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EDITORIAL
Podzim je už v plném proudu a s blížící se zimou přišel čas i  na 

filmový festival Tierra SNOW FILM FEST. Letos na festivalu spolupracují 
organizátoři v téměř 200 městech v ČR a na Slovensku. Všichni 
věříme, že filmy o extrémních zimních radovánkách budou pro vás 
diváky inspirací i zážitkem. Atmosféra festivalu vás možná inspiruje 
nejen k brázdění upravených sjezdovek, ale třeba i k dalším zimním 
dobrodružstvím. Nocím ve sněhových záhrabech, hřebenovým túrám 
či jen k procházce čerstvě zasněženým lesem. 

Přijďte se s námi podívat na filmy o tom, jaké to je přežít lavinu a zase 
„skákat přes kaluže“, lézt po blankytně modrém ledě, užít si neskutečný 
prašan za zvuku japonských bubnů nebo se vydat na expediční cestu 
do míst, kde odměnou je prožitek svobody a prostoru, ale za chyby se 
platí cenou nejvyšší.

Za Tierra SNOW FILM FEST: Kateřina Karlová, Dan Hála, David Gladiš
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V ŘÍJNU A LISTOPADU 
VE 140 MĚSTECH ČR 

A 47 SLOVENSKA!

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, Čelákovice, České Budějovice, Český Brod, , Dačice, Děčín, Desná, Doksy, Domažlice, Dvůr Králové, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkův Brod, Hejnice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hodkovice nad 
Mohelkou, Hodonín, Horažďovice, Horní Počaply, Hořovice, Hradec Králové, Hranice, Hulín, Humpolec, Hustopeče, 
Chomutov, Ivančice, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jáchymov, Javorník, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jihlava 
Henčov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Klášterec nad Ohří, Kolín, Kostelec nad Orlicí, Kunštát,
Kuřim, Lanškroun, Lázně Libverda, Liberec, Litovel, Lomnice nad Popelkou, Lovosice, Luby u Chebu, Lysá nad Labem, 
Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Milevsko, Milovice, Mladá Boleslav, Moravský Krumlov, Most, Mšeno, Nová Paka, 
Nove Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nymburk, Odry, Olomouc, Opava, Orlová – Lutyně, Ostrava, Ostrov, 
Pardubice, Písek,Plzeň, Poběžovice, Polička, Polná, Praha, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Radimovice u Želče, 
Rakovník, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Rýmařov, Seč, Semily, Slatiňany, Slavkov, Slavonice, Staré Křečany, 

  Starý Kolín, Strakonice, Strunkovice nad Blanicí, Svitavy, Šternberk, Štětí, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Tišnov, 
Točník, Trhové Sviny, Trutnov, Třinec, Turnov, 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, 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, 
Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Moravský Svätý Ján, Nitra, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, 
Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rajec, Richvald , Rosice, Rožňava, Skalica, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Svidník, Šaľa, Štúrovo, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Zvolen, 

Žiar nad Hronom, Žilina

MÍSTA
PROMÍTÁNÍ

            PŘEHLED FILMŮ
    
   Napříč ledy................................................................3
 Modrá posedlost............................................................5
Na sever od slunce...........................................................7
Lákavý strach.................................................................9
  Neviditelná hora.......................................................11
   Snow way.........................................................13
       Sašimi z jednorožce...............................15
          Ataraxie.....................................17
               Snowgirls............19
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   NAPŘÍČ LEDY / CROSSING THE ICE

  Země: Austrálie, 2012
  Délka: 44 minut
    Režie: Justin Jones             
       

polární expedice dvouaustralských dobrodruhů

Je to více než sto let, kdy 
se odehrá l  tvrdý souboj 
o dobytí jižního pólu mezi 
norským polárníkem Roaldem 
Amundsenem  a Britem Robertem 
Falconem Scottem. Jižního pólu 
se po několika měsících strádání 
podařilo dosáhnout oběma 
expedicím, úspech oslavil však 
jen Amundsen. Vysílený Scott 
zahynul na konci března 1912, 
jen 18 km od zásobovacího 
tábora.

Od té doby na jižním pólu 
stanuly desítky expedic, žádné 
z nich se však nepodaři la 
cesta tam i zpět bez jakékoli 
podpory. Polární „zelenáči“ James 
Castrission a Justin Jones se 
vydávají na 2200 km dlouhou 
trasu bez jakékoli pomoci. 
Žádní tažní psi, žádný kite, žádné 
zásobovací tábory. 

Mladí Australané se však záhy dostávají
do podobné situace, jako kapitán Scott 
před sto lety: na ledě je Nor! Má stejný 
plán, ale více zkušeností a větší náskok. 
Odehraje se na nejsušším, největrnějším 
a nejstudenějším místě planety závod 
známý z let 1911-1912?

Ocenění: “Hlavní cena” Banff Mountain 
Film Festival 2012



www.SnowFilm.cz

4

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU

         TIERRA
   Tierra byla jedna z prvních skandinávských firem, která začala
 využívat Gore-Tex a dnes produkuje oděvy pro všechny druhy   
outdoorových aktivit i pro práci venku. Zboží značky Tierra můžete 
zakoupit v obchodě Fjällräven na Černém Mostě www.tierra-shop.cz
  a ve vybraných obchodech Rock Point www.rockpoint.cz. 
        

            Tierra na festival přináší film 
                Neviditelná hora.

i každodenními dobrodruhy.
Naše oděvy vyvíjíme na základě neustálého dobrodružství – skrz naše 

zkušenosti i zkušenosti ostatních. Vážíme si našich názorů i názorů 
ostatních.Tierra Test Team, Alpine Mountain Rescue a Gore-Tex jsou 
příklady neocenitelných testerů a diskuzních fór. Usilujeme o uspokojení 
nás všech, kteří hledají další nové dobrodružství doma i daleko. 

Pod značkou Tierra vyrábíme oblečení do hor od 
roku 1983. Stáli jsme při první švédské expedici na 
Mt. Everest. Dovedli jsme horolezkyni a potápěčku 
Annelie Pompe na vrcholky Himálají až k nejvyšší 
hoře a potopili jsme se s ní bez dýchacích přístrojů 
do hloubky 126 metrů. V průběhu let jsme byli na 
tisících malých i velkých dobrodružství, s profesionály 
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      MODRÁ POSEDLOST / 
                                        BLUE OBSESSION

 Země: USA, 2011
 Délka: 10 minut
  Režie: Alan Gordon, Jordan Halland              
     

Horolezec Alan Gordon 
se  snažil zachytit místa na 
aljašském ledovci Mendenhall, 
kde se od svých devíti let neustále 
pohybuje a která se každý 
den proměňují. „Jednoduché 
cesty, které jsem lezl před 
pěti lety, už dávno nejsou 
jednoduché. Ale zároveň se 
otevírají nové možnosti, další 
ledopády, a to je to, co mě tolik 
naplňuje. Zároveň je ale smutné 
vidět, že vše, co jsem zažil, už 
zmizelo. Navždy,“ říká  Alan. 

Proto se s partnerem Jordanem 
Hallandem vydali točit ledovce 
na aljašsko-kanadském pomezí 
s cílem zachytit všudypřítomnou 
modrou barvu i pro příští generace. 
Zaznamenali úžasnou scenérii, 
než navždy zmizí. 

Záběry pocházejí z pátého největšího 
ledovcového plata západní hemisféry, 
které je přes značnou blízkost civilizace 
dodnes dějištěm mnoha prvovýstupů 
i prvosjezdů. 

      ledolezení 
v úchvatném prostředí
aljašských ledovců
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         ŠVÝCARSKO

     Zimní dovolená ve Švýcarsku
  Švýcarsko nabízí jedinečné podmínky pro zimní dovolenou
 a příznivce sportu. Mnoho středisek se stalo pojmem a legendou 
mezi všemi milovníky lyžování a dalších zimních radovánek: 
 Saas-Fee, Engelberg, Engadin Sv. Mořic, Zermatt, Jungfrau nebo
   Davos Klosters. A nezáleží na tom, jestli lyžujete závodně 
      nebo dáváte přednost pozorování sjezdovky ze   
           stylového baru.

Co je to za zemi?
Hory se sněhovou JISTOTOU, sjezdovky všech kategorií, pěší 

upravované turistické cesty POHÁDKOVOU krajinou, rázovitá zimní 
střediska. Také nejdelší sjezdovky v Evropě a báječné termální lázně. 

Na wwwMojeSvycarsko.com najdete mimo jiné:
• aktuální zimní nabídky
• přehled a vyhledávání zimních středisek
• zprávy o počasí, stavu sněhu, otevřených sjezdovkách atd.
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odpadků, které moře nepřetržitě 
vyplavuje. Vydejte se s Ingem 
a Jornem do míst, která nejspíš 
surfařské prkno viděla poprvé a dost 
možná také naposled.

Ocenění: “Cena poroty” The Norwegian 
Documentary Film Festival 2012

zimní surfování
na opuštěné pláži

za polárním kruhem

    NA SEVER OD SLUNCE /     
                                        NORDFOR SOLA

 Země: Norsko, 2012
Délka: 46 minut
  Režie: Jorn Nyseth Ranum, Inge Wegge              
    

Kolik z vás už v životě mělo 
alespoň jednou ten nápad zažít 
pravé robinzonské dobrodružství 
a kolik z vás jej nakonec 
skutečně zažilo? Mladým Norům 
Ingemu a Jornovi se to podařilo. 
Rozhodli se strávit devět zimních 
měsíců na ostrově daleko za 
polárním kruhem. 

A jaký je cíl jejich výpravy? 
Na odlehlé pláži, kde pobývají, 
chtějí během zimy posbírat 
alespoň tunu odpadků, které 
moře vyplaví, užít si surfování 
a po celou dobu jejich pobytu 
zůstat co nejvíce soběstační. 

Snímek je jakýmsi náhledem
do každodenního snažení obou 
aktérů, kteří se potýkají s někdy 
až nesnesitelnou zimou, polární 
nocí a nekonečným množstvím 



www.SnowFilm.cz
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Prověřeno polárníky
Víte, kdo oblékal na expedicích Nansena i Amundsena?                    

Na polární expedici by se bez pořádného vybavení vydal jen sebevrah. 
Polárníci vždy pečlivě vybírají co si na sebe obléknou. Ale je jedna značka, 
po které sáhnou téměř všichni. A tou je Devold, norská firma vyrábějící 
prádlo z nejjemnější vlny merino, která letos slaví již 160 let od svého 
založení. Trvanlivé oděvy z vlny Devold nosili proslulí polárníci, včetně 
Amundsena a Nansena. V současnosti Devold, pro jeho kvalitu, nosí 
polárník Vašek Sůra, horolezec Marek Holeček, Juraj Práger a Zoli Pál 
nebo členové Horské služby ČR. Kolekci perfektního vlněného oblečení, 
pro děti i dospělé na veškeré aktivity, najdete ve vybraných 
obchodech. Více info na www.norskamoda.cz.

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU

        Outdoorová BIO káva
     Lahodná čerstvá outdoorová BIO káva Grower‘s 
   Cup – vysoce kvalitní BIO káva, kterou snadno 
  připravíte i v přírodě a na cestách. Není to instantní 
 unifikovaná chuť, ale poctivý překapávaný „turek“. 
  Do patentovaného papírového sáčku nalijete půl litru 
    horké vody, pár minut počkáte,a slijete do šálku. A pozor,
      stejně jako u značkového vína přesně víte, jakou 
         odrůdu pijete a ze které plantáže pochází.
            Více info na www.growerscup.com.

WWW.NORSKAMODA.CZ
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   LÁKAVÝ STRACH / TEMPTING FEAR

 Země: Kanada, 2012
  Délka: 25 minut
    Režie: Mike Douglas              
  

Někomu upravené sjezdové 
tratě nestačí a pouští se mimo 
ně. Kdo pochopí smysl volného 
lyžování, nechce se již vracet 
zpět. Ti nejlepší se mohou 
utkat na prestižních závodech, 
jako je Freeride World Tour. To 
však stále není vrchol lyžování. 
Pomyslnou špičkou ledovce 
je disciplína extrémní lyžování 
v čele se Švédem Andreasem 
Franssonem. 

Co se děje v mysli lyžaře 
sjíždějícího svahy, které jiní 
nedokážou vylézt? Na tuto 
otázku vám pomůže odpovědět 
snímek natočený jako Andreasův 
deník napsaný v období mezi 
lednem 2011 a květnem 2012. 
„Strach ze smrti vyplývá ze 
strachu ze života. Člověk, který 
žije naplno, je připraven umřít 

kdykoliv,” sice nejsou slova Andrease, 
ale citát Marka Twaina, nicméně hodně 
napovídají o smyslu života na hraně 
se smrtí. O smyslu života Andrease 
Franssona.
Ocenění: “Nejlepší akční film” Adventure 
Film Festival 2012, “Nejlepší příběh” 
X-Dance 2012, Cold Smoke Award 2013

pohled do mysli
jednoho z nejlepších
extrémních lyžařů
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A jak to všechno začalo?
Zakladateli firmy 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, musel vystoupit na nějaký zaledněný 

         MARMOT

       
      Marmot je americká outdoorová firma s dlouholetou tradicí. 
    Prvními produkty byly v roce 1974 péřová bunda a spacák.
  Také jako jeden z prvních začal spolupracovat s Gore-Tex. 
 Nyní Marmot sídlí v Santa Rosa Perku v Kalifornii a má 
distribuci po celém světě. Evropské zastoupení Marmot Mountain 
Europe je v německém Schnaittachu. Vize firmy se za celou 
dobu své existence příliš nezměnila a výrobky Marmot tak 
  reprezentují především kvalitu, dokonalost a špičkový design. 
       Více info na www.marmot.eu.

vrchol, a to s jiným členem klubu. Tímto se počet členů pomalu rozšiřoval 
stejně jako počet vrcholů, na které společně vylezli. Nedostatečné 
oblečení přimělo studenty k tomu, aby si začali šít své vlastní vybavení. 
Během několika dalších semestrů ušili několik prototypů výrobků 
z prachového peří, začínali s péřovou vestou, svetrem a bundou...
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obdivuhodný
výstup nevidoméhohorolezce

Celý projekt je o síle důvěry 
a překonávání neviditelných hranic. 
O tom, že i s hendicapem se dá 
plnohodnotně vychutnávat život a  žít 
svoje sny. Juraj vidí dále, než vidí 
mnoho z nás. Film vám ukáže, jaké to 
je vidět srdcem.

      NEVIDITELNÁ HORA
  Země: Slovensko
Délka: 20 minut
  Režie: Petra Geletová               

film přináší

Nalevo kámen, pak napravo 
dvacet metrů nic. Napravo 
kámen, potom schod a zase 
kámen, pak vlevo schody. 
Zavřete oči a představte si, že 
toto slýcháte denně až deset 
hodin, v neznámém terénu, 
v dešti, ve sněžení, ve větru i ve 
výškách, kde je už o 50% méně 
kyslíku. Musíte se soustředit na 
každý krok, na každý pohyb. 
Schod? Jak je vysoký? Kam 
došlápnu? Jak je široký tento 
chodník? Bude tam trhlina? 

Představte si, že máte parťáka 
na laně, který dokáže rozlišit pouze 
světlo od tmy. Který je vydaný 
napospas úplné důvěře. Důvěra 
Juraje Prágera je tak silná, že 
společně se Zolim Pálem překonal 
své hranice. Dostal na Mt. Blanc, 
Gerlach a teď na Elbrus. 



www.SnowFilm.cz

        Dokázali byste lézt po horách bez 
      toho největšího pomocníka – zraku?
   Juraj Práger ano! Je mu 29 let a pochází z Bratislavy. Letošní léto 
 pro něj bylo speciální tím, že stanul na nejvyšším vrcholu Evropy, 
kterým je 5642 metrů vysoký Elbrus. Na tom by nebylo nic až tak 
 zvláštního, vždyť každoročně na něj vystoupí stovky možná i tisíce lidí.
  Jenže Juraj to dokázal bez toho největšího lidského pomocníka, 
    kterým je zrak. V dětství mu začal odumírat zrakový nerv a od
      šesti let je slepý úplně. Výstup se mu snažily ulehčit firmy 
        Petzl a Tierra, které expedici podpořily svým vybavením.       

12

Po rozhovoru s Jurajem můžu říct, že nejde o žádného tichého, v koutě 
sedícího chlapíka, ale o energického člověka, který si život užívá a má velké 
ambice. Které momenty z expedice se mu navždy vryly do paměti?

Proč jsi se rozhodl vystoupit na Elbrus z technicky obtížnější severní 
strany a ne klasicky z jihu?

V podstatě to rozhodl můj průvodce Zoltán Pálo, a to kvůli tomu, že jižní 
strana je o dost častěji chozená, je tam možnost vyvezení lanovkou a mnoho 
postupných táborů. Zolo chtěl, abych si vyzkoušel chůzi s těžkým batohem 
a aby byl ten výstup o něco cennější. Musím se však přiznat, že jsem z toho 
byl nervózní, protože výstup na Elbrus jsem si vysnil už minulý rok na festivale 
horských filmů. Tam jsem poprvé slyšel o Elbrusu a výstupu tou klasickou cestou, 
ale Zolo mi oznámil, že půjdeme ze severu, abych z toho měl větší zážitek.

Měli jste na severní straně nějakou společnost v podobě jiných 
horolezců? Jak případně reagují na váš hendikep, vidí to jako zbytečné 
riskování nebo vás za to spíše obdivují?

připravil: Honza Haráč

osobnost 

festivalu

Ano, bylo jich tam docela 
dost, až jsme z toho byli 
překvapeni. Pokud jde o jejich 
reakce, tak jde spíše o obdiv 
a to mě hodně povzbuzuje. 
Setkal jsem se s tím už loni 
při výstupu na Mont Blanc, 
kdy mě několik horolezců 
povzbudilo podáním ruky 
nebo poklepáním na rameno.

Pokračování na straně 20...
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Travis Rice, Markku Koski,  Ivan Zobák 
Pelikán, Šárka Pančochová a další...

Rozhovor s Martinem Černíkem, 
který jsme připravili ve spolupráci 
s portálem www.Pohora.cz najdete na 
konci katalogu. 

příběh českésnowboardovélegendy

   

      SNOW WAY
 Země: ČR, 2012
Délka: 40 minut
  Režie: David Kačírek, Martin Huasner              
   

Dokumentární film mapuje 
dvacetiletou sportovní kariéru 
nejúspěšnějšího českého snow-
boardisty Martina Černíka. 
Martin je jedním z  prvních jezdců 
z postkomunistického bloku, 
který se stal profesionálním 
snowboardistou. Film popisuje 
Martinovu cestu od prvních 
zatáček v Krkonoších, přes 
Olympiádu, až po extrémní 
sjezdy v divoké přírodě na 
Aljašce. Film je kombinací záběrů 
z  natáčení, kterých se během 
let účastnil a záběrů vzniklých 
v minulé sezóně. Ukazuje vývoj 
snowboardingu od nadšenecké 
aktivity po plnohodnotonou 
sportovní disciplínu.

Ve filmu se objeví řada dalších 
významných osobností jako 

všechny fotografie: Jan Kasl



www.SnowFilm.cz
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         LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO LES MENUIRES

       Les Menuires v oblasti Tři údolí si dokázalo uchovat 
   určitou diskrétnost, zatímco se prezentuje jako lyžařský areál, 
 který uspokojí lyžaře všech výkonnostních úrovní. Jeho široké 
svahy s panenským sněhem lákají k jízdě ve volném terénu 
a dokreslují kulisy vaší dovolené v prostředí hor. Středisko disponuje 
  jednou z  největších nabídek zázemí a aktivit v Alpách.
                                         Více na www.lesmenuires.com      

       

  Je-li to právě oblast Třech údolí, co lyžaře láká, tak právě areál Les 
Menuires okouzluje ty nejnáročnější. Proč? Nadmořská výška 1 850 m, 
rozmanitost sjezdových tratí, západní orientace, díky níž se středisko 
doslova ´koupe´ ve slunečních paprscích až do pozdně odpoledních hodin, 
kvalitní zázemí a především záruka sněhu, která dopomohla středisku 
k získání označení “Snow Guaranteed”. Les Menuires poskytuje veškeré 
výhody střediska s ubytováním v přímé blízkosti sjezdovek. Je vyjímečné 
bohatými možnostmi odpočinku po celodenním řádění na svazích: 
Sportovní centrum, sáňkařská dráha s délkou 4 km, okruh pro vyjížďky 
na sněžných skútrech, každotýdenní program. Pro všechny, kteří touží 
po lyžování ve velkolepé oblasti Třech údolí, pohodlném ubytování, milém 
přijetí, a to vše za přiznivé ceny, je Les Menuires TÍM správným střediskem.

DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU

foto: OT Les Menuires/Gilles Lansard   
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přičemž celý snímek má jako dědictví 
původního filmařského záměru lehce 
mýtickou a tajuplnou atmosféru.

Ocenění: “Nejlepší krátký film “ Vancouver 
International Mountain Film Festival  2013, 
druhý v kategorii “Nejlepší umělecký film” 
Sheffield Adventure Film Festival 2013

      SAŠIMI Z JEDNOROŽCE /
                                            UNICORN SASHIMI

    Země: USA, 2011
   Délka: 5 minut
     Režie: Ben Knight, Nick Waggoner               
           a Travis Rummel    
            

Každý dobrodruh a horolezec 
ví, že k pohybu v horách 
patří prohra stejně tak, jako 
vítězství. Prohra však rozhodně 
neznamená zklamání a to vědí 
i  autoři snímku, kteří se vydali 
do japonských hor s cílem 
ulovit mýtického hokkaidského 
jednorožce. „Ukázalo se ale, že 
zvíře je těžké natočit a tak jsme 
se rozhodli alespoň si trochu 
zalyžovat,“ skromě komentují 
autoři filmu.

Během krátkého snímku se 
nedočkáte ani mluveného slova, 
ani děje a zápletky. Za to se 
velmi hluboko ponoříte do tun 
pacifického prašanu, za kterým se 
do Japonského pohoří Hokkaido 
sjíždějí freerideři z celého světa. 
Doprovázet vás při tom bude 
rytmus japonských bubnů Taiko, 

lyžařský audiovizuálnísnímek z Japonska



www.SnowFilm.cz

         ROCK POINT - outdoor expert

     Novinky z Rock Pointu. 
    22 outdoorových prodejen Rock Point v celé České republice je již více 
  než 15 let Vaším spolehlivým partnerem při výběru a pořízení veškeré výbavy, 
 kterou pro Vaše více či méně dobrodružné cesty přírodou potřebujete. 
Z mnoha novinek posledních měsíců vybíráme třeba nové značky, které na 
našich prodejnách od září najdete. Je to především kultovní skandinávská 
 značka pro oblečení do hor i ostatní druhy outdoorových aktivit Tierra.
  Těšíme se  na špičkovou outdoorovou kolekci Terrex od značky Adidas, 
     nebo oblečení  italské lezecké značky E9. Pro skialpinisty máme 
          lahůdku v podobě značky Dynafit. 
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Na začátku září byla otevřena nová designově unikátní 500m2 velká prodejna 
Rock Point v ostravském obchodním centru Avion. V září proběhla také 
rekonstrukce prodejny v Plzni na Americké třídě. Zejména vstupní patro by 
nyní mohlo být místem, kde se třeba budou rodit nápady na Vaše výlety. V srpnu 
prošel velkou rekonstrukcí jeden z našich nejstarších obchodů. Rock Point 
v obchodním centru Letňany v Praze se změnil od základů, přijďtě se přesvědčit. 

Určitě se vyplatí zaregistrovat se do našeho zákaznického klubu Zóna. Členství 
Vám přináší slevy na nákupy v našich prodejnách, nejaktuálnější informace 
z dění v Rock Pointu i speciální akce a produktové nabídky či  možnost využívat 
různých bonusů od našich partnerů. Členové klubu Zóna mohou nakupovat 
vstupenky na Tierra SNOW FILM FEST s 10% slevou. 

Je nám ctí, že s vámi budeme prožívat krásná dobrodružství i v rámci Tierra 
SNOW FILM FESTU.                         www.rockpoint.cz
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byl také osmdesátikilometrový „přelet“ 
tří aljašských ledovců Eagle, Whiteout 
a  Klutna.

Vzdálenosti na tomto nehostinném 
místě planety jsou ohromné a pro 
neznalé místních podmínek velmi těžko 
odhadnutelné. Když navíc připočtete 
nevyzpytatelné počasí, kdy jeden den 
vítr nedovolí ani minutu kitování a druhý 
den vichřice trhá stany, máte postaráno 
o parádní dobrodružství.

Které cíle se expedici podaří splnit?

   ATARAXIE / THE ATARAXIA PROJECT

  Země: USA, Nový Zéland, Německo, 2012
   Délka: 13 minut
     Režie: Nicolas Chibac             

Sníh, vítr, hory, slunce a  kite. 
Těmito  pěti slovy  by se dal  stručně 
popsat expediční dokument 
obohacený fantastickými záběry 
kitování se scenérií, kterou 
nenaleznete nikde jinde na 
planetě. Osmičlenný německo-
americký tým se vydal na Aljašku 
s hlavním cílem pokusit se 
o zdolání Mt. Marcus Baker 
(4016 m) za použití pouze síly 
větru. 

Pokud se jim to podaří, vytyčí tím 
nový světový rekord v překonání 
nejvyššího převýšení nabitého 
pomocí  kite. To ale zdaleka není
jediný cíl výpravy. Tři týdny  
se věnovali speedflyingovým 
průletům ledových tunelů, 
skákání z helikoptéry ve výšce 
4500 m s padákem, snowkitingu 
a lyžování v hlubokém prašanu. 
Třetím a posledním cílem výpravy 

BONUSOVÝ FILMzařazení do programu

záleží na místním pořadateli
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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

      20 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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DĚKUJEME

PARTNERŮM 

FESTIVALU
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BONUSOVÝ FILM
freeskiing a snowboarding 

zařazení do programu

záleží na místním pořadateli

    SNOWGIRLS  
 Země: Slovensko, 2012
Délka: 23 minut
  Režie: Juraj Lovás              
     Produkce: Filip Zbojek 

Dokument přibližuje svět 
freeskiingu a snowboardingu 
z ženského pohledu slovenských 
a českých jezdkyň. Natália 
Šlepecká, Zuzana Stromková, 
Klaudia Medlová a Martina 
Molnárová chronologicky popisují 
příběh jedné sezóny a to od 
podzimu až po letní přípravu.

To zahrnuje první cestování 
za sněhem, ježdění doma ve 
slovenských střediscích a TOP 
evropských snowparcích,  účast 
na zahraničních setkáních 
a prestižních akcích, ale také 
užívání si například jarních 
podmínek a zábavu s přáteli. 
Také je vyzdvihnutá správná 
příprava a trénink jako důležitá 
součást sportu.

Kromě slovenských a českých riderek 
předvedlo svoje ježdění i několik 
freeskierek a snowboardistek ze 
zahraničí. Celkově se ve filmu objeví 
19 riderek.

Film byl představen pod názvem 
Snowgirls The Movie: Snowinvaders 
From Outer Space.



www.SnowFilm.cz
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Kromě průvodce musíte také věřit svému vybavení. Loňskou (Mont 
Blanc) i letošní expedici na Elbrus podpořila svým vybavením firma Petzl. 
Čím konkrétně vás vybavili?

Přilbami, čelovkami, lany, sedáky, jistícími prostředky, cepíny a mačkami. Veškerá 
tato výbava „pracovala“ bez chybičky a určitě ji přibalím i na další expedice.

Máte z tohoto výčtu nějaký oblíbený kousek? 
Cepín byl super, byla to taková moje prodloužená končetina, kterou jsem ocenil 

hlavně ve strmějším terénu. Je to univerzální cepín, takže jsem ho používal jak na 
sněhu, tak na ledu. K sedáku, karabině nebo lanu jsem si taky vytvořil speciální 
vztah, protože mě a Zola v těch nejhorších pasážích spojovaly a mohl jsem se na 
ně spolehnout.

Když už jsme se zmínili o Mont Blancu, tak která z těchto dvou expedic 
pro vás byla emotivnější?

Emotivněji a také po psychické stránce náročněji jsem vnímal určitě Mont Blanc. 
Elbrus byl splněným snem, který proběhl přesně podle mých představ. Psychická 
náročnost na Mont Blancu pramenila z toho, že jsme museli jít cestou „Three 
Monts“, kde o dvanáct dní dříve lavina strhla 28 horolezců a 9 z nich to nepřežilo. 
To jsem všechno samozřejmě vnímal.

Jaké jsou vaše horolezecké cíle do budoucna?
No, Zolo mi stále povídá o Seven Summits (stanutí na nejvyšších vrcholech 

všech kontinentů - pozn. autora), ale já osobně o tom zatím nechci slyšet (smích). 
Ale mám kamaráda, který pracuje jako průvodce. Přál bych si ho v tomto ohledu 
„využít“ a chtěl bych si ještě vyjít takové ty trasy, které je na Slovensku možné jít 
jen s průvodcem. Mým nejbližším cílem je tedy Lomničák.

Rozhovor 
s Jurajem Prágerem 
- pokračování ze str. 12

Jaký máte pocit, když se musíte 
100% svěřit do rukou průvodce?

To je to, co je pro mě asi nejsložitější. 
Překonat ten strach, když člověk 
nevidí, co se kolem něj děje. Musíte 
absolutně důvěřovat člověku, který 
vás vede a to je pro mě Zolo.

osobnost 

festivalu

                    Petzl Summit je univerzální cepín, který nachází uplatnění při lehčím 
                     lezení v ledu nebo ledovcových túrách. Toto dvojí využití  mu umožňuje
                   především jeho lehce zakřivená rukojeť. O možnosti využití 
v ledovém terénu svědčí také zúžená špička hrotu pro jednodušší průnik ledem. 
Se svoji váhou pouhých 495 gramů (52 cm) patří ve své kategorii mezi nejlehčí 
cepíny. Pokud tedy milujete VHT, ale zároveň se díky své dobrodružné povaze 
dostanete do technicky obtížnějších situací, je pro vás Petzl Summit ten pravý 
parťák na hory!  Tento cepín a další vybavení naleznete na www.vertical.cz.



Jsi průkopník snowboardingu v Česku, jak ses k tomu tehdy dostal? 
Tenkrát za komunismu jsme všichni dělali takové klasické sporty – fotbal, 

hokej, z individuálních  judo. Když mi bylo nějakých 12, 13, bydleli jsme na sídlišti, 
začal jsem jezdit na skateboardu. Na lyžařském výcviku na gymnáziu jsem viděl 
snowboarďáky. Prkno jsem si koupil od kamarádů skateboardistů a postupně 
jsem se začal snowboardingu věnovat a hrozně mě to chytlo.

Kdy začal být snowboarding v Česku chtěný? Cítil jsi nějaký zlomový moment?
Já myslím, že ten proces byl hodně postupný. Přede mnou byla starší generace, 

která jezdila jen v lese, to byli úplní pankáči. My jsme se postupně do některých 
resortů dostávali, nakonec do všech, začali závody a k tomu všeobecnému 
sportovnímu povědomí pomohla hodně olympiáda, díky které celý svět pochopil, 
že to není módní výstřelek, ale seriozní sport.

A kterým aktivitám se v současnosti věnuješ, když jsi ukončil závodní kariéru?
Teď byla první sezóna po 20 letech, kdy jsem nezávodil. Začal jsem trénovat 

snowboardovou freestyle reprezentaci a zvláště se věnuji Šárce Pančochové jako 
trenér a manažer. Máme společně s Danem Krčmářem  sportovní klub High 5, se 
kterým organizujeme akce jako SNOWJAM, vyukový týden Master-Class.cz a další 

      Martin Černík
 
     Martin je přední český snowboardista, který
  se stal jedním  z prvních profesionálních jezdců
 z východní Evropy. V roce 2006 se zúčastnil 
Zimních olympijských her. Na festival přinášíme 
film Snow way, mapující Martinovo dvacetiletou 
sportovní kariéru. 

 Následující rozhovor připravil 
  Vojta Lejsek. Celé znění 
    rozhovoru najdete na
      www.Pohora.cz.
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foto: Dan Vojtěch

foto: Jan Kasl
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akce. Kromě toho jsem vloni na podzim inicioval vznik nové asociace Český 
Snowboarding, se kterou pořádáme český freestylový pohár. Je potřeba dělat 
něco pro děti a mladý. A když mám volno, tak jedu surfovat.

A co se týče disciplín, která ti je nejblíž? U-rampa, v níž jsi byl na olympiádě?
Na rampě mě hrozně baví, že na krátkém úseku člověk dá šest pořádných 

skoků, dopady člověk ani necítí a zrychluje. Je to perfektní práce s kinetickou 
energií, takový tobogán. Ve volném terénu si užívám to spojení s přírodou a čistotu 
prožitku, spíš než techniku jízdy. Dost těžko se to porovnává. Jsem rád, že mi 
snowboarding umožnil poznat všechny ty aspekty, ať už to byl big air, slope style, 
rampa nebo freeride, nikdy mě to nenudilo, nikdy to nebylo zdlouhavé opakování 
a ty zkušenosti se prolínaly.

Jak vznikl nápad dát dohromady film Snow way?
Já jsem tu myšlenku měl už dlouho, protože doma se mi hromadily nahrávky, 

které vznikly v průběhu mé snowboardové kariéry. Říkal jsem si, že by bylo jednou 
hezký to nějak uchopit a ukázat, jak to bylo. Spousta lidí mě vnímá, že jsem byl 
na olympiádě a jezdil na Aljašce, ale už neví, že jsme začínali v Říčkách v křoví. 
Chtěl jsem ukázat tu cestu, že když si jdeš za svým snem, tak se to může povést. 
Jsem rád, že jsem potkal fajn lidi z LIP Production nebo Honza Daczicky z Avionu, 
kteří mi udělali postprodukci a podařilo se to celé dát dohromady za relativně málo 
peněz. Byl to takový můj velký a hodně osobní projekt.

Snow way rekapituluje posledních dvacet let tvého života, o čem bude 
Snow way 2 za dalších 20 let?

To nevím, kdyby ses mě zeptal před dvaceti lety, tak bych taky netušil. Teď 
mám už ty priority trochu jiné, kromě toho, že se věnuji těm mladým jezdcům, tak 
moje osobní ambice je, abych dobře vychoval dceru, kterou mám, druhé dítě je 
na cestě. Takže se věnovat rodině, což mě hodně baví. Cestování a extrémních 
momentů jsem si užil až až a je dobré poznat různé aspekty života než opakovat 
stále to samé dokola. 

Jaké bylo přijetí toho filmu?
Na podzim byla tour mejdanů po Čechách, kde jsme film promítali a bylo to 

fantastické. Diváci to přijali hodně pozitivně. Ačkoli Češi jsou, myslím, obecně 
hodně skeptičtí a kritičtí, žádný vyloženě negativní názor se neobjevil, což mě 
hodně potěšilo. V Praze se nám povedlo vyprodat kino Lucerna pro 450 lidí, což 
mi udělalo radost.

osobnost 

festivalu

foto: Jan Kasl



SOUTĚŽ

2. cena - parašutistický 
výcvik od Leteckého 
spolku dobrodruhů

4. cena - batoh 
LOAP Alpinex 25

1. cena - pánský nebo dámský
Gore-Tex set Tierra v hodnotě 
26 480 Kč

5. cena - nepromokavá
bunda Marmot 
PreCip Jacket

7. cena - lyžařské ponožky
Ski Alpine věnoval portál Pohora.cz

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

3. cena - batoh 
Marmot Drakon 35

6. cena - vlněné triko
Devold Sport


