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SOBOTA 21. 2. 2015 
 
09:30 HOD. HONZA PLACHÝ A TOMÁŠ PICKA - MÁRIA & MÁRIA 
projekce filmu (53 min.), beseda, diashow 
 

 

Snímek o nezištné pomoci. Dokument zachycuje tragickou situaci mladé matky a její dcery, které žijí 
v troskách vyhořelého domku v osadě nedaleko ukrajinského města Svaljava. Skupina dvanácti 
dobrovolníků jim za sedm dní postavila nový dům a dala jim šanci začít nový život. Klíčovou roli 
v projektu sehrála sociální síť Facebook, díky které se podařilo od dárců vybrat peníze na stavbu. Každý 
z dobrovolníků si veškeré náklady na cestu a pobyt hradil sám. (Režie: Jan Plachý, ČT 2014) 
Na film bude navazovat beseda s režisérem filmu Honzou Plachýn a fotografem projektu Tomášem 
Pickou. 

 
Honza Plachý 

 

Je novinář a dokumentarista, věnuje se především období druhé světové války, ale spolupracoval i na 
celovečerním filmu „Vrahem z povolání“ nebo dokumentu „Útěky Josefa Brykse“. Osm let vedl 
zpravodajské studio ČT v Olomouci. V současné době pracuje jako scénárista a moderátor cyklu „Na 
život a na smrt“ o nejslavnějších bitvách české historie, které připravuje brněnské studio ČT. Jako 
redaktor ČT pracoval na dvou misích Armády ČR (SFOR 1996) a v Afghánistánu (ISAF 2011) kde 
natočil dokument „Lógar, čili Velká hora“. 

 
Tomáš Picka 

 

Žije a pracuje v Brně. 12 let grafik, webdesignér a animátor, 4 roky fotograf s řadou výstav (www.hd-
production.cz). 

 
 
11:00 HOD. RADKA MYŠKOVÁ - OD MAYSKÝCH KRÁLŮ PO KOKAINOVÉ VLÁDCE 
beseda, diashow 
 

 

Intenzivní setkání s mexickou kulturou, přírodou a duší Mexičana. Přijďte přespat do mayského města 
vyčnívajícího nad džunglí, prohlédnout si hejna velryb a tisíce množících se motýlů či nahlédnout do 
světa narkotrafikantů.  Seznamte se s lahůdkami mexické kuchyně, oslavte nejvýznamnější mexické 
svátky a tradice, dotkněte se pokladů Aztéků a Mayů a zjistěte, jak se baví mexičtí boháči a co dalo 
Mexiko světu. 

Radka Myšková 

 

V Mexiku poznávala místní život i kulturu, studovala na tamní univerzitě, popíjela „coco loco“ na 
karibských i pacifických plážích, pozorovala doutnající sopky, klaněla se síle a magii pouště, uctívala 
místní tradice a bohy, obdivovala se historii, pracovala jako dobrovolnice a rozplývala se nad chutěmi 
mexické kuchyně. V zemi opeřeného hada prožila více než 3 roky a z padesáti zemí, které navštívila, 
jí nejvíce přirostlo k srdci. V současnosti dováží z Mexika ručně vyráběné šperky z přírodních 
materiálů. 



12:00 HOD. MARTIN PROCHÁZKA - PŘÍZRAK Z HLUBIN: ŽRALOK 
beseda, diashow 
 

 

Žralok. Jen to slovo v každém zanechá směsice pocitů a ne vždy příjemných. Málo kdo toto krásné 
zvíře spatřil na živo a díky ústavičnému tlaku a bombardování z médií v nás zanecháva stopy 
krvelačného tvora, ovšem jde jen o falešnou nálepku. Společně se podíváme do Jihoafrické republiky 
za bílým žralokem, který je považován za nejnebezpečnějšího žraloka ze všech. Dále se vydáme na 
Bahamské souostroví, kde částečně nahlédneme pod pokličku dalšímu zvláštnímu žraloku - 
Kladivounovi velkému, který dosahuje až šesti metrů.  

Martin Procházka 

 

Aktivnímu focení a cestování se věnuje přes deset let. Je to jeho koníček, práce i zábava, díky níž si 
plní své dětské sny. Ať jde o plavání ve vodě se žraloky, cesta pralesem za gorilou horskou, zběsilá 
jízda za tygrem a nebo jen čekání v Čechách, třeba u jezevčí nory. Vše má své kouzlo a vše v něm 
zanechává stopy. 

 
13:00 HOD. BOB STUPKA - Z LIMY NA ROVNÍK 
beseda, diashow 
 

 

Zavítáme do oblastí, které nepatří mezi nejvyhledávanější turistické cíle, ale o to více budeme 
překvapeni drsnou, ale krásnou přírodou. V srdci Bílých Kordiller objevíme rostlinu, která ohromí snad 
každého. Živoucí fosilie Puya Raimodii s gigantickým květenstvím opilovávaná kolibříky se nachází 
v nadmořských výškách nad 4000 metrů. Nad tím vším se majestátně tyčí  hrozivý, ale krásný 
Huascarán. Vykoupeme se pod činnou sopkou a navštívíme ekvádorský prales s rozmanitou zvířenou 
i květenou. Cestu zakončíme symbolicky, na rovníku při návštěvě krásného města Quito. 

Bob Stupka 

 

již osmnáct let za volantem hotelbusu brázdí čtyři kontinenty světa. Toulání a poznávání méně i více 
vzdálených krajů se mu stalo koníčkem i povoláním a dálky ho naprosto pohltily. Mezi nejoblíbenější 
destinace patří Island a hlavně Jižní Amerika. 

 
 
14:00 HOD. PETR HORKÝ - CESTOSPISY 
beseda, diashow 
 

 

Jak malý je největší zabiják Afriky, kolik stojí černé svědomí vašeho mobilního telefonu, proč se 
horolezci při výstupu na slavné vrcholy mezi sebou perou, jak dnes funguje krevní msta, jak vypadá 
přestřelka ohňostrůjců a proč by se Česká republika mohla stát nejbohatší zemí světa? 

 
Petr Horký 

 

režisér, cestovatel a spisovatel, pořadatel cestovatelského festivalu Worldfilm. Sám nebo společně s 
Mirkem Náplavou (a v jednom případě také spolu s Miroslavem Zikmundem) napsal 8 knih, natočil více 
než 80 dokumentů z bezmála sto zemí světa. Je dvojnásobných držitelem literární ceny Egona Ervína 
Kische. Došel na severní pól, přešel na lyžích Grónsko, potápěl se k Tygřím žralokům, podílel se na 
záchraně archivu českého filmaře a mořeplavce Eduarda Ingriše a objevil a nechal zapsat do map dva 
vraky lodí na Maledivách. V loňském roce měl kinopremiéru jeho film Století Miroslava Zikmunda, který 
se stal nejnavštěvovanějším dokumentem roku 2014 v českých kinech. 



15:00 HOD. MIREK NÁPLAVA - KRYŠTOF HARANT FOREVER! 
beseda, diashow 
 

 

Jméno Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic známe ze školních učebnic. Dvořan Rudolfa II., který po 
zpackaném Stavovském povstání přišel 21. června 1621 o hlavu. Jeho znamenitý cestopis o putování 
do Svaté země vyšel poprvé tiskem před čtyřmi sty lety. Málokdo už ví, že napsal cestopisy dva. Jak 
je možné, že se druhý cestopis o ročním putování napříč Evropou ztratil? A vůbec, kolik legend o jeho 
životě a smrti je pravdivých a co jsou povídačky? Mirek Náplava proto "vyplul" po stopách obou 
cestopisů. Do Jeruzaléma se vydal na palubě obří výletní lodi, napříč Evropou pak na 
dvanáctimetrové lodi DIVA. Víte, co je to Jeruzalémský syndrom? Co má Ježíš Kristus společného s 
Che Guevarou? Kam až se dá vůbec z Prahy po řekách a kanálech doplout? Přijďte si poslechnout 
jak velký adrenalin zažijete s neovladatelným plavidlem uprostřed Labe a jak se v Paříži kotví pod 
Eiffelovou věží. A nakonec se dozvíte, co je to TRAVELPUNK...   

Miroslav Náplava 

 

Spisovatel, dokumentarista, editor, šéfredaktor interaktivního magazínu Srdcaři.cz pro tablety a chytré 
telefony, autor desítek cestopisných reportáží a dokumentárních filmů (Annapurna: 13. osmitisícovka 
Radka Jaroše, cyklus Světozor, Na cestě po... etc.). Účastník a organizátor řady expedic. Společně s 
Petrem Horkým napsali pět knih např. Sloni žijí do sta let (s Miroslavem Zikmundem), Honba za obřím 
červem, bestseller Cuba Libre (oceněný mj. Cenou Egona Erwina Kische) a Albánie - kráska se špatnou 
pověstí. Ve dvou vydáních vyšla jeho kniha Plavby „sebevrahů“. Jako editor se podílel na vydání 
dvousvazkového výboru z díla cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Legenda H+Z. Nyní spolupracuje na 
knižní podobě úspěšného filmového dokumentu Století Miroslava Zikmunda. 

 
 
16:00 HOD. MICHAL JON - ZÁVOD NAPŘÍČ AMERIKOU 
beseda, diashow 
 

 

Race Across America (RAAM) je nejtěžší cyklistický závod na světě, trasa vede napříč USA od 
Pacifiku k Atlantiku a má podobu jen jediné etapy (časovky) dlouhé 4850 km s celkovým převýšením 
přes 50000 m a časovým limitem pouhých 9 dnů! Je proto nutné jet non-stop a postupně tak projet 12 
států, překonat všechna velká pohoří Ameriky, rozpálené pouště, nekonečné větrné pláně, města, 
pustiny a mimo jiné i čtyři časová pásma. „Team Czech Republic 1“ – historicky první český tým v cíli 
– ve složení David Bureš, Jiří Kalousek, Jiří Kříž a kapitán Michal Jon to vše zvládl a do cíle RAAM 
2014 dorazil v neuvěřitelném čase 6 dnů 22 hodin a 41 minut! Oficiální týmové stránky: www.raam.cz. 

Michal Jon 

 

Michal Jon je teprve druhým Čechem, který na kole objel svět (se svou současnou ženou Lucií, non-
stop, bez doprovodu, tři roky, 68175 km, 34 zemí na všech 7 kontinentech), od roku 1993 má na 
kontě přes 131000 expedičních cyklokilometrů v 51 projetých zemích. S Lucií jsou autory 7 
cyklocestopisných knih a nekonečné řady článků především v cyklistických a cestovatelských 
časopisech, průvodcují cyklozájezdy, pořádají besedy s promítáním ze svých cest pro školy i pro 
veřejnost, založili a třikrát do roka organizují festival cyklistiky a cestování na kole Cyklofest. V roce 
2014 byl Michal členem historicky prvního českého cyklistického týmu, který úspěšně dokončil Race 
Across America – Závod napříč Amerikou. Více info na www.luciemichal 

 
NEDĚLE 22. 2. 2015 
 
9:00 HOD.  NA CESTĚ PO JIŽNÍ ALBÁNII 
projekce filmu (27 min.) 

 
 Za komunistického režimu byla Albánie v dlouhodobé a naprosté izolaci. I proto dodnes není v širším 
povědomí jako klasická turistická destinace. Pro lehce dobrodružné povahy je to však spíše výhoda... s 
Miroslavem Donutilem v roli průvodce. 

 
 
 



9:30 HOD.  BAŤŮV KANÁL - VZKŘÍŠENÍ SNU 
projekce filmu (35 min.) 

 Unikátní moravská vodní cesta byla vybudována jako závlahový a dopravní průplav s podporou 

obuvnického impéria Baťa na konci třicátých let. V roce 1961 byl ale provoz zastaven. Až v posledních 

dvaceti letech se kanál probudil k životu a začal lákat první turisty. Délka plavební 

dráhy mezi Otrokovicemi a slovenskou Skalicou je dnes 53km. I tak zde můžete zažít nezapomenutelná 

prázdninová dobrodružství. 
 
 
10:00 HOD. GABRIELA GRÉZLOVÁ - BOJ O KAŽDOU MINUTU 
beseda, diashow 
 

 

Gabka zazářila v říjnu 2014 na evropském šampionátu v nádechovém potápění na Tenerife 
světovým a národním rekordem v disciplíně statická apnoe. S výkonem 7 minut 45 vteřin je novou 
světovou rekordmankou pod organizací CMAS (ConfédérationMondiale des ActivitésSubaquatiques - 
založená v roce 1959 v Monaku, jejímž prvním a dlouholetým prezidentem byl J.-Y. Cousteau). 
 
Statická apnoe 
Potápěč se pokouší o dosažení co nejdelšího času pod hladinou na jedno nadechnutí v klidové 
poloze. Maximální povolená hloubka zanoření je 3 metry. Měří se maximální dosažený čas, který 
takto sportovec dosáhl. 

Gabriela Grézlová 

 

Gábina je držitelkou několika národních rekordů AIDA ve statické apnoii a držitelkou světového 
rekordu CMAS ve statické apnoii - 7:45. Teprve v roce 2007 absolvovala první kurz přístrojového 
potápění v klubu Deep Blue, kde potkala Martina Zajace a seznámila se s freedivingem. Od roku 
2014 je předsedkyní AIDA Czech Republic z.s. - Mezinárodní asociace pro rozvoj freedivingu. Jejím 
největším koníčkem i nadále zůstává přístrojové potápění, které dnes Gabka též učí 
(www.aquamarine.cz). 

 
 
11:00 HOD. RUDA ŠVAŘÍČEK - NOVÁ GUINEA 
beseda, diashow 
 

 

Do Nové Guinei jezdí Ruda už mnoho let. Proto, jako jeden z mála, je schopen vyprávět o tom, jak 
se i tato "poslední divočina světa" v posledních letech života civilizuje a mění.  

 
Ruda Švaříček 

 

cestovatel, spisovatel, dobrodruh a milovník hor, pustin a divočiny. Absolvoval významné expedice 
v Himálaji i Antarktidě aj. 

 
 
 
12:00 HOD. SOŇA BOŠTÍKOVÁ - SEDM VELKÝCH HOR 
beseda, diashow 
 

 

Vyprávění Soni Boštíkové o jejích výpravách do velkých hor (převážně Himalájí) doplněné 
promítáním diapozitivů (vlastně obrázků převedených do PC). Vzpomínání na roky 1995 - 2005 a 
jednotlivé úspěšné i méně úspěšné výstupy a expedice. 

 
 



Soňa Boštíková 

 

horolezkyně, vedoucí lezecké a skialpové školy, manager outdoorové prodejny Namche 
Vystudovala UK FTVS, specializaci Outdoor Leadership, kde pak působila jako asistent na Katedře 
sportů v přírodě. Jako první Češka vystoupila na vrchol Mt.McKinley. Zúčastnila se celkem šesti 
expedic na osmitisícovky (první žena na světě na vrcholu Makalu, druhá žena světa na vrcholu 
Lhotse - v obou případech bez použítí umělého kyslíku). 

 
13:00 HOD. MILOSLAV STINGL - JAK NAPSAT POUTAVÝ CESTOPIS 
beseda, diashow 
 

 

Miloslav Stingl je autor mnoha cestopisů z nejrůznějších koutů světa a o své zážitky z cest se podělí 
i v rámci svého poutavého vyprávění. Zároveň také prozradí, jak „po stinglovsku“ napsat zajímavý 
cestopis. Ten by měl být především pravdivý. Autor by se neměl nechat unášet svou fantazií, ale 
měl by psát věrně. Pokud chcete čtenáři dopřát kouzlo atmosféry, pište s nadšením!   

 
Miloslav Stingl 

 

je významný český cestovatel, etnograf a spisovatel a dokonce indiánský náčelník kmene Kikapú. 
Mnohokrát se osobně setkal s řadou domorodých kultur (zejména indiánskými a tichomořskými 
etniky) a tyto své zážitky zpracoval v četných knihách. Na cestách strávil dvacet let, navštívil kolem 
sto padesáti zemí. Stingl patří k nejpřekládanějším českým autorům, jeho knihy vyšly v mnoha 
jazycích v celkovém nákladu, jenž přesáhl několik milionů. 
 

 
 
14:00 HOD. PETR JAN JURAČKA - DO SEVERNÍ UGANDY S VRTULNÍKEM 
projekce filmu, beseda, diashow 
 

 

Je možné vidět v rámci jediné cesty více kontrastů, než v přepychem oplývající Dubaji a čerstvě 
poválečné severní Ugandě? Než na tržišti v rušném hlavním městě rovníkové Afriky a doposud 
nepříliš neznámými vodopády uprostřed africké džungle, desítky kilometrů daleko od velkých 
měst? Nejen o rozdílech mezi civilizacemi, ale i o příhodách spojených se stovkami dětí, z nichž 
mnohé viděli poprvé bílého člověka, bude vyprávět profesionální fotograf a přírodovědec Petr Jan 
Juračka z Přírodovědecké fakulty UK. V rámci mezinárodního socioekonomického projektu 
navštívil pracovně hned několik ugandských škol a spolu s přáteli ve volných chvílích vystoupal na 
horu Kalongo a navštívil jeden z nejkrásnějších národních parků Afriky - Murchinson Falls. Krom 
fotografií dětí, přírody, slonů, antilop anebo žiraf, Vás také čekají unikátní záběry z rádiem 
řízeného vrtulníku, který Petra doprovázel až do předposledního dne výpravy. Co se stalo pak? 
To se dozvíte již během vlastní přednášky... 

 
Petr Jan Juračka 

 

je profesionálním fotografem a vědeckým pracovníkem na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. V rámci dobrodružných expedic procestoval zatím čtyři kontinenty, aby se na různých 
místech naší planety pokusil zachytit krásy přírody tak, jako jen málo lidí před ním - zejména 
pomocí různých technických vychytávek a v přírodovědném kontextu. A co je hlavní - velmi jej 
baví vyprávět. 

 
 
 
 
 
 



15:00 HOD. LENKA KLICPEROVÁ - ŽENY V INDII 
beseda, diashow 

 

O Indii se v posledních letech ve vztahu k ženám, píší samé nepěkné věci. Lenka jela zjistit, jak 
to doopravdy je. V rámci činnosti Sdružení Femisféra vyrazila se svými kolegyněmi natáčet 
dokument o pozici ženy v indické společnosti. 

 
Lenka Klicperová 

 

Novinářka, fotografka, zakládající členka a místopředsedkyně občanského sdružení Femisphera, 
které novinářsky mapuje život obyvatel rozvojovych zemí s důrazem na ženská témata. Od roku 
2004 pracuje jako šéfredaktorka magazínu Lidé a Země. 

 
 
16:00 HOD. PAVEL STEHLÍK - DO TEMNOTY 
beseda, diashow 
 

 

Osobní vyprávění českého vojáka, ve kterém otevřeně líčí své osudy od motivace pro vstup do 
armády přes náročný výcvik a půlroční nasazení na základně v Afghánistánu až po boj s těžkou 
nemocí po návratu domů… 

 
Pavel Stehlík 

 

Praporčík Pavel Stehlík napsal po svém půlročním působení na misi v Afgánistánu poutavou 
knihu, která se čte doslova jedním dechem. Vzpomíná zde na svou službu i na šok, který utrpěl, 
když mu lékaři po návratu do ČR našli nádor.  

 
VÝSTAVY 
MARTIN PROCHÁZKA - PŘÍZRAK Z HLUBIN: ŽRALOK 
JINDRA BÖHM - STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
TOMÁŠ PICKA - UKRAJINA 
 
SOUTĚŽE 
Drobné vědomostní soutěže o věcné ceny (knížky, DVD, trička) na pódiu před každou besedou. 
Freediving - jak dlouho dokážete zadržet dech v našem akvárku? Ručníky, fén, hřeben i zrcátko k dispozici. :-) 
 
TRADIČNÍ CESTOVATELSKÉ KNIHKUPECTVÍ 
Jako každý rok i letos bude možné nakoupit si cestovatelské knihy a DVD za speciální festivalové ceny, navíc mnohdy 
s podpisem a věnováním od autorů! 
 
Autogramiáda Terezy Václavkové (Jak Egu dojel na konec světa, Jůlinka z jedné zahrádky ad.) 
 
DALŠÍ 
Prodej mexických šperků. 
Stánek outdoorového obchodu Namche. 
Hotelbus PangeoTours. 
Autogramiáda Terezy Václavkové (knížky Jak Egu dojel až na konec světa, Jůlinka z jedné zahrády aj.). 


