Harrachov 7. listopadu 2016

Dobrodružství, adrenalin, cestování? Takový bude festivalový listopad v Harrachově!

Mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za
třináct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním
festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život
s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Také
v letošním ročníku, který se koná 7. 10. – 10. 12. 2016, se město Harrachov stalo spolupořadatelem
tohoto festivalu a zařadilo se tak mezi 50 dalších spolupořadatelských měst z ČR a SR.
V Harrachově se MFOF bude konat ve dnech 18. a 19. 11. 2016 vždy od 17 hodin v David wellness
hotelu. Oba tyto dny začnou besedou se zajímavými hosty a následovat bude pásmo neméně
zajímavých filmů s outdoorovou tématikou.
Přednáška v pátek 18. 11. 2016 od 17 hodin
Podplukovník MUDr. Radek Pohnán byl dvakrát na misi v Afghánistánu, kde pracoval jako hlavní lékař
a velitel českého chirurgického týmu v polní nemocnici v Kábulu. Jaké to je vykonávat takovouto práci
v podmínkách, které si tady u nás neumíme v žádném případě představit? Jak náročná to pro něj byla
profesní a životní zkouška? Jací jsou Afgánci z jeho pohledu? Přijďte si poslechnout poutavý příběh,
který vás zavede do prostředí polní nemocnice, ale prozradí vám i něco z běžného života tamějších lidí,
kteří mají v naší zemi nálepku nebezpečných islámských radikálů.
Přednáška v sobotu 19. 11. 2016 od 17 hodin
Ing. Viktor Kořízek patří mezi naše nejlepší lavinové specialisty ČR. Krom toho je psovod lavinových psů
a pořádá kurzy o lavinách či skialpinismu. Jeho profesí je horský vůdce, kdy v zimě vyráží se svými
klienty na skialpové túry a v létě s nimi absolvuje klasické výstupy na čtyřtisícové vrcholy Evropy, jakými
je např. Mont Blanc či Matterhorn. Ale pořádá expedice i do vzdálenějších míst naší Země, třeba do
Jižní Ameriky. Chcete-li se na chvíli přesunout prostřednictvím Viktorova vyprávění do míst, kde hrozí
lavinové nebezpečí nebo na nejvyšší, sněhem pokryté, vrcholy hornatých velikánů Evropy, neváhejte a
přijďte! A možná spatříte i čtyřnohého lavinového pomocníka.
Vstupné je 20 Kč a platí se na místě.

