SNOW FILM FEST
Rožňava, kino Apollo, 10. 11. 2017
HLAVNÝ PROGRAM
Obyčajní chlapci
(Obyčajní chlapci)
Země: Slovensko
Délka: 31 min
Režie: Rasťo Hatiar
Jazyk: slovenský
Dodnes není na Slovensku nikdo, kdo by se vyrovnal jejich sportovním výkonům, přesto jsou tito dva
horalové dosud nedocenění. Dokument sleduje sportovní počiny dvojice lyžařů působících v 90. letech,
vítězů Evropského skialpinistického poháru, Dušana Trizny a Milana Madaje. Právě a nejen proto vznikl
tento film, který se snaží podat nezkreslený obraz známé dvojice v nejslavnějším období slovenského
skialpinismu a poukazuje na opravdové lidské hodnoty, které by měly zůstat vždy v popředí před
sportovními výkony.
Režisér Rasťo Hatiar
Režisér, kameraman, scénárista. Autor dokumentárních filmů, oceňovaných na mezinárodních filmových
festivalech. Spolupracoval například na filmech Príbehy Tatranských štítov, Tatry bez Limitov, Slepá
dôvera a mnoho dalších. Jako filmař působil také v Bangladéši, kde pracoval pro OSN.
Ve volném čase se věnuje rodině, skialpinismu, horolezectví, horské cyklistice, knihám a hudbě.

Výstup na Link Sar
(Link Sar West)
Země: USA
Délka: 36 min
Režie: Jonathan Griffith
Jazyk: anglický, české titulky
Na jedné straně výšková nemoc a hrozivé bouřky, na druhé straně milá stekání s místníimi a nedotčená,
divoká a ohromující krása nejodlehlejších míst na světě. Člověk míní, příroda mění. Čtyři roky se pokoušel
protagonista a zároveň režisér filmu Jonathan Griffith zdolat vrchol hory Link Sar v pohoří Karakoram bez
úspěchu. Hory ale naučí člověka mimo jiné i trpělivosti. V roce 2015 s lezeckým parťákem Andrew
Housemanem stojí před touto výzvou popáté, ale se stejným nadšením a odhodláním jako na začátku.
Film zobrazuje realitu pobytu ve vysokých horách, jakými Himálaje jsou.
Režisér Jonathan Griffith
Jonathan žije v Chamonix ve Francii a živí se jako sportovní dokumentární fotograf a jako aktivní
sportovec postupně posouvá hranice toho, co ještě nikdo nevyfotil. Úzce spolupracuje s nejznámějšími
sportovci, jako třeba s nedávno zesnulým Ueli Steckem. Autentickými fotografiemi dokumentuje expedice
po celém světě - v Alpách, Patagonii, na Aljašce i v Himálaji.

Dog Power
(Dog Power)
Země: USA
Délka: 32 min
Režie: Jordan Schevene
Jazyk: anglický, české titulky

V jeden okamžik jen ty a tvůj čtyřnohý parťák. Žene vás touha být nejlepší. Ani jeden z vás nepoleví,
dokud se nevydá ze všech sil. Jste tým, ty a tvůj pes. Film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi
člověkem a zvířetem. Každá osobnost ve filmu má jiný příběh a jinou motivaci závodit, ale všichni mají
společné jedno. Všichni rádi sdílí zážitek ze sportu se svým čtyřnohým přítelem. Tažní psi jsou jedni z
nejvýkonnějších sportovců na Zemi a v očích mají tu nejčistší radost z pohybu.
Sportovních disciplín pro člověka a psa je hned několik. Film vás seznámí s těmi nejčastějšími, jakými
jsou canicross neboli běh se psem, scooterjoring, kdy má člověk za psa zapřaženou koloběžku, bikejoring
je obdobný, ale s kolem, cart racing, při kterém psi táhnou kolečkové saně, při skijoringu táhne pes lyžaře
na běžkách a samozřejmě tradiční sled racing, saně se psím spřežením.
Jordan Schvevene
Jako syn profesionálního fotografa neměl k uměleckému řemeslu daleko. Ve čtrnácti letech byl pozván k
účasti na kurzu renomovaného fotografa Jaye Maisela v Coloradu. Navzdory rčením o nerudných
režisérech je Jordan oceňovaný právě pro jeho lidský přístup a komunikaci. Film Dog Power vznikl díky
spolupráci s projektem Kickstarter, který pomáhá mladým umělcům z celého světa sehnat finanční
podporu pro realizaci jejich nápadů.

Ven(ca)
Země: ČR
Délka: 36 min
Režie: Jan Venca Francke
Jazyk: český
Třeskutý mráz. Sníh. Led. Tma. Vlci. Samota. Euforie. Krize. Naplnění. Jediná pravidla - pravidla divočiny.
Takový je jeden z nejdrsnějších závodů planety - Yukon Artic Ultra. Teploty mohou spadnout až na -60°C a
průměrná teplota v únoru je - 20,1°C. Je to nonstop závod bez podpory vedoucí zimní divočinou Yukonu,
kdy si každý účastník táhne za sebou saně a na nich vše potřebné k přežití. Trať lze absolvovat běžecky,
na běžkách či na snow biku. Nejdelší trasa má téměř 700 km a časový limit pro dokončení je 13 dní.
Podél trati nejsou fanoušci, ale vlci a vzdát to v odlehlé pustině prostě nejde. Patří do kategorie závodů,
které se nejezdí s cílem umístit se co nejlépe, ale dokončit. Film je sportovní reportáží z letošního ročníku
a zároveň pohled do duše extrémního sportovce.
Jan Venca Francke
Venca je jedinečnou osobností českého sportu, začínal u plavání a traitlonu, kterému se věnoval nejen v
Čechách, ale například také v Coloradu, Austrálii, Tasmánii a Kanadě. Po celém světě vyzkoušel několik
řemesel - trenér, stavbař, zahradník, moderátor v rádiu, atd. Nyní se věnuje hlavně dlouhým běhům,
orientačním závodům a dalším extrémním disciplínám. Miluje svoji rodinu, přírodu, sport, hudbu. A život.

BONUSOVÉ FILMY
Pocit viny
(Guilt Trip)
Země: USA
Délka: 35 min
Režie: Anthony Bonello, Mike Douglas
Jazyk: anglický, české titulky
Mont Forel je se svou nadmořskou výškou 3 391 m.n.m. druhým nejvyšším vrcholem Grónska. Pro
skupinu lyžařů a zároveň hlavních protagonistů filmu je touha ho sjet na lyžích obrovská. Ale něco za
něco. Velká je i uhlíková stopa, kterou vytvořili tím, že pod kopec doletěli. Právě proto pečlivě vybírají jídlo

i materiál, proto nabíjejí veškeré přístroje pouze solární energií nebo akumulátory a právě proto přizvali na
svou cestu profesora Aluna Hubbarda, který se věnuje problematice globálního oteplování a vzestupu
mořské hladiny. Tenhle film není jen o sportu a přírodě, velkou roli hraje věda, ale i radost a zodpovědnost
za lidské konání.
Alun Hubbard
Působí na Aberyswyth University a věnuje se především problematice tání ledovců a růstu mořské
hladiny, tomu, jak se tento jev vyvíjel v minulosti a jaké jsou tendence v současnosti. Od roku 2007
pracuje za polárním kruhem v Grónsku a vede celou řadu projektů, jak led ovlivňují energie, které na
území Grónska vstupují díky oceánským a atmosférickým procesům.

Pohádka Johna Shockleeho
(John Shocklee: A Fairy Tale)
Země: USA
Délka: 9 min
Režie: Ryan Heffernan & Grayson Schaffer
Jazyk: anglický, české titulky
Bylo nebylo, za devatero horami a jedním oceánem … I tahle pohádka je o Honzovi. Tenhle ale neleží na
peci, ani neseká hlavy drakům, aby oslnil princeznu. John Shocklee žije svůj život přesně tak, jak ho to
baví. Jeho pohádka je pozitivní, inspirativní, zábavná. Nechte se pozvat do lyžařského ráje Silverton v
Coloradu, do jeho království, třeba na vajíčka a fazole.
John Shocklee
John je nejmladší ze sedmi sourozenců, je mu 52 let a fyzicky se cítí na 20. Zimu tráví na svazích kopců v
Coloradu, léto na kajaku v Grand Canyonu. V zimě učí lyžovat, pracuje jako vlekař a stará se i o
bezpečnost na horách, kde odstřeluje laviny. A hlavně lyžuje. Žije v boudě, kterou si sám postavil, na
20m², v těch nejskromnějších podmínkách. Miluje hory, vodu, hip hop, kávu a jídlo. Co nesnáší, jsou
peníze. Razí heslo, žádné peníze, žádné problémy.

Ski for freedom
(Ski for freedom)
Země: Německo
Délka: 10 min
Režie: Jan Eric Euler
Jazyk: německý, anglický, české titulky
Přímo pod zasněženými svahy a horami tak krásnými, že se tají dech, žijí lidé, kteří se víc než o nadílku
prašanu musí starat o to, jak přežít. Co je přirozené pro nás může být úplně nemyslitelné pro někoho
jiného. Ski4freedom je projekt neziskové organizace, který má za úkol rozšířit lyžování v Pákistánu,
poskytnout potřebné lyžařské vybavení a učit lyžovat formou různých workshopů.
Dva rakouští lyžaři a profesionální horští průvodci - Stephan Keck a Andreas Ehrensberger - se vrhli do
realizace této myšlenky a s pomocí pákistánské mládežnické organizace Pakistan Youth Outreach se jim
daří šířit osvětu mezi mladými Pákistánci, chlapci a dívkami s naprostou absencí sportovních dovedností,
ale s obrovskou chutí se něco naučit.
Cílem je naučit děti a mládež lyžovat a mimo to také hledat talenty, kteří by se mohli zúčastnit zimních
olympijských her v roce 2022. Bez ohledu na to, jaký bude medailový zisk, tam je na svahu jako šampión
každý.

