
SNOW FILM FEST                                                                                                                                                                  
Snow Film Fest je v Novej Dubnici už tradičným podujatím. Každoročne sa na ňom stretávajú 

priaznivci  snehu, ľadu, hôr a dobrodružstva, aby si užili prehliadku zaujímavých filmov a 

prezentácií. Už šiesty ročník prebehne vo štvrtok  24.októbra  od 18:00 v kine Panorex . Na 

svoje si prídu opäť hlavne milovníci extrémnych zážitkov, čerstvého prašanu a arktickej 

divočiny.  

Program:  

18:00   QUEEN MAUD LAND 

USA 2018                                                                                                                                                 

Réžia: Cedar Wright, Taylor Keating   

 Zem kráľovnej Maud, skalnatá časť Antarktídy, úchvatne krásna, ale aj chladná, nepriateľská 

a vzdialená oblasť sveta, ktorá je aj cez to alebo práve preto vyhľadávaným miestom pre 

extrémne expedície. Skupina elitných horolezcov v zložení Alex Honnold, Conrad Anker, 

Jimmy Chin, Cedar Wrigt, Savannah Cummins a Anna Pfaff sa vydávajú zdolať 

monumentálne skalné veže vystupujúce z tejto nehostinnej zmrznutej pustiny. Lezenie za 

polárnym kruhom prináša mrazenie v kostiach, chlad, ale predovšetkým nové zážitky a výzvy 

aj pre skúsenú skupinu lezcov. Vo finále však tiež vedomie nezabudnuteľného času na konci 

sveta. 

Cedar Wright, Taylor Keating 

Cedar Wright a Taylor Keating sú dvaja filmári - dobrodruhovia z mestečka Boulder v 

Colorade. Vo svojich filmoch kombinujú humor, sebakritiku, príbehy natáčajú v skromnom 

duchu za pomoci nízkeho rozpočtu. Cedar je dlhoročný profesionálny lezec spoločnosti The 

North Face a spojil svoju vášeň k lezeniu so svojou láskou k rozprávaniu príbehov. Taylor je 

tiež lezec, ale je rýdzim amatérom. Spoločne tvoria Cedar Wright Productions, produkčnú 

spoločnosť oddanú vášnivým projektom a piatim hodinám práce týždenne. 

 18:30   ONEKOTAN  

Rakúsko 2015                                                                                                                                     

Réžia: Simon Thussbas   

V Tichom oceáne je ostrov. Na tom ostrove je jazero a uprostred neho čnie k nebu vrchol. 

Ostrov sa volá Onekotan a vrchol meno nemá. Ide o zvyšky rozpadnutej sopky. Onekotan je 

jedno z najizolovanejších miest na zemi, počasie je tu nepredvídateľné a podmienky sú 

absolútne nevhodné k trvalému bývaniu. Kto vie, prečo Matthiasa Haunholdera poháňa túžba 

zísť vrchol tejto sopky na lyžiach. Vydáva sa teda so skupinou dobrodruhov za týmto cieľom 

a statočne čelí nástrahám nevľúdneho a nedostupného ostrova. Lenže čo človek potrebuje ešte 

viac, než splniť si sen? Vrátiť sa domov? 

Simon Thussbas 

Simon si vo voľných chvíľach naplno užíva radosť snowboardingu. Naplno sa však venuje aj 

svojej práci. Skrátka keď už niečo robí, robí to poriadne. Hoci to môže byť pre jeho okolie 



trochu k hnevu. Simon sa často kompletne uzavrie pred okolím. Nasadí slúchadlá, vypne 

zvonenie telefónu, upozornenie zo sociálnych sietí a svoju myseľ upne na zvládnutie 

kreatívneho chaosu vo svojej mysli. Výsledkom sú však fenomenálne fotografie, video zábery 

či celé filmy. 

 

19:30   PRESTÁVKA   

                                                                                     

19:45     ICE AND PALMS  

Nemecko 2018                                                                                                                                      

Réžia: Phillip Becker   

Dvaja priatelia scestovali svet za mnohými horskými dobrodružstvami a počas lyžovania vo 

vzdialených oblastiach sa v ich mysliach zrodil nápad. Lyžiarska expedícia, ktorá začína 

priamo na prahu ich domu. Päť týždňov, 1800 km, 35 000 metrov vertikálne a sen sa stane 

skutočnosťou! Jochen Mesle a Max Kroneck sa chystajú na svoju doposiaľ najväčšiu a 

najpozoruhodnejšiu lyžiarsku výpravu. Misia znie: na bicykli naprieč Alpami a zísť tie 

najviac ikonické horské svahy aké po ceste uvidia. Motor nie je povolený.  

El Flamingo  

El Flamingo je kreatívny tím tvorcov filmov, príbehov a dokumentov s množstvom skúseností 

z rôznych športov i horských dobrodružstiev. Verí, že neexistujú hranice medzi filmárskymi 

disciplínami a vyznávajú silnú vášeň pre vizuálne príbehy. Vytvárajú napríklad komerčné 

produkty pre firmy ako je Vaude, Adidas, Tui, Decathlon, Audi, Continental, Rose alebo 

Giant Bicycles. Mimo to radi vytvárajú tiež inšpiratívne a čestné filmy o outdoorovej a 

cyklistickej kultúre ako sú napr. Outlaw Diaries 

 

 

 

20:20   SURFER DAN  

USA 2018                                                                                                                                                                 

Réžia: Tim Kemple   

Dan pre svoje surfovanie nepotrebuje oceán, piesok ani slnko. Pre surfovanie nájde všetko 

potrebné v ľadových vlnách Horného jazera v Michigane uprostred treskúcej zimy. Pre 

väčšinu sa to zdá ako tá najmenej atraktívna destinácia na surfovanie, ale pre Dana je to 

všetko o tom, ako to vnímate. V čase nekonečných príležitostí na cestovanie, niekedy 

zabúdame, že náš vlastný dvorček skrýva svoju vlastnú vznešenosť. Stačí prísť na to, ako ju 

nájsť. 



Tim Kemple 

Tim vyštudoval vysokú školu, nasťahoval sa na starého karavanu a vyrazil za putovaním po 

svetových lezeckých oblastiach. Niekde po ceste pribral fotoaparát a o pár rokov neskôr síce 

stále vášnivo lezie, ale oveľa známejší je svojimi ikonickým obrazmi svetových športovcov                            

v divokej prírode. V poslednej dobe sa hlboko ponoril do tvorby VR a 360 ° obrazov. 

Spolupracuje tiež s mnohými filmovými štábmi, kde je viditeľný svojim epickým, ale zároveň 

intímnym a autentickým štýlom. 

 

20:30   STŘÍPKY ZE ŽIVOTA HOROLEZCE  

ČR 2018                                                                                                                                            

Réžia: Libor Dušek  

 Míra Šmíd bol fenomenálny dobrodruh, priateľmi prezývaný Lanč. Samorast, pochádzajúci                

z Police nad Metují, bol nielen v českom okruhu horolezcov známy predovšetkým pre svoje 

sólové výstupy . Ochutnajte kvapku zo života a diela lezca na piesku, horolezca v európskych  

i svetových veľhorách. Renesančný fotograf, filmár, spisovateľ, organizátor a vizionár. To bol 

Míra Šmíd, veľký, hoci niekedy rozporuplný človek. V roku 1993 sa  za doposiaľ 

nevyjasnených okolností zrútil počas sólového výstupu  z cesty Lost Arrow. Mal iba 41 

rokov.  

                                                                                                                                                    

Režisér Libor Dušek 

Krkonošský rodák z Vrchlabí. Etnológ, ktorého môžete stretnúť v Krkonošskom múzeu 

Správy KRNAP. Horolezec, zdolávajúci svetové veľhory a keď sa mu zachce späť, zosúva sa 

na lyžiach. Medzi jeden z jeho posledných úspechov patrí zjazd štítu Karla Marxa v Pamíre 

(6723 m.n.m.). Spoluzakladateľ kapely Cémur Šámur, v ktorej hrá na basgitaru a tancuje, 

príležitostne sa venuje hudobnej aj literárnej tvorbe, je spoločenský, miluje ženy, skaly, hory 

... príležitostne natočí aj film spoločne so skvelou filmársku bandou z Alternative NOW. 

 

21:00   MÚJ SVĚT  

ČR 2018                                                                                                                                                 

Réžia: Filip Louma, Debora Vaňková  

Nahliadnite do sveta extrémneho športovca Jána Venci Franskeho. Svet, celok prírody, vecí, 

miest a udalostí, ktoré sú nám prístupné skrze zmysly, skúsenosti, rozum a emócie. Náš jeden 

svet má viac ako sedem a pol miliardy rôznych svetov a pohľadov na neho. Vencov svet je 

jeden z nich. Láska k rodine, šport, hudba, extrémne výzvy, úcta k prírode, pôžitkárstvo, a 

mnoho ďalšieho. A možno, že práve jeho svet, môže inšpirovať aj ten váš. 

Filip Louma, Debora Vaňková 



Filip je televízny produkčný a režisér, spoločne s Deborou prevádzkujú spoločnosť 4freedom 

film, ktorá sa špecializuje na tvorbu dokumentárnych filmov, reklám a ďalších snímok 

predovšetkým z prírody. Okrem toho sú to tiež výborní kamaráti, ktorí zo všetkého najradšej 

zmiznú v lese alebo v horách, túlajú sa divočinou, vezmú so sebou foťák a kameru a spoja tak 

príjemné s užitočným. 

 

Vstupné: 2,50€  

 

 

 

 

 

 


