carstenszu, na 
dosah. Území však ovládají separatističtí papuánští bojovníci. „KEMBALI!“ – p říkaz k 
návratu, opakují důrazně. Nikdo z nosičů dál nepůjde a bez nich nelze dopravit 



nezbytný materiál k výstupu na vrchol. Zdravotní stav dvou nemocných členů výpravy 
se zhoršuje. Jen na Žákajdě je vidět, že sil a vůle má dostatek... Jak dopadne těžké 
rozhodování o předčasném ukončení expedice?  
*JAK TO VLASTN Ě TENKRÁT BYLO?, režie: Pavel Rýva, Karel Macas, 24 min.2006  
Po sto letech od prvovýstupu na Jeptišku (Labské pískovce) byla natočena zrychleným 
pohybem ve stylu němých grotesek černobílá rekonstrukce této významné události. Děj 
doprovázen ryčnou dobovou dechulí.(oceněno na MHFF Teplice nad Metují 2007). 
12:30 Vyhlášení výsledků a to nejlepší ze soutěže  "NNNNaaaaFESTFESTFESTFEST    .. cestou necestou"   
* NUSA PENIDA a KOMODSKÉ OSTROVY 
Ivo Mitá ček uvede dva filmy Milana Jeglíka (MMDiving) - akce na záchranu mořských i 
sladkovodních želv v projektu KURA KURA, který vzniká pod záštitou Unie českých a 
slovenských ZOO. Indopacifik je vyhlášenou potápěčskou lokalitou s největším 
počtem živočišných druhů pod mořskou hladinou na světě. Manty, trnuchy, žraloci, ale 
hlavně měsíčníci Mola Mola... úchvatné podvodní scenérie v nedotčené a turismem 
nezahlcené přírodě.  Okouzlující divoké ostrovy, nebezpeční varani z Komod i prostý 
život domorodců je nevšedním zážitkem návštěvníka tajemné Indonésie. 
Poslední pecka na závěr:  JAN KOPKAJAN KOPKAJAN KOPKAJAN KOPKA    –––– EXTRÉMNÍ BIKER EXTRÉMNÍ BIKER EXTRÉMNÍ BIKER EXTRÉMNÍ BIKER   
„Když chceš porazit ostatní, musíš přežít!“ 
IDITAROD TRAIL INVIATION  – POSLEDNÍ OPRAVDOVÉ DOBR ODRUŽSTVÍ 
PLANETY: Non-stop závod na kolech, pěšky nebo na lyžích absolutně bez podpory 
napříč Aljaškou uprostřed drsné zimy po stezkách psích spřežení. Účastníci víc bojují 
sami se sebou než se soupeři. Je to jen o vás a o Aljašce. Už jen postavit se na start se 
počítá.  Diashow: obrázky, film. záběry, hudba původních obyvatel, vyprávění.  
Jan Kopka, jednačtyřicetiletý biker z Jablonce nad Nisou je ostříleným hráčem extrémních 
cyklistických závodů. Když skončil kariéru profesionálního silničního jezdce, učarovala mu 
horská kola. Pohrává si  s hranicemi vlastních možností. Ať je to v Alpách, padesátistupňovém 
pouštním vedru nebo v zimě na nekonečných aljašských pláních. www.jankopka.cz 

 

SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE, WORKOSHOPY: 
*  Klub ULITA, B. N ěmcové 2a   
* sobota 24.11. v 10:00 TECHNIKA NA CESTÁCH , praktické zkušenosti o práci 
s technikou v terénu, ukázky použité techniky pro záznam obrazu a zvuku, přenosu dat 
z expedic, HDV video - co formát HDV nabízí v praxi cestovateli, prezentace a 
prezentační technologie.  Lektor:  Petr Kašpar, WW8 expedition group  
* neděle 25.11 v 10:00 CO SI POČÍT S LÉKÁRNI ČKOU I BEZ NÍ,  n ěco málo z horské 
a cestovní medicíny aneb když neduhy chodí i po horách. Lektor MUDr. Jana Štrajtová  
                                 

Každý návšt ěvník festivalu obdrží ke vstupence časopis OUTDOOR  

festival pořádá: SDRUŽENÍ HORIZONT BLANSKO 
 technická podpora: WW8 expedition group 

na organizaci se dále podílí: CK Rajbas & Namche, Sdružení Ulita, Kulturní středisko města 
Blanska, Kino Blansko, Kola Novák, studio Audiovisual, Singing Rock s.r.o.   

hlavní mediální partner: Magazín OUTDOOR   
hlavní sponzoři akce: PIVOVAR ČERNÁ HORA, JUREK S+R 

partneři: GATEMA, TATSUNO Benč, GEMMA, DOLDY,s.r.o., ALPsport, MACOCHA 
liquere,  Vydavatelství AUDY, Hotel PROBE          

mediální partneři: Český rozhlas Brno,Hedvábná Stezka.cz, DOBRODRUH,  
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka  

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

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



                                                                                                                                                                                


