
28.1. PAVEL BÉM: KAVKAZ - MAGICKÁ SVANETIE
Fantastické štíty a stěny centrálního Kavkazu, magické věže ukrývající deset století pokrevních válek i statečného boje horalů za nezávislost. Úžasní lidé, kteří se ve srovnání 
s námi téměř nemění. Po 30 letech se vracíme na stará místa a zjišťujeme, že někde se čas zastavil. Nejkrásnější jsou setkání se starými přáteli. S hrůzou zjišťujeme, jaké 
tragédie přinesly v posledních 20 letech rusko-abcházsko-gruzínské války. Ochutnáváme poctivě koncentrovanou „čaču“ i fantastickou chačapurju s domácím sýrem. 
I po třiceti letech magická Svanetie čarovala.
4 .2. JAN HOMOLA, kytarista WOHNOUT: INDIE
Kromě valivé muziky chytrých textů hudebník vášnivě prožívá í indický subkontinent. Dokladem je zajímavá kniha Namasté Baba i trefné postřehy. Říká se, že v Indii nejde 
nic nezažít. Tuhle teorii potvrdíme. Pořádnou cestu můžete s Honzou zažít i vy. Do Indie! Kdo projel Indii křížem krážem, doporučí pro dvoutýdenní výlet Radžastán. Skvělý 
kytarista, showman a hlavně perfektní kluk se do Indie často a opakovaně vrací. Příjemná kytara netradičně obohatí originální večery. Do oblasti, kde to má nejraději, 
zavede i vás. RADŽASTÁN – ZEMÍ MAHARADŽŮ A VELBLOUDŮ, INDIE s Honzou Homolou a Rudou Švaříčkem 13.02.–02.03.2014. Více na www.livingstone.cz.
11.2. DAN PŘÍBÁŇ, motocestovatel: HEDVÁBNÁ STEZKA TRABANTEM
Dan přejel trabantem Afrikou i Jižní Amerikou, všemu ale předcházela neznámá expedice, první cesta nezlomným dvoutaktem - výprava do pouští Karakum a Kyzylkum. 
Nejvýchodnější bod tvořil Samarkand. Bez zkušeností a bez vybavení po stopách karavan Hedvábné stezky – od Íránu bez kapky benzínu, skrz zvrácenou diktaturu 
Turkmenistánu, napříč Uzbekistánem, kde na jedné straně září perly Hedvábné stezky a na druhé uprostřed pustiny stojí funkční gulag, napříč Kazachstánem, kde není píď 
asfaltu do Ruska prolezlého korupcí. Vedro atakující 60 stupňů nad nulou a strašlivé cesty, jaké nenajdete ani v Africe. 
18.2. KLÁRA POLÁČKOVÁ,horolezkyně: OD EVERESTU PO DENALI
Šarmantní lezkyni bylo dáno nadšení pro věc, zvídavost, touha objevovat a žít. Elánem dokáže strhnout okolí.  Aconcagua (6 962 m) v Jižní Americe v roce 2005 byla 
relativně snadnou kořistí, počasí přálo. Květen 2006 se stal jistým mezníkem. Jako druhá žena ČR vystoupila s Tashi Tenzingem na Cho Oyu (8 201 m). 2007 se vrátila 
do Himálaje, Bohyně Matka Země jí byla nakloněna a Klára se 16.5.2007 stala první Češkou, která vystoupila na Mount Everest. Na jaře 2008 se jí narodila dcera Emma 
a vyšla její kniha Himálajský deník. 2013 se podívala na nejvyšší horu Severní Ameriky, Mt.McKinley (6 194 m). Náročný výstup se podařil přes West Rib. 
25.2. SAŠA RYVOLOVÁ, cestovatelka: JEMEN - ZŘÍTELNICE OKA MOHAMEDOVA
Jedna z nejkrásnějších muslimských zemí je vzdor své pověsti kolébky terorismu zemí jako vystřiženou z Pohádek tisíce a jedné noci. Země zahalených žen a obnažených 
nožů, velbloudích stád a tisíců mešit. Hliněné mrakodrapy, zdobené bělostnými arabeskami jako z perníku. Horské vesničky na vrcholcích skalních útesů připomínají bájnou 
krajinu Pána prstenů. Ostrov Socotra je porostlý myrhovníky, kadidlovníky a „pouštními růžemi“.  To všechno a ještě mnohem víc je Jemen.
4.3. MICHAEL POKORNÝ, cestovatel: ARMÉNIE – ZEMĚ VE STÍNU ARARATU
Obyvatelé malé zakavkazské republiky vás zahrnou tím nejlepším ze své spíže. Sezvou známé jen proto, že jste náhodou přišli do jejich vesnice. Z Jerevanu se vydáme 
po hřebenech Malého Kavkazu až k jezeru Sevan, sněhovými závějemi vyšplháme na čtyřtisícový Aragatz, nahlédneme do monastýrů a stařičkých kostelíků z počátků 
křesťanství a na závěr také do Náhorního Karabachu. Navštívíme i východní Turecko, na jehož straně společné hranice se nachází královské město Ani a bájná hora Ararat.
11.3. KAREL A JANA WOLFOVI: VIETNAM OD SEVERU K JIHU
Zalidněná horká velkoměsta s všudypřítomnými motorkami, opuštěná horská údolí s rýžovými políčky a dech beroucími výhledy. Ženy v tradičních krojích, plážová 
letoviska, rušná delta Mekongu... Putování autobusy i na motorce... Nudlová polévka Phó, levné suvenýry, čerstvý žralok s mušlemi na ulici, tropický prales i písečné duny... 
vůně, pachy, zvuky...takový je Vietnam.
18.3. VÁCLAV ŠILHA, fotograf: PŘÍRODA A LIDÉ NAMIBIE
Přednáška doplněná barvitými snímky  je výsledkem několika cest. Poslední trvala tři měsíce a zavede nás do písečných dun Namibijské pouště, na Pobřeží koster 
i k nádherným vodopádům Epupa. Nemohou chybět  ani stále tradičně žijící Himbové...
25.3. VLADIMÍR LEMBERK, zoolog: MADAGASKAR, SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Přednáška doplněná o zvukové nahrávky podá návod, jak se dá spokojeně žít s hromadou dětí, vlastnit jen bambusovou chýši a pár hadrů na sobě. Srdceryvná chudoba 
na malgašském venkově v ostrém kontrastu s nesmírnou bohatostí unikátní madagaskarské přírody. Návštěva ostrova vás ovlivní na zbytek života...
1.4. RUDOLF ŠVAŘÍČEK, cestovatel: NOVÁ GUINEA
SVĚT, O KTERÉM JSTE SI MYSLELI,  ŽE UŽ NEEXISTUJE. Vzrušivé napětí v horách. Skalní plošiny ukrývají bizarní mumie. Ze skalní terasy vysoko nad údolím skupina rudých 
mumií hlídá vesničky i minulost. Rozervané skály evokují tajemné Šangri-la. Bílá barva duchů mudmans zahání nepřátele. Horská džungle  vykouzlí rajky, nejkrásnější ptáky 
světa. Mt. Hagen umí nejbarevnější festival bubnů, rajek, masek a kuriozit. KUNDU třímá každá hudební parta, zvuk se nese džunglí daleko. Slyšíte znít tamtamy času…?  
Guinea je stále nejzajímavější kout planety. Zeměkoule se asi neotáčí všude stejnou rychlostí. Existují místa, která se trochu točit zapomněla… 
8.4. JAN VEBER, fotograf: RUMUNSKO  - DELTA DUNAJE
Nahlédněme do míst, kde konči Dunaj svoji dlouhou pouť  evropským kontinentem. Do míst, kde jakoby se na chvíli zastavil čas, ale zároveň s o to větší energií vtrhla vlna 
modernizace. Delta Dunaje je jedním z posledních rájů  Evropy...
15.4. JIŘÍ MACHÁLEK + RUDOLF ŠVAŘÍČEK: MONGOLSKO
Země nekonečné prostory a nespoutané volnosti. Buddhismus v netradiční podobě s modrými posvátnými khatagy. Jurty s uzavřeným světem nekonečné pohostinnosti. Křehké 
srdce „kovbojů východu“ i drsní zápasníci krutých soubojů. Hora jako ženské přirození. Barevné hry písečných dun, obří stáda velbloudů, degustace kumysu, unikátní naleziště 
dinosaurů. Všudypřítomné � uidum Čingischána, který vytvořil největší říši světa. Co z ní zbylo? Jaká je svobodná země větrů dnes? Napoví znalec dinosaurů i cestovatel...
22.4. MARTIN MYKISKA, cestovatel: ROK V ANTARKTIDĚ
Promítání o drsné, ale čarokrásné polární přírodě a třech mužích, kteří se v ní snaží přežít. Během ročního pobytu zažijí mnoho napínavých i překrásných chvil. Unikátní plavba 
ledoborce věčně zamrzlým Weddellovým mořem. Zajímavé informací o Antarktidě a jejím objevování, přírodě a vědecké práci na ostrově Nelson v podání zkušeného dobrodruha.
29.4. MARTIN KRATOCHVÍL, klavírista: HIMÁLAJ
Jako student sjezdil Ameriku, na začátku 90. let se poprvé podíval do Himálaje a zamiloval se do něj. Nepředčily jej ani pobřeží Polynésie, neprostupné lesy Latinské 
Ameriky, rozlehlá Čína či arabské země. Loni se tam vydal už po osmatřicáté. Jezdí jinam jen proto, aby si uvědomil, že v Himálaji je to nejlepší. Vše je tam mnohem 
intenzivnější. Život je těžký, neustále na hranici mezi životem a smrtí. Místo suvenýrů z cest vozí � lmové dokumenty, které sám produkuje a natáčí. Cesta musí mít cíl! 
Pro něj je natočení dokumentu.
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21.1. PETER HABELER, světový horolezec: EVEREST - PRVOVÝSTUP BEZ KYSLÍKU 
Jeden z nejslavnějších lezců světa je horolezeckou legendou díky průlomovým výstupům na  osmitisícovky alpským stylem. Vrcholné výkony podnikl 
i jako vyhlášený DREAM TEAM spolu s Reinholdem Messnerem. Poprvé zdolali Gasherbrum I - 8 068 m, zkušenosti zúročili  roku 1978 na Everestu 
- 8 850 m. Jako první stanuli na nejvyšším vrcholu planety bez kyslíkových přístrojů a podpory nosičů. Zcela změnili pohled na sportovní hodnotu 
výstupů uskutečněných expedičně. P. Habeler byl úspěšný i na dalších osmitisícovkách.
Průkopník alpského stylu je velký sympaťák a  navíc perfektní chlap. Po  fenomenálních společných zážitcích z  minula se pouštíme do  nového 
dobrodružství. Zažijte s námi něco výjimečného!
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