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30 míst v ČR a SR               |  22. 10. – 11. 12. 2021 

Č., FILM. KAT.             NÁZEV A POPIS FILMU (PRODUKCE, DÉLKA)

Úterý 23. 11. – 19:45 Kino Mír 70

B

A

D

A

C

D

A

NUBIVAGANT (USA, 15 min.) 
Dokument o americkém prvovýstupu na sopečný vrchol na 
ostrově v Guinejském zálivu.
OBSIDIAN (Kanada, 2 min.) 
Kratičký �lm zachycující lyžaře negativem.
NA CESTĚ EVROPOU BEZ PENĚZ (ČR, 28 min.) 
V létě 2014 vyrazil Pavel Klega na cestu kolem světa stopem. 
V prvních dvou měsících procestoval Evropu, projel 12 zemí a přijel 
na blízký východ. Cestu mu sklížilo mnoho výzev a cestovat bez 
peněz byla jen jedna z nich.
SILK´S BALANCE (Francie, 4 min.) 
Artově podaný krátký snímek 5 žen na lajně v horách.
BIKE2BOAT ALPS (Německo, 28 min.) 
Čtyři kajakáři se vydávají na kole s kajaky od řeky k řece přes hlavní 
hřebeny Alp.
CYKLOTRASY – ČESKÝ RÁJ (ČR, 8 min.) 
Cyklotoulky mezi pískovcovými skalami od Drábských světniček 
po Kost.
NEVER STOP (USA, 13 min.) 
Detailní pohled na parašutisty provozující wingsuit �ying v létající 
kombinéze.

C

ALSEK – LEDOVÁ ŘEKA (ČR, 25 min.) 
V závěru léta 2019 se malá česko-kanadská expedice pokusila 
o sjezd obtížně dosažitelné ledovcové řeky Alsek na území Kanady 
a Aljašky. Diváci uvidí místa, do kterých se mohou dostat jen velmi 
těžko, a mohou pochopit motivaci lidí, kteří si bez podobných akcí 
nedovedou svůj život představit.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
 INTERNET, POKLADNA KINA MÍR 70, INFORMAČNÍ CENTRUM KRNOV

TEL. 554 615 050, KINO@MIKSKRNOV.CZ

VSTUPNÉ: 
60 KČ/110 KČ

VE SPOLUPRÁCI A ZA FINANČNÍ PODPORY MIKS KRNOV,  
A POD ZÁŠTITOU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRNOV
25. 10. – 23. 11. 2021
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KRNOV 25. 10. – 23. 11. 2021 
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Pondělí  25. 10. – 19:45 Kino Mír 70
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GOOD FOR THE SOUL (Španělsko, 10 min.) 
Krátký dokument o partě nadšenců vydávajících se na kolech na 
nejvyšší horu Pyrenejí.
LIDÉ, OSUDY, ZEMĚ (ČR, 4 min.) 
Krátký dokument se záběry z různých zemí světa, ukazující rozdíly 
i podobnosti lidí, ale především na čem v životě skutečně záleží.  
PSÍ LÁSKA (ČR, 80 min.) 
Jana je jedna z mála žen, která se vydává na nejdelší závod psích 
spřežení v Evropě

Úterý 26. 10. – 19:45 Kino Mír 70
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MIKE@ MAURICE (VB, 15 min.) 
Francouzský potápěčský instruktor Mike se v ráji krétského zálivu 
Kalypso spřátelí se speciální a jedinečně vypadající rybou jménem 
Maurice. Po více než 3 letních sezónách se Mike obává o bezpeč-
nost svého rybího a potápěčského kamaráda, protože se poblíž 
Mauriciných vod objevují rybáři.
IKAROS (ČR, 52 min.) 
Dokument o nejúspěšnějším českém paraglidistovi Tomáši 
Ledníkovi, který tragicky zahynul v Keni v r. 2018.
MILUJI ISLAND (ČR, 4 min.) 
Cestovatel Pavel Klega vás zve na Island po jeho 7 měsíční 
zkušenosti s prací a průzkumem tohoto záhadného ostrova, kde se 
zamiloval do jeho přírody, vody, lidí, jídla, zvířat a hudby.
ZAKÁZANÉ HORY (Slovensko, 21 min. ) 
Lyžování na Kavkaze, zákazy a sledování pohybu a výstupu.
PATHFINDER – LIFE BEYOND FEAR (Izrael, 10 min.) 
Šest slacklinerů světové úrovně se vydalo do Norska, aby se 
v extrémních podmínkách za polární záře prošli na lajně .

Úterý 2. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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WITHOUT PADDLE (Kanada, 40 min.) 
Čtyři snowboardisté se vydali v lednu kanadskou zimní krajinou 
kánoí po řece Columbia, aby mohli sjíždět okolní svahy plné 
prašanu.
SILK ´S BALANCE (Francie, 4 min.) 
Artově podaný krátký snímek 5 žen na lajně v horách.
SALTO JE KRÁL (Slovensko, 60 min.) 
Dokument o slaňování slovenské expedice v největších světových 
vodopádech.

Pondělí 8. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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CALM AFTER THE STORM (Rakousko, 14 min.) 
Skupina freeriderů utíká od konzumního života v předvánočním 
období do hor, aby spolu strávili čas bez internetu a mobilu. 
Zasáhne je však velká sněhová bouře.
SARY JAZ (Austrálie, 15 min.) 
Tým zkušených extrémních kajakářů z pěti různých zemí se sešel 
v Kyrgyzstánu, aby sjeli obtížnou řeku Sary Jaz v pohoří Tian Shan. 
Jedná se o řeku s extrémně obtížnými divokými peřejemi v napros-
to odlehlé a těžce dostupné hornaté krajině poblíž hranice s Čínou.
FUKUSHIMA TRAVELER (Írán, 51 min.) 
Dokument o íránském novináři, který žije v Japonsku a zazname-
nává zajímavé a šokující příběhy o zemětřesení v Japonsku v r. 2011.
LIFE EXPEDITION (ČR, 17 min.) 
Film z arktických Špicberků o vůdci psího spřežení a fotografovi 
Janu Hvízdalovi.

Pondělí 15. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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ALADAGLAR SKIEXPRESS (Slovensko/Turecko, 28 min.) 
Dobrodružný skialp �lm o prvosjezdě z hory Demirkazik 3 756m 
v pohoří Aladaglar v Turecku.
THE TEARS OF SHIVA (Španělsko, 32 min.) 
Na expedici v Nepálu poznávají čtyři kajakáři tajemství divoké 
a posvátné řeky Karnali. Využití vodních zdrojů v zemi je pro 
budoucnost důležitá, i když to znamená zaplatit vysokou cenu.
AMERICKÉ MTB DOBRODRUŽSTVÍ (Slovensko, 11 min.) 
Dva Slováci se vydali s horskými koly do USA, které jsou považová-
ny za kolébku horské cyklistiky. Projeli Colorado a Utah, kde našli 
skvělé trasy na hřebenech hor nebo přímo na červených skálách.
CHAMLANG (Francie, 30 min.) 
V Himalájích se mladý francouzský horolezecký tým pokusí 
o výstup na severní pilíř Chamlang, vrchol 7000 metrů v Nepálu. 
Vysoce motivovaní a vyzbrojení špičkovým vybavením budou čelit 
neznámým, které jsou vlastní každé expedici.

Úterý  16. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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CANYONING TICINO (ČR, 10 min.) 
Sestřih nejhezčích záběrů z expedice CANYONING TICINO 2020
THE SPIRIT OF AFGHANISTAN (Afghanistan, 2 min.) 
Krátký neverbální dokument o městě Gholghola v Afghánistánu, 
které mělo strategickou polohu a bylo zničeno Čingischánem.
SILENCE OF THE DEPTHS (Polsko, 25 min.) 
Příběh o pokusu překonat rekord v potápění v jezeře L. Di Garda, 
při kterém se Sebastian v hloubce 333 m zamotal do lana a zemřel.
BETWEEN FJORDS (ČR, 56 min.) 
Dokument sleduje cestu dvou bratrů z Beskyd, které touha po 
zážitcích přivedla až na Island, kde se usadili. Bratři se jednoho dne 
rozhodli, že si splní svůj sen lyžovat a surfovat ve stejný den na co 
nejsevernějším místě planety. Sur�ng v ledových vodách a sjíždění 
zasněžených hor začali považovat za svou životní náplň.

Pondělí 22. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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10 LET S KARDIOSTIMULÁTOREM (ČR, 10 min.) 
Proč sedět doma na zadku. Život se má žít!!! To jsou slova Markéty 
Hanákové, sportovkyně, horolezkyně, která úspěšně zdolala 
několik šestitisícových vrcholů a se sportem nepřestala ani poté, 
co jí byl implantován kardiostimulátor.
JEŠTĚ NEŽ ZMIZÍ (ČR, 52 min.) 
Jakub Vágner navštívil jeden ze dvou posledních známých 
ekvádorských kmenů Taoromenani, který dobrovolně žije v izolaci 
od naší civilizace. Tento kmen odešel hledat své štěstí hlouběji do 
pralesa. Od původního kmene se oddělila skupina lidí, která již 
nechce žít tak hluboko v pralese, a která na pár dnů přijala Jakuba 
a jeho doprovod mezi sebe.
DIRT NUGGETS (Indie, 14 min.) 
6 horských cyklistů šlape po nedotčeném terénu indického Ladaku 
ve výšce 3600 metrů. Tito bikeři z různých koutů Indie mají jednu 
společnou věc - jejich lásku k horské cyklistice.

Úterý 9. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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MRAZIVÁ POEZIE (ČR, 10 min.) 
Dokument z norské Hardangervildy a cesty na dřevěných 
Jasenkách vlastnoručně vyrobených
MAKATEA VERTICAL ADVENTURE (Francie, 28 min.) 
Makatea je ostrov v Polynésii s opuštěnými fosfátovými doly 
a unikátními vápencovými útesy. Parta horolezců, speleologů 
a manažerů pro vzdělávání se snaží zapojit místní obyvatele do 
programu k rozvoji cestovního ruchu.
ONE LAP RUN (Polsko, 6 min.) 
Krátký neverbální dokument natočený během 4 sezón ukazující 
vášeň pro jízdu na horských kolech v lesích.
THE VANISH YANGTZE (USA, 50 min.) 
Expedice rafťáků na řece Jang-c v Číně vedoucí po stopách 
neúspěšné expedice z r. 1986, při které zahynulo 11 vodáků.

Pondělí 1. 11. – 19:45 Kino Mír 70
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THAT SEASON (ČR, 16 min.) 
Dokument o profesionálním cyklistovi Ondřeji Cinkovi, který se 
v sezóně 2017probojoval na Tour de France a opět se vrátil 
k horskému kolu.
GUATEMALA – MAYSKÁ MYTOLOGIE, ŠAMANI A KATOLÍCI 
(ČR, 42 min.) 
Film o druhé největší zemi ve střední Americe, jejich přírodních 
krásách, obyvatelích, tradicích.
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MOUNTAINS ARE GODS (Brazílie, 6 min.) 
Na tripu v srdci Himalájí se Lucas dovídá něco více o horách od 
místních šerpů.
BIKE2BOAT ALPS (Německo, 28 min.) 
Čtyři kajakáři se vydávají na kole s kajaky od řeky k řece přes hlavní 
hřebeny Alp.
NEVER STOP (USA, 13 min.) 
Detailní pohled na parašutisty provozující wingsuit �ying v létající 
kombinéze.
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