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Promítáme OSM dní v týdnu
od 23. do 31.10. 2017 -
Nabídka filmů i vín téměř z celého světa

Pondělí 23. 10. od 19.00 hodin
Projekt bothy (e Bothy Project) – Únik čtyř umělců do té úplně nejvzdálenější „bothy“ Skotska.
98 hodin brouka – Na kole a pěšky přes nejvyšší vrcholy všech 14 českých krajů: 1463 km.
Vyber si svou vlnu (Choose your wave) – příběhy lidí, pro které je surfing cesta, která jim změnila život.
Bouzov Balóny – Balóny na Bouzově očima Miloše Brunnera.

Úterý 24. 10. od 19.00 hodin
O matematice skoku (Die Mathematik des Sprungs) – Niklas má extrémní zálibu v seskocích
padákem z vysokých budov v Mnichově.
Cesty Marka Pola (e travels of Marco Polo) – Tento film mapuje život známého cestovatele.
Malishan – Canyoningová expedice na Taiwanu (Malishan – Taiwan Canyoning Expedition) –
Na jaře roku 2016 se na Taiwanu shromáždilo osm profesionálních canyonerů z celého světa,
aby nastavili novou laťku!

Středa 25. 10. od 19.00 hodin
(Ne)Posvátná Řeka (e (Un)Holy River) – Film o krásách a potížích posvátné řeky Gangy.
Země snů (Dreamland) – Přehlídka nejlepších lezeckých cest v oblasti Jižní Afriky.
Oči boha (e Eyes of God) – Cílem nejlepších kajakářských extrémistů světa je sjet řeku Saryjaz 
k dvojici obrovitých skalních jeskyní zvaných Oči boha.

Čtvrtek 26. 10. od 19.00 hodin
Mořští Cikání: Odvrácená strana světa (Sea Gypsies: e Far Side of the World) – Lehkomyslná 
expedice do Antarktidy uskutečněná bandou kočovných mizerů.
Společná cesta – Adéla z města a Mirek, filmař a dobrodruh, cestovatel a milovník dobrodružství.
Ohnivý kruh (Ring of Fire) – Mistr světa v MTB downhillu Stevie Smith přijíždí do Japonska zdolat 
sopku.
Afghánské odmítnutí – Markéta a Zdeněk vyrazili na nejvyšší horu Afghánistánu – Noshaq 7492 m.
TWP: Spojené arabské emiráty: Hatta – Tato epizoda je posledním dílem pouti po Spojených 
arabských emirátech se zaměřením na vodní sporty.
Vstupné děti, studenti senioři 50 Kč, dospělí 70 Kč, vstupenky bez rezervace 

Pátek 27. 10. – 19.00 hodin
K2 Dotknout se oblohy (K2 Touching the Sky) – V létě roku 1986 zemřelo na K2 třináct horolezců. 
Po třiceti letech se děti zemřelých horolezců vrací na místo.
Slavkovský Les – Slavkovský les byl natočen v tajuplné krajině rašelinišť a léčivých pramenů.
Hora Stream (Stream Mountain) – Elitní windsurfer se vydává do překrásné krajiny okolo Mt. Rishiri 
na stejnojmenném japonském ostrově.

Sobota 28. 10. od 17.00 hodin 
Pura Vida – Na hřebeni (Pura vida – e Ridge) – Dokument o čtyřdenní záchranné misi jednoho 
z nejrespektovanejších horolezců na světě.
Pád (e Fall) – První sestup P. Rawata a A. Singha po zmrzlých vodopádech v Indii.

Sobota 28. 10. od 19.00 hodin 
ODILE – Z Madagaskaru do moravské domácnosti  – Odile se poprvé dostává za hranice své vlasti 
a poznává život v moravské domácnosti. 
Kavkaz Gruzie Arménie – Skupinka studentů se vydala na putování do Arménie a Gruzie.
Staň se velkým, nebo jdi domů (Go big or Go home) – O hledání dokonalé vlny pro surfing.
Kruh života (Sphere Of Life) – Krásy prostředí v oblasti Tehuacán-Cuicatlán v Mexiku. 

Neděle 29. 10. od 17.00 hodin 
Trať ve sněhu – Grónsko (A line in the snow – Greenland) – Uchvatná podívaná z východního 
Grónska.
Baťův kanál – vzkříšení snu – Baťův kanál je unikátní moravskou vodní cestou. 
Martin Straka slovom a obrazom – Portrét motofotografa a komentátora Martina Straky.
Petrova divočina: Kilimandžáro – Dokument o latitudinálním gradientu biodiverzit.
Za Andreja – věnováno památce A. Beuce, který zahynul při smrtelném skoku v Bosně.

Neděle 29. 10. od 19.00 hodin 
Vávra Hradilek – 20 let v kajaku –Hradílkova kariéra je ověnčena mnoha úspěchy… 
Úchvatné Seychely (Stunning Seyshelles) – Záběry z ptačího pohledu. 
Měnící se sny (Shiing Dreams) – Co je třeba k vylezení na nejvyšší bod v Alpách? 
Velký problémy v malym stanu (Big trouble in a tiny tent) – Velký problémy v malym stanu je úplně 
jiný outdoorový film, než na které jste zvyklí! Připravte se na problémy! 
Volání moře (e Call from the Sea) – Kočovní mořští lidé a jejich způsob života v Indonésii.
Spradventure – Wide Boyz, nejznámější duo tradičních spárových lezců na světě.
Napříč Jižní Amerikou – Krátký a emotivní sestřih fotografa Pavla Svobody. 
Oslava narozenin boha Hanuman (Hanuman Jayanti) – Oslavy opičího boha v Indii.
Postřehy odjinud – Adrenalinové pobřeží – I v Austrálii prožijete svůj „americký“ parašutistický sen. 

Pondělí 30. 10. od 19.00 hodin 
Do dvojice galaxií – Grónsko (Into Twin Galaxies – A Greenland epic) – Šílená kajakářská expedice 
do Grónska. Nejseverněji položená řeka sjetá na kajaku! 
Kluci v Bugs (Boys In e Bugs) – Bugs chtějí konečně zdolat prstovou spáru… 
Lyžařská výprava: Čína (China: A Skier‘s Journey) – Lyžování je v Číně na začátku svého rozvoje. 
Tento sport tu však má prastaré kořeny. 
Tajemství hlubin Emine Bojir Chasar (e Secrets of Emine Bojir Chasar) – Výzkum jeskyně Emine 
Bojir Chasar s krystalickými formami provádějí výhradně čeští speleologové.

vstupné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, víkendové vstupné platí na celý den
 
slavnostní zakončení festivalu v sobotu 9.12. 2017 – Lucerna Praha
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+ఀကༀጀ-ऀጀԀ#ࠀԀကԀᜀကȀᨀ,ༀऀ$ࠀԀᨀ܀ഀᄀЀ Prodej pozemku s rodinným domem v centru Radotína
Nepropásněte nemovitost v Radotíně vhodnou k investici.

Nabízíme pozemek 325 m2 v ulici Pod Klapicí Radotíně, na kterém 
se nachází jednopodlažní rodinný dům s půdou a dispozičním řešením 
jako 2+1, s koupelnou, toaletou a zádveřím. Na dům navazují 
stavby o ploše cca 100 m2, které slouží jako dílny a sklady a jsou 
přístupné ze dvora. Jedna z vedlejších staveb je podsklepená. 
Tímto v Praze unikátním uspořádáním získal prostor úžasnou 
atmosféru a soukromí.

Neváhejte si zavolat o prohlídku na tel. 730 701 701


