
Výsledky - Film&SlideShow 2019 
 

1. SERF  (P. Altman) – Polární záře je asi jen jeden z mála zážitků, který si z tohoto snímku odnesete domů. 66 hlasů. 

2. Bohumil (B. Altman) – Každý si pod slovem „výkon“ představuje něco jiného. 30 hlasů. 

3. Můj šálek čaje (Dave) - Vyjet si v lednu na rozpálený Cejlon je dobrý nápad. Tenhle ostrov nabízí vše, co západnímu bělochovi 

aktuálně schází. Tajemství, exotika, horko, čaj ve své nahotě a kulturní náraz. 28 hlasů. 

4. Pinzgawurm (Petr A.) – Dle vrcholové knížky první český prvovýstup nejdelší „sportovní vícedélky“ v alpách zvládnutý od auta 

k autu za 24 hodin. 25 hlasů. 

5. Povalečská spára (J. Frič) – Video zachycuje Markétu Koudelkovou při prvovýstupu Povalečská spára V ve Skalanech. 18 hlasů. 

6. Silvretta 2019 (Dave) – Pět dní, čtyři chaty, tři kopce, čtyři debilové. Vstup do týmu Bez oblouku ve velkém stylu . 10 hlasů. 

7. Povl v Annotu (Jakub Frič) – Jarní lezecký výlet do tradiční francouzské oblasti Annot. Leze se zde na písku, takže lezci z Ráje zde 

byli jako doma. Došlo i k prvovýstupu na Czech tower. 8 hlasů. 

8. Sezóna 2019 (J. Cejpek) – Čtyři horské akce v Alpách v roce 2019 zachycen kamerou. 4 hlasy. 

9. Furkadream (Dave) – Švýcarsko, oblast Furkapass a Grimsel. Báječné lezení v úžasné žule. Základní lezecká dvojice Kleboň a 

Dawyt, doplněná o Markétu, Kláru a Tadeáše. 2 hlasy. 

10. Brandaris race 2019 (O. Švec) – Každý třetí říjnový víkend se v holandském přístavu Harlingen na pobřeží Fríska sejdou 

posádky asi osmi desítek historických plachetnic. Samotný závod směřující přes Waddenské moře (Waddenzee) na ostrov 
Terschelling. 1 hlas. 

10. Heiligkreuz (Michal Steinz) – Sjezd na kajacích rakouské řeky Venter Ache v oblasti Wildspitze v úseku zvaném Heiligkreuz 

obtížnosti 5. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ze života fotografa II (P. Juračka) – Druhý díl za honbou dokonalého světla a záběru s pokusem o výstup na Ama Dablam. 48 

hlasů. 

2. Urban Freeride Lives (Fabio Wibner) – Umíte jezdit na kole po městě? Ne, neumíte! A myslíte si, že vůbec umíte jezdit na kole? 

Ne, neumíte! 46 hlasů. 

3. Desert parkour (Drew Taylor) – Parkur, Mrtvé moře a poušť, to vše jde dohromady. Skupina elitních parkouristů jezdí 

předvádět své výkony na neobvyklá místa. 20 hlasů. 

4. Back to heights (J. Žurek) – Highline movie o návratu do výšin v Maroku. 19 hlasů. 

5. Ze života fotografa I (P. Juračka) –  Jak vypadá honba za dokonalou fotkou? Za nejlepším světlem? Petr Jan Juračka ve svém 

pořadu Ze života fotografa vám ukáže, že fotografování není jen o tom vzít foťák a fotit. A vezme vás do míst kde to má nejra ději, 
do hor.. 16 hlasů. 

5. Svaneti Lines - Gruzie (Ondřej Vosecký) – Skupinka 19ti kamarádů se vydává prozkoumat nové středisko v Mestii v Gruzii. Ski-

párty-road movie na který rozhodně nezapomenete. 16 hlasů. 

6. Onsajt Tráva  (Tráva) – Tráva o sobě říká, že je vysokohorský turista. No jo, ale teď mi řekněte: kdo z vás byl na K2? Tráva byl 

celkem na pěti osmitisícovkách, čímž v tomto oboru patří k české špičce. 10 hlasů. 

7. The Éire 2018 (P. Juračka) – Foto dronový dokument o krajině Irska. 4 hlasy. 

 

 

 

 


