
16. 1. Peter Habeler, rakouský horolezec: eVereSt 
Jeden z  nejslavnějších lezců světa.  Společně s R.Messnerem první zdolali Mount Everest bez 
umělého kyslíku. 
 
23. 1. tomáš DVořák, atlet: atletICká eVroPa 
Trojnásobný mistr světa, světový rekordman v desetiboji  a halový mistr Evropy v sedmiboji. Vítěz 
ankety ATLET EVROPY. Bronz z OH v Atlantě. Nejlepší atlet ČR 1999. Jediný překonal třikrát 8 900 
bodů. Tanečník ve Star Dance. Dnes šéftrenér atletické reprezentace. 
lukáš Pollert, sportovec a lékař: barCeloNa 
Slavný vodní slalomář získal zlato na OH Barceloně a stříbro  v Atlantě, vyhrál i Světový pohár. 
Ochutnal politiku, dnes lékař na klinice resuscitace.

30. 1. romek HaNZlÍk a mIrek WaNek, hudebníci: CZeCH muSIC oN tHe roaD 
10 let putovního festivalu české hudby po  Evropě i  zámoří. Jaké je hrát v  Japonsku, Austrálii, 
na Novém Zélandě…? Co vše tam zažili?
 
6. 2. raDek Jaroš, profesionální horolezec: oSmItISÍCoVkY 
Nejúspěšnější český lezec má již 13 ze čtrnácti osmitisícovek, chybí „jen“ K2. Poslední Annapurna 
vzala 2 prsty. Abnormální fyzička, posunutý morál, srovnané priority, bolest i odříkání… umí jen 
nejlepší světa. Dosáhne na KORUNU HIMÁLAJE? 
 
13. 2. luCIe VÝborNá, moderátorka: HaWaI 
Šarmantní sportovkyně zvládá roli rozhlasové i televizní redaktorky, matky i vztah na dálku. Majitelka 
příjemného hlasu Radiožurnálu si adrenalin zvyšuje surfováním, cyklistikou i  horolezectvím. 
Kulatiny oslavila výstupem na Mont Blanc.

20. 2. Peter Hámor, horolezec: kaNČeNDŽaNGa 
S jedenácti výstupy na deset osmitisícovek je nejúspěšnější lezec  Slovenska. Jako první vystoupil 
podruhé na Annapurnu. Loni zdolal  Kančendžangu i  K2, třetí a druhou nejvyšší horu světa. Jako 
jediný Slovák absolvoval 7 SUMMITS. Černý humor, moudro i tatranský šarm zdobí poctivého horala.
PaVel bém, lékař, horolezec, ex-primátor: k2 
Jako první a dosud jediný Čech vystoupil na obě nejvyšší hory světa, Everest i K2. Na obávanou K2  
navíc bez kyslíku. Úspěšně zakončil projekt Seven Summits, zdolání nejvyšších vrcholů všech 
kontinentů. Špičkové výsledky z velkých hor budí přesto odlišné reakce…

27. 2. leNka klICPeroVá, šéfredaktorka Lidé a Země: aFGHáNIStáN 
Smělá blondýna odvážně projela Čad, Súdán, Kongo, Nigérii, Mali, Irák... Dokumentuje bolavá 
místa planety, její filmy, výstavy a  reportáže motivují k  pomoci. Šokující znásilňování, obřízka 
a vynucené sňatky zaskočí i vás! 
 
6. 3. mICHal VIeWeGH, spisovatel: aFrIka 
Nejúspěšnější autor současnosti plní už i  kinosály, přesto kumuluje množství kritiků. Pomáhá 
charitě nejen v Africe, kde poznal rozměr utrpení. Cílená snaha je zlomová – pomůžeme i my?
PaVla Gomba, ředitelka UNICEF v ČR 
Energie, odhodlání a  odvaha charakterizují silnou ženu s  velkýma očima. Umění pomoci je 
klíčové… Jí se to daří!

13. 3. JaroSlaV Dušek, herec: GorIlY V uGaNDĚ 
Gejzíru nápadů a myšlenek nezkrotného baviče stačí jen málokdo. Co provede neřízená střela i hloubavý 
filosof s vámi? Žije v domku z hlíny, drží půsty, odmítá prášky, hovoří s kameny, nemaže se krémy… 

20. 3. leoš Válka, ředitel DOX: auStrálIe 
Nadšenec výjimečných věcí a milovník „výtvarna“ žil 15 let v Austrálii, která ho vyškolila. Po éře 
developera přestavěl fabriku na DOX, nejúspěšnější galerii v Čechách. Vymyká se mainstreamu, 
vždy bude jiný. I v našem večeru…

NÁRODNÍ MUZEUM a CK LIVINGSTONE pořádají promítání s besedami v atraktivním prostředí NM. 
Stánek s knihami i exotikou! Moderuje cestovatel Ruda Švaříček
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20. 3. lukáš rIttSteIN, výtvarník: NoVá GuINea 
Multikulturní vizionář s širokým záběrem plní galerie šokujícími objekty. Procestoval i nejodleh-
lejší kouty planety, z exotických cest přiváží náměty a inspirace. Hravou poetikou a darem slova 
překvapí i vás!

 27. 3. robert VaNo, fotograf: emIGraCe 
Uznávaný umělec i ve světě má v ateliérové fotografii nezaměnitelný rukopis. Velký svéráz šokuje 
slovníkem a otevřeností, je speciální, kontroverzní, geniální… Patří mezi nejvýraznější osobnosti 
fotografické scény. Jeho slavné mužské akty pobuřují i oslovují. Co provedou s vámi?
 
3. 4. JIřÍ kolbaba, cestovatel: aNtarktIDa 
Z expedic do odlehlých oblastí světa přiváží zajímavý materiál. Organizuje fotovýstavy o krásách světa. 
Z nových snímků ledového kontinentu až mrazí. Skvělý vypravěč ve strhující slovní show strhne…
 
10. 4. raDIm JaNČura, majitel Student Agency:  ZaNZIbar 
SA je největší prodejce letenek, vlastní DPL, ovládá dopravu Praha -Brno, úspěšně proniká 
i na německé železnice. Podnikatel roku 2005 dokázal, že doprava nemusí být jen drahá a nudná. 
Provokuje politiky, boří mýty podnikání.  Co zboří v NM? 
 
17. 4. bára štĚPáNoVá, herečka: taIWaN 
Vždy svá, originálně výstřední a upřímná. Miluje staré věci, ráda hraje a zpívá. Prezidentská mluvčí 
po chodbách pražského hradu jezdila na koloběžce. Čím přejede muzeum?
 
24. 4. VlaDImÍr merta, folkový zpěvák: StoPem Po bretaNI 
Režii na pražské FAMU zakončil filmem Smrt krásných srnců. Osobnost akčního umění se dnes věnuje 
i  malbě. Člen sdružení Šafrán (Hutka, Lutka, Třešňák), hrál v  Čundrground (V. Mišík, J. Hrubý ...) 
Jak rozehraje minulostí zakazovaný hudebník sál FS? Absurdity se dějí!
 
15. 5. PaVla JaZaIrI, redaktorka: INDIe 
Zpravodajka Českého rozhlasu má perfektní přehled o Africe a Středním východě, proniká do menta-
lity odlišných kultur. Vydala 7 knih s tématy od Afriky po Indii. Poodhalí i bouřlivé Arabské jaro?
 
22. 5. bára SlaVÍkoVá lIteroVá, šéfredaktorka Koktejl: VelIkoNoČNÍ oStroV 
Sličná šéfová nejúspěšnějšího českého geografického časopisu. Odolá původní český magazín 
zahraniční konkurenci?
Petr SlaVÍk, fotograf 
Výjimečné momenty zachycuje od Afriky po Kamčatku.
 
29. 5. martIN burSÍk, ex-ministr ŽP: tIbet 
Bývalý místopředseda vlády miluje hory. Už před revolucí procestoval Tibet a  načerno přešel 
„utečeneckým“ sedlem do Nepálu. Zdolal Huascarán, zkoušel osmitisícovku G II. Tragédie chodí 
nejen po horách…
kateřINa JaCQueS, aktivistka 
Obdivovatelka Tibetu, bojovnice proti bezpráví a špatnosti. Vyvěsila tibetskou vlajku i v Poslanecké 
sněmovně…
 
5. 6. PřemYSl rabaS, ředitel ZOO Dvůr Králové: ČerNÍ NoSoroŽCI 
Biolog a bývalý poslanec. Pro ČT točil cyklus „Přežili rok 2000“ o záchraně vymírajících živočišných 
druhů. Za černými nosorožci se vydal do Keni a Tanzánie.  
 
12. 6. Petr šabaCH, spisovatel: PařÍŽ 
Podle jeho předloh točí režisér Hřebejk úspěšné filmy Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo… 
Autor vyhraněného stylu.
laDISlaV HoráČek, majitel nakladatelství Paseka 
Své aktivity „vytváří“ v přátelských rozhovorech u piva. Tam prý srší nápady…
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