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Praha se na
jeden den stane
hlavním městem
outdoorových
aktivit

ICE CLIMBING
Nastartujte se na zimní sezónu a vylezte svůj první letošní led.
Osmimetrová ledová stěna dokonale otestuje vaše schopnosti.

BOULDERING
Na ty, kteří si chtějí vyzkoušet svou sílu a techniku na boulderové
stěně a získat ﬁnanční nebo věcnou cenu, čeká soutěž pod záštitou
Českého horolezeckého svazu. Registrovat se můžete na místě.

HIGHLINE
Napnuté lano ve výšce deseti metrů a na něm vystoupení
profesionálů – to je něco, co vás nenechá v klidu.

RAFTING
Pokud vás kromě předešlých aktivit zláká i voda, naskočte do
raftu. Společně s partou kamarádů a instruktorem si můžete
vychutnat adrenalinovou jízdu na divoké vodě.

LEZENÍ
Závody v lezení na obtížnost pod záštitou Českého
horolezeckého svazu proběhnou na dvou desetimetrových
stěnách. Soutěžit se bude o ﬁnanční a věcné ceny.
Registrovat se můžete na místě.
Pro nesoutěžní lezení je v areálu připravena další umělá
stěna, kde budou profesionální lezci ručit za instruktáž
a jištění.

SLACKLINE
Po celém areálu je rozmístěno několik lan, na nichž můžete
pod vedením profesionálních slacklinerů zkusit udržet
rovnováhu. Zároveň uvidíte exhibici těch nejlepších.

WATERLINE
Lano natažené nad Vltavou prověří schopnosti slacklinerů.
A možná i jejich schopnosti plavecké :-)

REINHARD KLEINDL (AT)
ADAM PUSTELNIK (PL)
LIBOR UHER (CZ)

přináší filmy:
BOD, Z NĚHOŽ NENÍ
NÁVRATU (2012)
Film o výstupu na doposud nezlezený
vrchol ve východním Tibetu.
+++++++++++++++++++++++++++++

BENJAMIN SCHMID (D)

TENKRÁT V RÁJI (2012)
Český retro dokument o prvovýstupech
na Kobylu v Příhrazských skalách.

NELLY KUDROVÁ (CZ)
DANNY MENŠÍK (CZ)

+++++++++++++++++++++++++++++

SANDSTONE (2013)
Dokumentární ﬁlm, který představuje
jedinečnou lezeckou oblast
severovýchodních Čech – Adršpach,
Teplické skály, Broumovské stěny...

TOMASO GREKSÁK (SK)
LUKÁŠ ČERNÝ (CZ)

+++++++++++++++++++++++++++++

ZABIJÁCKA KRÁSA (2013)
Dva špičkoví paraglidisti se pokusí o
něco, co ještě nikdo nedokázal – o přelet
do základního tábora K2, druhé nejvyšší
hory světa.

++++++++++++++ KONCERTY ++++++++++++++

EDDIE STOILOW

++++++++++++++++++++++++++++

... a mnoho dalších.

PORTLESS
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