CESTOVATELSKÉ STŘEDY

V NÁRODNÍM MUZEU
NÁRODNÍ MUZEUM, CK LIVINGSTONE, ZOO PRAHA A BOTANICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY pořádají promítání s besedami v atraktivním
prostředí Národního muzea. Příjemné pohoštění, zajímavé degustace exotických nápojů a pokrmů… Stánek s knihami i exotikou!
Besedy moderuje cestovatel Ruda Švaříček
11. 1. 2012 ERICH VON DÄNIKEN, megastar světových záhad: SLAVNÉ ZÁHADY SVĚTA. Slavný švýcarský spisovatel šokuje zprávami o mimozemšťanech.
Senzační záhady a objevy získávají miliony příznivců.
30 knih přeložených do 32 jazyků prodává nákladem
60 miliónů nejúspěšnější autor literatury faktu. Skvělá
vystoupení i filmové show slaví úspěchy po celé planetě. Čím překvapí největší showman v Praze?
18. 1. MILOSLAV STINGL, nejplodnější český
spisovatel. Vydal 42 knih ve 240 vydáních a úhrnném
nákladu 17 miliónů výtisků. Ve světě široce uznávaný
etnograf natočil stovky hodin filmů. Čestný náčelník
indiánského kmene Kikapú je nejvydávanější český
autor všech dob. KONEC SVĚTA?
BRUNO BAUMANN, proslulý rakouský dobrodruh:
ŠANGRI-LA, HLEDÁNÍ RÁJE. Největší světoběžník
planety stihl neuvěřitelné věci, jako by žil současně několik
sportovních a intelektuálních životů. Proniká do nitra Nové
Guineje, k záhadám srdce Afriky, do velkých hor Himálaje,
k tajům všech kontinentů… Přešel poušť Taklamakan
i Gobi, zažil extrém tropů i poláru. Každá expedice je
extrémní, každá kniha úspěšná. Jakou porci extrému unese muzejní prostředí?
25. 1. ŠIMON PÁNEK, humanitární manažer: POMOC
V TÍSNI – AFGHANISTÁN... Ředitel nadace Člověk
v tísni a studentský vůdce sametové revoluce je dnes šéf
největších humanitárních akcí i autor festivalu JEDEN
SVĚT. Schopný lídr zvládl krizové situace mnoha obtížných
destinací. Motto:„Neutíkat před něčím, ale jít za něčím.“
1. 2. MIROSLAV BÁRTA, egyptolog:
ÚSPĚCHY ČESKÉ EGYPTOLOGIE. Slavné
výzkumy v Egyptě a Súdánu dosáhly
světový věhlas a uznání. Posunuly hranice
bádání, šokovaly zprávami o dávných
civilizacích.
MARTIN FROUZ, fotograf National Geographic: je násobný držitel CZECH
PRESS FOTO, působil jako hlavní fotoeditor MF DNES. Zdařile dokumentuje
vědu.
8. 2. VÁCLAV CÍLEK, geolog: SÚDÁN. Oblíbený klimatolog, spisovatel a filosof spolupracoval na 30 knihách.
Poutavě popularizuje vědu, změny klimatu, teologii,
výtvarné umění i hudbu. Přehledem a nekonečným
nadšením nakazí i vás!
15. 2. MIROSLAV ŠEBELA, zoolog, A. PROUZA,
parazitolog + JAN DUNGEL, malíř: EKVÁDOR A PERU
– AMAZONSKÝ PRALES + film RIO CONONACO.
Výjimečné expedice zoologů Moravského zemského
muzea do primárních pralesů Amazonie s jedinečnou flórou a faunou přinesly překvapivé výsledky.
Dlouholetý průzkum neprobádaných lokalit graduje
lovem největších ryb světa.

22. 2. PETR FEJK, exředitel pražské ZOO: RUSKO,
SINGAPORE A DALŠÍ ZOO SVĚTA. Nadaný manažer
rozjel rockový klub, po povodních obrovsky zpopularizoval a nastartoval boom ZOO Praha, která je dnes
sedmá nejlepší na světě. Překvapil rolí ředitele České
národní budovy v New Yorku, šokoval jako ombudsman Českých drah. Kam zamíří génius managementu příště?
29. 2. IGOR CHAUN, režisér: INDIE. Studentský
guru „velvetu“ pokračuje v odlišných revolučních
aktivitách, dokumenty kontroverzních témat spolehlivě překvapují a šokují, nikdy však nenudí. Charisma lídra přitahuje masy. Přivede-li vás do NM,
určitě nezklame!
7. 3. TOMÁŠ HALÍK, prezident České Křesťanské
akademie: PTAL JSEM SE CEST. Profesor Karlovy
univerzity, katolický kněz a spisovatel navštívil
všechny kontinenty včetně Antarktidy. Zaměřuje se
na dialog kultur a náboženství, setkává se pravidelně
s představiteli nejen křesťanských církví, ale i judaismu,
islámu, buddhismu a hinduismu.
14. 3. KAREL WOLF a JANA WOLFOVÁ, nadace
KINTARI: INDONÉSIE, ZEMĚ DĚTÍ SLUNCE. Přírodovědec a pořadatel cestovatelského festivalu KOLEM
SVĚTA s partnerkou a tanečnicí představí kulturu
Bali a Jávy i domorodce na Siberutu, rituální pohřby
u Toradžů a tradiční vesnice Sumby. Taneční vystoupení
KINTARI doplní degustace indonéských specialit.
21. 3. JAN PIRK, přednosta Kardiocentra: NEMOCNÉ
SRDCE TIBETU. Světový kardiochirurg vybudoval
nejprestižnější lékařské pracoviště v Praze, Institut
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Výborný
lékař a ekonom světového renomé provede 220
operací srdce ročně, získal ocenění Lékař roku.
Poctivým nasazením si získá i vaše srdce…
28. 3. PALO BARABÁŠ, režisér: PYGMEJOVÉ, DĚTI
DŽUNGLE. Nejlepší dokumentarista sklízí úspěchy
na světových festivalech. Žádný jeho film není
slabý, většina je výjimečná. Točí v divočině, dravých
řekách, Himálaji, tropech Guineje, ledech Antarktidy,
jeskyních...
ROBERT PORKERT, promotér: HAITI. Skrytá postava
světového show byznysu s rozho-vory šetří, jeho tvář
zná málokdo. Přesto do Čech přivezl největší světové
megastar: ACDC, AEROSMITH, LOU REED, TOM WAITS,
GUN´S´ROSES, ROLLING STONES, MADONNA. Za
většinu nejlepších koncertů a největších show nejen
v Praze „může“ právě on. Co vše poodhalí šéf LIVE
NATION? Večer kontrastů nás přenese z pralesa až
k Madonně…

4. 4. VLASTA REDL + JAROSLAV SAMSON LENK + SLÁVEK JANOUŠEK,
písničkáři: MY TŘI A JÁ. Knižní trilogie popisuje 17 let cestování šikovných
písničkářů po světě. Jejich songy zlidověly, koncerty spolehlivě plní sály. Silná
trojka pohromadě vede k silným momentům. Společná podívaná rozesměje
i sáhne do citlivých duší…
11. 4. JIŘÍ POS, ředitel Letiště Praha +
VILIAM POLTIKOVIČ, režisér: INDONÉSIE.
Jiří Pos promítne snímky celebrit na
pražském letišti – od papeže po Rolling
Stones... (Umocníme oslavu 75. výročí
letiště). Bonusem je režisér Viliam
Poltikovič s filmem Indonésie a besedou. Navíc indonéské tanečnice, indonéské
pohoštění a nápoje + exotické masáže...
18. 4. MICHAEL KOCÁB, hudebník i politik: KLIKATÁ
CESTA ŽIVOTEM. Výčet aktivit je ohromující: varhaník,
převratný Pražský výběr, založení OF, iniciativa Most
s M. Horáčkem komunikuje s premiérem a vede ke svržení
vlády, na jeho návrh V.Havel zvolen prezidentem, poradce
prezidenta, politik s největším počtem preferenčních hlasů
po Dubčekovi, strůjce odchodu Sovětských vojsk, schopný
podnikatel, zakladatel firmy Bonton, kupónová privatizace a fondy Trend, citlivý
zpěvák, ministr pro lidská práva... V klíčové chvíli revoluční Letné přivedl policajty
z Národní s omluvou. Okamžik lámající dějiny je nezapomenutelný!
25. 4. JAROSLAV HUTKA, hudebník: INDICKÁ
KRÁVA. Mnohonásobný Písničkář roku založil sdružení Šafrán. Signatář Charty 77 musel emigrovat do
Holandska, za kvasu sametu se vrátil 25. 11. 1989
a hned zpíval na Letenské pláni. Kritik postkomunistické demokracie je člen rady sdružení Děti Země
a majitel vyhraněných názorů.
2. 5. VÁCLAV MALÝ, biskup pražský: NESVOBODNÉ ZEMĚ
A TOTALITNÍ REŽIMY KUBA, IRÁN, MOLDÁVIE, ČÍNA…
Papež jej jmenoval pomocným biskupem pražským, jeho
heslo zní: Pokora a pravda. Startoval sametovou revoluci,
moderoval největší lidová shromáždění na Václavském
náměstí i milionový dav Letné. Jeho klidný hlas uklidňoval
masy i přesvědčoval váhající. Všichni jsme jej tenkrát
milovali…Jaký bude mluvčí OF dnes?
9. 5. JAN ŠIBÍK, fotoreportér REFLEX + VILIAM
BUCHERT, novinář MF DNES a REFLEX: ARABSKÉ
REVOLUCE A SVĚTOVÉ UDÁLOSTI. Spojení extrémního
fotografa se špičkovým novinářem slibuje špičkové
chvíle. První drží řadu ocenění World Press Photo,
další dělal rozhovory s největšími osobnostmi světové
politické scény, od prezidentů přes nositele Nobelovy
cenu až po Jeho Svatost dalajlamu. Svět a světová dění
poznali jako málokdo. Dnes je pojí společný Reflex.
Nahlédněme do jejich výjimečného dění!

16. 5. JAN BURIAN, písničkář a spisovatel: CHILE.
VZPOMÍNKA NA PAVLA KOUTECKÉHO – KDE JE
PRAVDA? Se zesnulým režisérem P. Kouteckým točili
dokumenty Chilský deník, Islandská paměť, Žít jako
Dán a Bornholm – Mimo sezónu. V nové cestovatelské
roli průvodce vyráží do světa již deset let a vždy je
originální. Stejně jako „jeho“ nejoblíbenější Island –
mrazivý led i horká láva v jedné chvíli!
23. 5. ŠTĚPÁN RAK, kytarový virtuos: FINSKO.
Kytarový mág – české prsty, finské struny! Ve Finsku
učil na konzervatoři, pořádal mistrovské kursy,
koncertoval s předními orchestry… I v severském
Finsku lze být žhavě aktuální! Přinese kromě exotických
obrázků i zcestovalou kytaru? Zahraje místo chladným
Finkám i nažhaveným českým kráskám?
30. 5. PAVEL SLAVKO, kastelán zámku Český Krumlov:
TAIWAN A PAMÁTKY UNESCO. Nejvýraznější z výrazných vedoucích správy Státního hradu a zámku drží vždy
jasný názor. Nenechá se nikým vykolejit, široké vize umí
i prosadit. Zakladatel Nadace barokního divadla je renesanční osobnost obrovského přesahu. Živá encyklopedie
širokých znalostí vždy uchvátí vyprávěním… Každý chvíle s ním je silný zážitek, natož celý večer!
6. 6. JAKUB VÁGNER, rybář cestovatel: EXTRÉMNÍ
RYBOLOV VE SVĚTĚ. Sympatický fešák vyrostl
v osobnost známou po celém světě, zpopularizoval
rybolov v obří show. Natáčí filmy pro National
Geographic, publikuje… Co s ním sláva provedla
a jak se změnil? Posuďte sami! Nemusíte stát po pás
ve vodě, v muzeu se lze pohodlně usadit!
13. 6. RADEK JAROŠ, profesionální horolezec:
OSMITISÍCOVKY. Nejúspěšnější český horolezec má za
sebou již 12 vrcholů ze čtrnácti osmitisícovek, aktuální
pro jaro 2012 je nebezpečná Anapurna, výsledek odhalí
po návratu. Abnormální fyzička, posunutý morál, umění
samoty, srovnané priority, bolest i odříkání… umí jen
několik nejlepších světa. Stane se držitelem prestižního
projektu KORUNA HIMÁLAJE jako první Středoevropan?
Palce držíme všichni, nahoře je však Radek sám!
20. 6. TOMÁŠ STAŘECKÝ, zvoník katedrály
Sv. Víta + ERIKA STAŘECKÁ, astronomka: OD
ZVONŮ KE HVĚZDÁM – FIJI, NOVÁ KALEDONIE, GUAM. Již 30 let rozeznívá slavné zvony
Jan, Josef, Václav a Zikmund zcestovalý zvoník, udržující slavnou tradici a techniku ručního zvonění. Rozezvučí do správného souznění
i srdce posluchačů? Má k tomu předpoklady!
27. 6. STEVE LICHTAG,
režisér a producent + JITKA
ČVANČAROVÁ, herečka: AFRIKA. Společná cesta Tibetem propojila zajímavé osobnosti. Slavný „potápěč“ se
nebojí na černém kontinentě
nořit za obávaným velkým
bílým žralokem, herecká diva se silným sociálním cítěním realizuje odvážnou charitu. Odlišné pohledy na Afriku různých hodnot a priorit…
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