
 

Tisková zpráva 
Festival outdoorových filmů zahájili  

horolezci a Pygmejové 
 

Příznivci extrémních sportů, přírodních scenérií, dobrodruzi, zkrátka vyznavači outdooru si v úterý 

13. listopadu v Experimentálním studiu v Lidových sadech přišli na své. A tento týden ještě přijdou. 

Začal zde Mezinárodní festival outdoorových filmů. Letošní 10. jubilejní ročník nabízí divákům 

v Liberci až do pátku 16. listopadu celkem sedmnáct projekcí. Začátky jsou vždy od 19.00 hodin. 

Libereckou část festivalu finančně podpořilo Statutární město Liberec ze svého Sportovního fondu 

v rámci titulu Liberec - Evropské město sportu 2012.   

Filmový svátek zahájil český snímek Ahoj a Díky za lezení. Půlhodinový film plný závraťových záběrů 

ze strmých stěn přenesl diváky do slunného Maroka a Turecka, kam zamířily s kamerou v roce 2008 

dvě lezecké expedice. Při filmování si aktéři kromě dávek adrenalinu užili i dost legrace. 

Mezi další ten večer promítané filmy patřil dokument GO! Vypráví o Janě Henychové, ženě, která se 

jako jediná u nás dostala do světa mushingu - jízdy se psím spřežením. Napětí nabídl i krátký snímek 

Red Bull Skydiving Team o šestici mužů, které spojuje jedna společná vášeň - volný pád. Do hloubky 

afrického deštného pralesa zavedl diváky slovenský cestopisný film Pygmejovia - Deti džungle. Přináší 

unikátní pohled do života nejmenších lidí na světě, civilizací neposkvrněných Pygmejů.  

Záštitu nad festivalem v Liberci převzal náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní 

ruch Jiří Rutkovský, který se také ujal zahájení a jménem města popřál divákům pěkné zážitky. 

„Program je velice atraktivní, proto věřím, že se i v následujících dnech setká se zájmem široké 

veřejnosti,“ uvedl Jiří Rutkovský s tím, že o finanční podpoře festivalu ve výši 50 tisíc korun rozhodlo 

Zastupitelstvo města Liberce na základě doporučení Správní rady sportovního fondu a Pracovní 

skupiny Liberec – Evropské město sportu 2012. 

Prestižní putovní Mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) se letos koná v 35 českých a 

slovenských městech. Do Liberce se vrátil po pěti letech. Přináší filmovou přehlídku zaměřenou na 

filmy s tématikou dobrodružných, extrémních, adrenalinových sportů a cestopisů odehrávajících se v 

přírodě, mnohdy v nehostinných podmínkách. Nabídka všech čtyř festivalových dní je pestrá a diváci 

se mohou těšit na filmy z české, ale třeba i kanadské, novozélandské nebo americké produkce. 

Na každý den je pro diváky připravený také doprovodný program. Ve středu proběhl křest knihy 

zakladatele a ředitele festivalu Jiřího Kráčalíka s názvem Drama před kamerou, dobrodružství 

slavných cestovatelů, sportovců a filmařů. Hostem večera byl Vladimír Nosek, který vystoupil na 

nejvyšší vrcholy všech světadílů. Ve čtvrtek večer se uskuteční beseda s Janou Henychovou, úspěšnou 

účastnicí Finnmarkslopetu, nejnáročnějšího evropského závodu psích spřežení na 1 000 kilometrů 

v Norsku. V pátek bude součástí festivalu natáčení televizního pořadu Minuty dobrodružství – ČT 

Sport. Pozvání do pořadu přijali úspěšní lyžaři Tomáš Kraus, Luděk Zelenka a Krystof Kryzl. 



Filmy zavedou diváky do různých míst naší planety. Seznámí je s mentalitou i kulturou tamních 

obyvatel a zavedou do prostředí, kam se běžný "smrtelník" nedostane. Mnoho promítaných filmů má 

velký sociální a citový náboj. Filmy představí sporty, jako je extrémní lyžování, paragliding, 

horolezectví, expediční lezení, lezení v ledu, rafting, jachting, potápění, surfing a další. 

„Outdoorové filmy patří svým pojetím k atraktivním žánrům filmového umění. Jedinečnost tohoto 

festivalu spočívá ve skutečnosti, že filmy si na nic nehrají, a to co divák vidí, je realita, která se 

odehrála,“ zve na festival jeho pořadatel Pavel D. Vinklát z občanského sdružení Jizerské aktivity. 

Snímky soutěží ve čtyřech kategoriích: dobrodružný sportovní film, horolezecký a horský film, 

dobrodružný vodní sportovní film a cestopisný film. Na seznam přihlášených filmů se můžete podívat 

na oficiálních stránkách festivalu www.mfof.cz. Program festivalu pro Liberec najdete na 

http://www.mfof.cz/program-mfof-2012.htm?mesto=Liberec 

V kratším termínu – 16. a 17. listopadu proběhne festival také v městském kině v Hejnicích. 

 

V Liberci 15. listopadu 2012 
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