
FESTIVAL  RAJBAS 

P R O G R A M  
• PÁTEK 22. listopadu 2014

                     * Kino Blansko, Hybešova 6                                                         
výstava fotografií: ZDENĚK ŠPÍŠEK – CESTY Z CESTY

16:00 OKEM DOBRODRUHA, projekce soutěže
neprofesionálních filmů s udělením 

CENY SRDCAŘI.CZ 
 *  MUZTAG ATA – NA SEDMITISÍCOVKU S KARDIOSTIMULÁTOREM  *
INDIA JOGA * FASZINATION KLETTERSTEIG * NEPÁL – UTAJENÁ ZEMĚ
SNĚŽNÉHO LEOPARDA * ODKAZ TÓNA DOBEŠA * JUŽNÁ STRANA *
RUINY  HISTORIE  *  EXPEDÍCIA  KAZACHSTAN  *  DIVOKÁ  INDIE  *
JESKYNNÍ AUTOBUS * BRUNEI – ZELENÉ SRDCE BORNEA * STOPEM
DO ÍRANU *  

o udělení ceny rozhoduje superstar porota: MIREK NÁPLAVA a PETR KAŠPAR 
19:15 ERIKIT- Deník z cesty do jiného světa, režie František Mach, ČR 50' 2013
Autor uvede film, který je cestou z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst, kam lidská noha
ještě nevkročila,  rychle ubývá. Avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti  nepředstavitelné
bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky
Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře - Erikit. Ta se pak
stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde
příroda rozhoduje o životě 

ALONE ON THE RIVER, režie Stephane Pion, Francie 36 min.   
Z Káthmándú přes zmrzlé vrcholy až do nejhlubších rokle v Langu Kola, 5 extrémních kajakářů a výjimečná
expedice:  30 dnů samostatnosti v odlehlé oblasti Himalájí a 550 km na řece s klesáním přes 14400 stop.

                    * Dělnický dům, Hybešova 1                                                         

17:00 otevírá se festivalová Růžova Černohorská pivnice a bufet - skvělé pivo a 
prostor pro volnou zábavu (kytary vítány) do 24:00

* sál S2 „scéna KOTLÍK“

18:00 MEGBOLONDUL – zahájení tradiční šifrovačky

20:40 koncert: HOVADUO a VEKA 
             … místní kapely hrajou světově!
Na koncert platí festivalová vstupenka z kina (náramek), ostatní za pade.

                      *  Moravský kras                                                                           

21:00 RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) – zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde - 
spíše leze, brodí, plazí...  

• SOBOTA 22. listopadu 2014
         * Staré Blansko, Komenského ul.                                                          a                      
9:00 LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží 



        * Moravský kras                                                                                                            *
10:00 RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) – zase do podzemí: Kdo se dříve přihlásí, ten jde  -
spíše leze, brodí, plazí... 

        * Čajovna a klub ULITA, Boženy Němcové 2a                                                             
Workshopy:
09:30 MARIE KLEMENTOVÁ: Základy orientace
11:45 JANA ŠTRAJTOVÁ: První pomoc na cestách 

*   Dělnický dům, Hybešova  1                                                                                 *
Výstavy fotografií: Jarmila Štuková, Lenka Klicperová - Afghánistán očima dvou reportérek
                                  Pavel Nesvadba -  Pozdní sběr

• Program na velkém sále „scéně KOTEL“ uvádí Faust a Čiko:  
13:30 HONZA VLASÁK: BEST OF ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA
Zlomený krček stehenní kosti v Bielorusii a tak dál...
14:30 DANIEL“Šakal“ a PETRA: MEZI DĚTMI NA STŘEŠE SVĚTA
Jsou si v něčem himalájské a české děti podobné? Nakolik se jejich hodnoty liší a v jakých snech se
naopak potkávají?
15:25 JESKYNĚ TAM A ZPĚT – představení nové a zajímavé knihy
15:30 MIREK JAKEŠ: 14x NA SEVERNÍM PÓLU!
V roce 1993 došel  jako první  Čech na lyžích na  Severní  pól  a  zjevně ho to  začalo  bavit.  Asi
málokterý polárník bere na cesty kytaru. 
16:30 JINDŘICH BÖHM: TRAJEKT  ESTONIA, DVACET LET STARÉ OTAZNÍKY    
Potápěč a sběratel příběhů, které zaplavila voda poodhalí, co na vraku trajektu Estonie  objevili i
možné  příčiny  proč  šel  před  dvaceti  léty  ke  dnu.  O  neochotě  úřadů  katastrofu   prošetřit  i  o
záhadných zmizeních důležitých svědků.
17:30 MNISLAV ZELENÝ ATAPANA: MEZI KOFÁNY
Víte, v čem se původní obyvatelé Latinské Ameriky liší od Evropanů? Nezoufají si, protože ví, že je
krásné žít za jakékoliv situace. Říká etnolog, který povypráví nejen o tom jak se stal legendou mezi
Kofány.
18:30  OKEM  DOBRODRUHA,  předání  cen  a  projekce  úspěšných  snímků  soutěže
neprofesionálního filmu
19:45 LUCIE VÝBORNÁ: Z BASE CAMPU POD K2
Moderátorka  s  adrenalinem  v  krvi  byla  u  toho,  když  Radek  Jaroš  zdolával  svou  poslední
osmitisícovku. Mimo jiné prozradí, jak se na takové horolezecké expedici nestát chlapem.

20:45 NaFEST - prezentace netradičních cest na festival Rajbas 
Ve chvíli rozhodování poroty pozve kapela DABLJŮ na tancovačku  
21:30 vyhlášení výsledků soutěže NaFEST a předání cen

sál  S2 – scéna KOTLÍK                                                                                    

• Program moderuje Lukáš „Lumír“ Hubert
14:00 JOHNNY PAVLÍK: TEXAS 
Většina Čechů, kteří Texas navštívili, se už domů nevrátila. V 19. století zde zapustili kořeny ve
velkém počtu. Jestli si vybrali dobře, můžete nyní posoudit sami.
15:00 MIROSLAV LONDÝN:  ZA KRÁSAMI SEVERU
Devět měsíců práce v Kanadě a poté útěk za vytouženým snem na tři měsíce do divočiny na Aljašce
16:00 Bratři HUBERTI: V PODZEMÍ I POVRCHU BOSNY A HERCEGOVINY
Zavedou nás nejen do speleologického objevu roku 2013, ale i do bosenských "Punkevek". Navštívíme 15-ti
kilometrovou jeskyni objevenou teprve před dvěma lety. Dozvíme se, jak se dá použít dětský nafukovací



bazének a proč jsou některé objevy doslova výbušné
17:00 ŠTĚPÁN JIRKŮ: LAPONSKÉ ZLATO
Měsíční putování na lodi nejen po jezeře Inari severozápadním Laponskem. 
18:00 MARKÉTA KUTILOVÁ: SRÍ LANKA
Jinak  něž  uvidí  běžný  návštěvník  turista.  Pohledem humanitární  pracovnice  Člověka  v  tísni  i
mamky s báglem a dvouletým dítětem.      
19:00 S RAJBASEM SPORTOVNĚ DO SVĚTA, blok prezentací netradiční
cestovky CK Rajbas Outdoor Travel

• TÁŇA ZAVŘELOVÁ: MANASLU A TSUM VALLEY TREK, 30 min
• JAROSLAV JINDRA: ENFIELDY NA STŘEŠE SVĚTA, film 60 min..
• TAŇA ZAVŘELOVÁ: NA BĚŽKÁCH HORAMI ŠVÉDSKA, 30 min.

 22:00   Hraje DABLJŮ!!!                                                                                       
Máte ještě dostatek sil? JEN MĚKKONI NETANČÍ !!! 

NEDĚLE 23. listopadu 2014
                     * Kino Blansko, Hybešova 6                                                                              

výstava fotografií: Zdeněk Špíšek – CESTY Z CESTY

filmy a besedy uvádí JIRKA DRAŽIL:  
10:00 ZOLTÁN PÁL: SNĚŽNÝ LEOPARD
Sněžného leoparda získá, kdo dosáhne pěti nejvyšších vrcholů území bývalého Sovětského svazu.
Pik Kommunizma 7.495 m. (Tádžikistán), Pik Pobědy 7.439 m. (Čína / Kyrgysztán), Pik Lenina
7134  m.  (Kyrgysztán  /  Tádžikistán),  Chan  Tengri  7.010  m  /  6.995  m.  (Kazachstán  /  Čína  /
Kyrgysztán), Štít Korženěvské 7.105 m. (Tádžikistán). 
10:55 PETR KAŠPAR: ZTRACENI V INDICKÉM OCEÁNU
Český filmový štáb se vydal natočit dokument o největším přírodním atolu Indického oceánu s
unikátní flórou a faunou. Svět pod hladinou, ale i nad ní, zaznamenali filmaři unikátní technikou. To
vše s vědomím, že může každým okamžikem dojít ke konfrontaci se somálskými piráty, v jejichž
vodách se atol nachází.
11:50  ZDENĚK ŠPÍŠEK: BRUNEI – ZELENÉ  SRDCE BORNEA 
Do srdce nížinného deštného lesa proti proudu řeky Temburong, územím Ibanů sběračů damaru.
Měsíc plný zážitků ,,ze života vědce‘‘. O fungování pralesa s jeho pozoruhodnými obyvateli a jejich
strategii přežití. Prozkoumáme i pobřežní mangrove s krokodýli a ,,pivní opicí‘‘, kerangové lesy s
masožravými rostlinami a lesy s obřími  jehličnany s jehlicemi připomínající listy. 
12:45 – 13:00 přestávka   
13:00 SILVIE RYBÁŘOVÁ: GRAND PRIX V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ
Začínala v Blansku na bazéně  a teď odvážně plave třeba mezi jedovatými hady v Argentině a
odhání piraně, jindy zase přes chladivá kanadská jezera a sbírá přitom přední umístění v extrémních
závodech světové série Grand Prix.   
13:50 PETR VABROUŠEK: Z HAVAJE NA ANTARKTIDU
Je stále aktivní legendou světového triatlonu, 15x v řadě na Havaji, 150x dokončil Ironmana  (32x
vítězně), dvakrát zvítězil ve světovém poháru. Běžně závodí po celém světě, přesto trochu překvapí
jeho start v Antarktidě, kde v rekordních časech zvítězil v maratonu (42km) a utramaratonu  (100
km).               
14:50 TI, KTEŘÍ UTÍKAJÍ PĚŠKY, Tarahumarové a poselství Bílého koně, 
Nakladatelství Jota 2014  – křest knížky Milana Daňka provedou ultramaratonské sudičky Tomáš
Rusek, Jaroslav Kocourek a Alena Žákovská.      

a na závěr filmová premiéra:



BUĎME  SVORNI  ON  THE  ROAD  /  STOPY MILANA DAŇKA,  režie:  Radek  Popelka,
produkce: Jan Popelka, ČR 50 min.
Tramp,  náčelník,  kurátor  pro  mládež,  medvěd  Milan  Daněk  putuje  divočinou  pralesa  i
civilizace...Filmový cancák o vítání slunce u  Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích,
cestách a návratech, svědcích  pravěku a těch, co utíkají pěšky. Dokument pokračuje v cyklu o
nejen blanenských osobnostech Živá paměť.  


