CESTOVATELSKÉ STŘEDY

V NÁRODNÍM MUZEU

Nová budova Národního muzea, Praha

Začátky v 19:00

www.cestovatelskestredy.cz

Moderuje cestovatel Ruda Švaříček
NÁRODNÍ MUZEUM a CK LIVINGSTONE pořádají zajímavá promítání s besedami.
Atraktivní prostředí NM, příjemné pohoštění, africký stánek s exotikou a kávou z Ugandy, knihy, CD, DVD...
BWINDI ORPHANS se stará o školu, sirotky a adopce na dálku v Ugandě. Smyslem akcí v NM je i podpora dobrých věcí v Africe...
1.2. HYNEK KMONÍČEK, diplomat: STŘEDNÍ ASIE
Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky je zkušený vyjednavač a bravurní rétor.
Milovník etnické hudby sbírá pálivé omáčky a vodní dýmky. Chodící encyklopedie znalostí ohromuje
geniální pamětí. Gejzír informací neuhýbá tématům. Užijme si jej před odletem do Ameriky!
ILJA MAZÁNEK, arabista: ARABSKÝ SVĚT
Předseda Zahraniční sekce Hospodářské komory otevírá íránský trh i českým exportérům. Perfektně zná
arabskou ekonomiku, kulturu i historii. Nejen u kulatého stolu dokáže zázraky. Čeho si cení u Peršanů
a Arabů?
8.2. JIŘÍ LÁBUS, herec: CESTY SVĚTEM
Jeden z nejvýraznějších herců obohatil naši kinematografii desítkami rolí, aktuálně válí v Ypsilonce.
Oplývá výrazným komediálním talentem, jeho fenomenální čaroděj Rumburak v Arabele vzbuzoval
soucit i sympatie. Možná přijde i kouzelník...
MARTIN HOFMANN, herec: POLYNÉSIE
Oblíbený činoherní herec působil v Rokoku, Divadle Bez Zábradlí, Divadle Radka Brzobohatého, Viole,
Divadle v Řeznické i Divadle Bolka Polívky. Citlivá povaha zvládá škálu odlišných představení, plynule
přechází z jedné role do druhé. Je Polynésie největší láskou...?
15.2. OLGA SOMMEROVÁ, režisérka: PERU
Výjimečná filmová dokumentaristka je vysokoškolská pedagožka, spisovatelka, feministka
i politička. Opravdová Dáma je přirozená, příjemná a inteligentní, drží silné charisma. Krásná je
nejen vnitřně...
ROMAN ŠMUCLER, zubní lékař: JIŽNÍ KOREA
Prezident Stomatologické komory užívá naplno snad několik životů. Doktor medicíny a zakladatel
úspěšné estetické kliniky je i moderátor, scénárista a sportovec. Zdobí jej stálý úsměv, šarm a vtip, stíhá
neuvěřitelně věcí. Přijďte posoudit...
22.2. RADKIN HONZÁK, psychiatr: DEZORIENTAČNÍ SMYSL
Majitel věhlasného smyslu pro humor s lehkostí vysvětlí, že než se vydáme za cestovatelským snem, je
třeba prozkoumat své nitro. Může to být i zajímavější a poučnější... Připraví nás na cesty jinak. Poodhalí
orientační smysl – i jak jej rozpoznat a rozvíjet...
GARIK AVANESIAN, fotograf: HEDVÁBNÁ STEZKA
Zajímavý Armén se zúčastnil 300 mezinárodních fotografických salonů a výstav ve třiceti zemích. Fotí
romantiku i pocity, jeho fotografie mají duši, dokumentuje osudy i charaktery. Předseda federace
fotografického umění pořádá velké výstavy. Kam nás pozve...?
1.3. MILOSLAV ŠMÍDMAJER, režisér: VIETNAM
Producent, režisér, scénárista a dokumentarista chtěl natočit i celovečerního Krtečka. Založil Filmový klub
náročného diváka a promítal zakázané filmy. Rozumí filmové alchymii, cestoval s Milošem Formanem,
Ondříčkem... Má co sdělovat!
JOSEF ŠIMŮNEK, horolezec HIMÁLAJ
Horský vůdce umí na písku, v ledech i velehorách. Pořádá expedice do světa, podnikl 11 výprav
na osmitisícovky. Vystoupil na Šiša Pangmu, Makalu a Lhotse. Spoluzaložil Himalaya 8000. Co prozradí
o Himálaji, symbolické „válce“ v horách či adrenalinu jízdy volným terénem? Odpálíme lavinový airbag?!?
8.3. MARTIN VAČKÁŘ, japanolog: JAPONSKO
Zvládá bravurně exotické jazyky, předvede japonštinu i čínštinu. Zemi vycházejícího slunce miluje, rozumí
odlišné mentalitě a působivým rituálům, odhalí i fenomén kamikadze. K cestě na východ inspiruje i vás!
JIŘÍ PAVLICA, hudebník: JIŽNÍ AFRIKA
Hlas jako zvon, podmanivé moravské písničky a skromnost ogara ze Slovácka nebezpečně kombinují
správného chlapa. Hradišťan hladí pohodovou muzikou, umocňuje lidové tradice. I vy se zamilujete...
15.3. MILAN STEIGERWALD, producent RockopeRa: USA
Všestranný muzikant skloubil odlišné žánry. V Praze uvedl premiéru divadelní metalové opery. Může rock
a opera tvořit harmonii? Několikrát byl zvolen jako „sex-symbol“ a osobnost roku. Okouzlí i vás..?
EVA JIŘIČNÁ, architektka: ARCHITEKTURA VE SVĚTĚ
Královna designu je unikátní a snad ve všem výjimečná. Křehký vzhled kontrastuje s oblibou kovu,
kamene a betonu. Sklem propojuje světy. Její tvorba je originální a nadčasová, bere dech. Mimořádná
díla pojí vášnivé diskuse... K realizaci projektů je třeba nevšední síla. Ona ji má! Do NM přiletí specielně
z Londýna. Je se na co těšit!
22.3. ADAM ONDRA, horolezec: USA
Světový šampion v lezení zdolal v USA nejtěžší stěnu světa. Rychlostí a stylem překonal další hranice
možného. Výjimečný klučina je zjevením horolezecké scény, stále jej zdobí skromnost a bezprostřednost.
Přiveze z OH v Tokiu 2020 medaili?
MICHAEL RITTSTEIN, malíř: AUSTRÁLIE
Jeden z nejvýznamnějších současných malířů kouzlí „srozumitelné“ obrazy, tvorba ho moc baví. Překvapí
humorem i sarkasmem. Tetování získal u původních kmenů Aboriginů v Austrálii. Co ještě získal, co
ztratil?
29.3. RADEK JAROŠ, horolezec: KORUNA PLANETY
Náš nejznámější horolezec jede na vlně popularity. Jako 15. lezec světa a první Čech vystoupil na všech
14 osmitisícovek bez použití kyslíku, zkompletoval unikátní Korunu Himálaje. Nyní si užívá hor Koruny
světa. Vylezeme chladné severoamerické Denali a Elbrus.
OLGA RŮŽIČKOVÁ, cyklistika: ELBRUS
Učitelka angličtiny a tlumočnice s partnerem Radkem zvládla dlouhou cyklistickou expedici na Elbrus,
nejvyšší horu Evropy. „Kus jsme šlapali s nimi a nechápali její tempo a výkonost.“ Rozumí si na kole
i v horách...?
5.4. MILAN CALÁBEK, filosof: INDIE
Zakladatel Univerzity nové doby poznal léčitele a šamanské kultury celého světa. Věnuje se antropologii,
etnografii a léčitelství, praktikoval buddhismus v klášterech Indie a Nepálu. V centru MANDALA radí, jak
léčit Parkinsona, Alzheimera, rakovinu i cukrovku přírodními látkami. Potraviny jako prevence nemocí...

Besedy mají skvělou atmosféru, spousta
chvil zde bývá výjimečná. Osobnosti jsou
vybroušené originály, publikum povedeně reaguje. V NM býváte perfektní...

5.4. ONDŘEJ CALÁBEK, kouč: TRANFORMACE POMOCÍ TERAPEUTICKÉHO TRANSU
Lektor řeší závislosti a motivace, osobní rozvoj, hypnózu, zbavení bolesti a scelení osobnosti. Pozitivních
změn dosahuje i pomocí hypnotického transu a aplikací NLP technik. Hodně prožil v Anglii, Kanadě, Indii,
Japonsku či Albánii. Předvede kousky...
12.4. MICHAL HORÁČEK, textař: NEPÁL
Široce rozkročená osobnost s velkými přesahy používá krásnou hravou češtinu. Nápadité texty si užíváme
i na cestách. „Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč...“ Podnikatelský talent znalce dějin je věhlasný. Krédo
„vést čestný autentický život“ ukáže i v muzeu? Budoucí prezident České republiky...?
VIKTOR DYK, zpěvák: INDIE
Zpívá, píše, skládá, hraje v muzikálech, koncertuje, produkuje desky. Potomek slavného spisovatele
a anarchisty hraje skvěle na piano, kytaru, baskytaru a perkuse. Živel s duší rockera potřebuje být stále
v akci. Zahrál v Indii, zahraje i v NM!
19.4. JINDŘICH ŠTREIT, fotograf: SIBIŘ A BURJATSKO
Jeho fotografické umění obdivují po celém světě. Vypracoval se v excelentní špičku oboru, přesto zůstává
lidsky obyčejný a skromný. Ocitneme se ve „světové galerii“ mistra. Přiučíme se? Kniha Kde domov můj
napoví...
JAN POTMĚŠIL, herec: CESTY ŽIVOTA
Velký dříč a bojovník s osudem našel po autonehodě za Sametové revoluce hnací motor, který ho dodnes
pohání. Slavný létající švec z pohádky si hraje i s Petrem Čtvrtníčkem falešného policistu. Vnímavý umělec
je skvělý nejen na jevišti. Poctivý chlap přesvědčí...
26.4. PAVOL BARABÁŠ, režisér: TATRY
Nejúspěšnější slovenský dokumentarista sklízí vavříny na světových festivalech, získal na 180 cen. Žádný
jeho film není slabý, většina je vynikající. Došel na póly, žil s Pygmeji v Kongu, absolvoval nejtěžší kaňon
světa Trou de Fer. Točí v divočině, Himálaji, tropech Guineje, ledovcích Antarktidy, jeskyních... a zůstává
příjemně svojský!
BOHDAN HOLOMÍČEK, fotograf: CESTY S VÁCLAVEM HAVLEM
Výjimečný fotograf a dokumentarista je stále v akci. Bez fotoaparátu ho nepotkáte, denně nafotí stovky
záběrů osob a situací, které jsou mu blízké. Sblížil se mimořádně s Václavem Havlem, fotil jej už od 70. let
až po jeho odchod. Hodně prožili na Hrádečku, s prezidentem procestoval kus světa. Z fotografií o V.
Havlovi je skvělá kniha i výstava v galerii DOX.
3.5. MARTHA ISSOVÁ, herečka THAJSKO
Sympatická divadelní diva se snad stále směje, míza z ní jen stříká. Exceluje v parádním představení
Krasavice interkontinentální. Smršť energie je nakažlivá, pozitivno rozdává plnými hrstmi. Budete
odcházet také tanečním krokem? V Thajsku je vyhlášená nejen kuchyně...
MILOSLAV STINGL, cestovatel: DOBRODRUŽSTVÍ NA VŠECH ROVNOBĚŽKÁCH
Vydal 42 knih ve 240 vydáních v nákladu 17 milionů výtisků. Ve světě uznávaný etnograf a spisovatel
poznal 150 zemí, umí 17 jazyků. Zažil blokádu Kuby, objevil indiánský kmen, rodil eskymácké děti
v Arktidě, přežil námořní katastrofu. Po dekádách čekání uvádí biografii od Adama Chrousta.
10.5. RADIM FIALA, herec: JAR
Ztvárnil 60 rolí v brněnském divadle Husa na provázku, hraje v TV seriálech a filmech. Prožíváme jej
v Četnických humoreskách, Rodinných poutech, Tmavomodrém světě, Tobruku i Ordinaci v růžové zahradě.
Omotává nezaměnitelným fluidem... Umotá i vás!
JIŘÍ FAJT, ředitel NG: BERLÍN
Mezinárodně renomovaný historik umění nepolevuje v odhodlání skoncovat se starými pořádky. Do všeho
jde po hlavě, nebojí se radikálních řešení. Pročistí netradiční „výtvarno“, vylepší prezentaci naší kulturní
scény? Do hlavní galerie chceme chodit častěji...
17.5. JIŘÍ KOLBABA, fotograf: BHÚTÁN
Z výprav po celé planetě přiváží zajímavý materiál. Organizuje foto výstavy o krásách světa. Velký
obdivovatel cest Jamese Cooka přibližuje atmosféru exotických zemí na Rádiu Impuls. Skvělý vypravěč
ve strhujícím večeru unese i vás. Přidejte se v září do Himálaje!
RUDOLF ŠVAŘÍČEK, cestovatel: BHÚTÁN
Milovník „Země draků a úsměvů“ nachází v poslední Šangri-la stále nové výzvy. V srdci Himálaje objevuje
místa, kde dosud neprošel cizinec. Nevěříte? Navštivte Bhútán v NM i opravdově!
24.5. JAROMÍR ŠTĚTINA, novinář: RUSKO
Prošel Mladou Frontou a Lidovými novinami, pořádal 25 výprav na Sibiř a do Asie. Zakladatel českého
raftingu píše úspěšné cestopisy. Dnes poslanec Evropského parlamentu vydal stovky statí, deset knih,
natočil desítky dokumentárních filmů a řadu rozhlasových i televizních pořadů. Stále se nebojí!
FRANTIŠEK STRAKA, fotbalista: AUSTRÁLIE
Vyhlášený fotbalový kouč dovedl Spartu do Ligy mistrů, trénoval konkurenční Slavii i reprezentaci.
Šarmantní elegán pozná bundesligu jako málokdo. Ostré názory provokují i přitahují. Fotbalový bůh je
často zatracován. Divoká gesta a emotivní projevy dráždí nejen z lavičky. Zazní i v muzeu?
31.5. ROSTISLAV NOVÁK, principál La putyka: RWANDA
Milujete současný cirkus? Užijeme si jej naplno! Kulturní centrum LA Fabrika vyráží dech po celé
představení, principál vše graduje. Zvládá špičkovou sestavu akrobatických umělců, zvládne i FS? Zážitky
ze Rwandy nesou další extrém. Jak prožívá umělec hravou Afriku?
MARIAN JELÍNEK, sportovní kouč: MEXIKO
Inspirativní, kreativní a vzdělaný kouč se podělí o slavné know - how. Jak spolupracoval s božským
Jaromírem Jágrem? Čím se zabývá nyní? Dokáže předat energii a informace, posílí nás? Z Mexika přiveze
nové zkušenosti...
7.6. ANNA POLÍVKOVÁ, herečka: PÁKISTÁN
Báječná holka srší elánem. Bolkovo představení DNA pojí tátu s dcerou v úžasný tandem. Oči vlhnou z více
důvodů. Každý by chtěl takovou dcerku... Je co závidět! Zajímavé propojení si vychutnáme jinak,
originálně! Už ve filmových „Účastnících zájezdu“ Anna cestuje! Překvapí dobrodružstvím z Pákistánu.
BOLEK POLÍVKA, herec: INDONÉSIE
Genialita věčného klauna vyplouvá v každém povídání. Výjimečný umělec trousí velké pravdy a životní
moudra jen tak mimoděk... Stačí věta a zbožňujete ho. Čím baví valašský král svět? Jedinečný projev
podmaňuje okolí. I nás...
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