
TY NEJLEPŠÍ FILMY LO ŇSKÉHO ROKU 

V. ročník festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA 
22. února, ČERVENÝ DVŮR, 14-18 hodin  
Pátý ročník festivalu Expediční kamera opět nabídne to nejlepší z dokumentární tvorby 
za uplynulý rok. Červený Dvůr uvede festivalový program 22. února.  

vstupné: 40,- Kč (pro pacienty léčebny zdarma) 

 

PROGRAM: 

Cave unicycling 
Režie: Michael  Gerrett, Katie Garrett, Velká Británie, 2013, 7 minut 

Dělají bláznivé kousky na jednokolce … v jeskyních. Nebojí se úzkých prostorů, bahna ani 
tmy. Tak takhle si jeskyňáře opravdu asi nepředstavujete !!! Ocenění: filmový festival Kendal  

The Empty Quarter 
Režie: Alastair Humphreys, Leon McCarron, Velká Británie, 2013, 21 minut 

Dobrodruzi 
Alastair a Leon 
se s ručně 
sestrojeným 
vozíkem 
vydávají na 
1.600 km 
dlouhou cestu do 
nitra jedné z 
největších pouští 
na světě, do 
pusté končiny 
Rub al-Chálí 

(The Empty Quarter) na Arabském poloostrově. Vedro, hlad, žízeň , duny a pláně, ticho a … 
noci plné hvězd, místní pohostinnost.  

 



Down the line 
Režie: Francois-Xavier“Fix” De Ruydts, Kanada, 2012, 23 minut 

Láska k objevování kaňonů a divokých vodopádů je nebezpečná a neuvěřitelně zavazující. 
Poté, co jste v kaňonu, je jediná cesta ven - cesta dolů. Snímek kanadských adrenalinových 
sportovců.  

Honnold 3.0. 
Režie: Peter Mortimer, Josh Lowell, USA, 2012, 34 minut 

Nejlepší horolezecký film roku 2013! Alexe Honnolda považuje mnoho lidí za šílence, který 
riskuje se svým životem. Ale tento snímek vás přesvědčí, že Alex zvládá extrémní lezení s 
chladnou hlavou a moc dobře ví, co dělá. 

Ocenění: Nejlepší lezecký film, Banff mountain film festival 2013, Nejlepší horolezecký film, 
Mezinárodní horolezecký festival Teplice nad Metují 2013 

Pygmejové - děti džungle 
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 2011, 53 minut 

Život a zvyky nejmenších lidí planety - civilizací neposkvrněných Pygmejů. Ještě před deseti 
lety byli loveni pro kanibalské obřady a dnes …  

Ocenění: Nejlepší film sezony MFOF 2012 - Grand Prix 

Tatry bez limitov 
Režie: Josef Pálenik, Slovensko, 2012, 25 minut 

Parta slovenských vrcholových sportovců přijímá výzvu aby přepsali dějiny extrémních 
sportovních výkonů ve Vysokých Tatrách. V drsném počasí se snaží uspět ve své disciplíně. 
Snow kayak exhibice ale dramaticky končí v nemocnici …  

Ti z Labského údolí 
Režie: Petr Kubík, tvůrčí tým: Jan Pleticha,  Simona Ulmonová, Zbyněk Homola, Česká 
Republika, 2013, 20 minut 

Provýstupy na pískovci jsou jen pro odvážné a odhodlané chlapy … Skvělé záběry na lezce i 
na pískovcové skály z ptačí perspektivy…  

….……………………………………………………….. více info: www.ExpedicniKamera.cz  


