
 

SUMMIT DRIVE s.r.o. gsm: 739 640 787 summit@summit-drive.cz 
Hradčany 55, Chlumčany, 334 01  Přeštice fax: 377 445 283 www.summit-drive.cz 
 

 
 
 
 
 
ECHO - 5. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů  
Přehlídka vítězných filmů roku 2007  
 
Společnost SUMMIT DRIVE  s.r.o. a Divadlo pod lampou ve spolupráci s Cestovní kanceláří 
Turistika a Hory, s.r.o. uvádí přehlídku vítězných filmů roku 2007. Projekce proběhne ve dnech 
3. a 4. března 2008 od 17.30 a 20.00 hodin v Divadle pod lampou v Plzni. Vstupné činí 90 Kč na 
jeden filmový blok, tj. na projekci tří vítězných filmů. 
 
 
Vidět můžete tyto vítězné filmy:  
 
1. Kembali – projekce od 17.30 hodin 
Stát:                     Česká republika  
Rok:                     2007      
Režie:                   Jan Popelka  
1.cena v kategorii cestopis 
 
KEMBALI! je indonéský výraz pro příkaz k návratu. Expedice sdružení HORIZONT takový 
rozkaz dostává, když už má za sebou unikátní pěší cestu stovky kilometru přes pralesy Nové 
Guinee. Cíl cesty, zubatá zasněžená pyramida Carstenszu, je na dosah. Území však ovládají 
separatističtí papuánští bojovníci. „KEMBALI!“, opakují důrazně a výmluvná gesta dokreslují, co 
se stane v případě neuposlechnutí. Nikdo z nosičů dál nepůjde a bez nich nelze dopravit nezbytný 
materiál k výstupu na vrchol. K bezprostřednímu ohrožení se přidává zhoršující se zdravotní stav 
dvou nemocných členů výpravy. Jen na Žákajdě je vidět, že sil a vůle má dostatek. Jak dopadne 
těžké rozhodování o předčasném ukončení expedice?  
 
 
2. Na nádech - Martin Štěpánek - od 17.30 hodin 
 
Stát:                      Česká republika 
Rok:                      2006 
Režie:                    Miroslav Hrdý 
1.cena v kategorii voda 
 
Rekordy, vítězství i prohry nejlepšího nádechového potápěče světa Martina Štěpánka.  
 
 
3. Adrenalin cup 2007 - od 17.30 hodin 
Stát:                     Česká republika  
Rok:                     2007      
Režie:                   Daniel Šumbera 
2.cena v kategorii adrenalinový sport 
Ohlédnutí za průběhem šampionátu v extrémních sportech.  
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4. Harvest moon - od 20.00 hodin 
Stát:                      Švýcarsko, USA  
Rok:                      2006      
Režie:                    Stephan Siegrist, Rob Frost  
Hlavní cena a 1.cena v kategorii hory 
 
Film Harvest Moon sleduje švýcarskou expedici, která se rozhodla vytvořit velmi odvážnou novou 
cestu na Thalay Sagar v Himalájích v Severní Indii. Sledujeme Stepana Siegrista a jeho tým, jak 
se snaží zdolat 4600 metrů vysokou severní stěnu.  
 
 
5. Tepuy - od 20.00 hodin 
Stát:                     Slovensko / Slovakia  
Rok:                     2007      
Režie:                   Pavol  Barabáš  
1.cena v kategorii adrenalinový sport 
 
Nejnovější filmový dokument Pavla Barabáše - TEPUY je strhujícím příběhem odehrávajícím se 
hluboko uprostřed orinockého pralesa ve Venezuele. Díky jeho nedostupnosti se tu zachovali 
prehistorického formy života, staré miliony roků. V gigantickém labyrintu nejstarších hornin světa 
vyleptali kolonie bizardních organismů největší křemennou jeskyni na světě. Skupina slovenských 
a českých jeskyňářů a nadšenců se vydala na nebezpečnou expedici do tohoto trezoru času, kam 
člověk doposud nepronikl. V mohutném podzemí odhalují ztracený svět. Najdou však více otázek 
než-li odpovědí. 
 
  
6. Mýtus jménem žralok - od 20.00 hodin 
Stát:                      Česká republika / Czech republic 
Rok:                      2006 
Režie:                    Steve Lichtag 
2.cena v kategorii voda 
 
Tři muži, tři osudová setkání s obávaným žralokem lidožravým. Tři přátelé se setkávají u pobřeží 
Jižní Afriky, aby se tváří v tvář střetli s nejobávanějším žralokem - Velkým Bílým lidožravým.  
Každý z nich se s ním už setkal, každý jinak. Pro potápěče Andrého Hartmanna je to téměř běžná 
schůzka, snad nikdo o velkém bílém neví více, než on. Mořský biolog Ryan považuje tajemství 
tohoto dravce za vědeckou výzvu a nejmladší Mark si stále připomíná hrůzné okamžiky, když ho 
obrovský bílý žralok při surfování napadl. Díky zkušenému Hartmannovi se Ryan i Mark mohou 
přiblížit obávanému predátorovi až na dotek. Nakonec se všichni shodují v tom, že Velký Bílý 
žralok pro ně zůstane už navěky osudovou postavou - opravdovým pánem moří.  
 
 
Přehlídka nejúspěšnějších filmů loňského ECHA festivalu bude probíhat od 14. 2. do 30. 4. 2008 
ve 12 městech ČR, kromě Plzně také v Praze, Frenštátě, Jeseníku, Opavě, Sokolově, Ostravě, 
Hradci Králové, Novém Boru, Polici nad Metují, Frýdku-Místku a Kadani. 
 
Využijte jedinečnou příležitost vidět to nejlepší, co přinesl rok 2007 na poli outdoorových filmů. 
 


