
Zajímavé osobnosti pro sezonu leden-květen 2014 

LEDEN 
15.1. KURT DIEMBERGER, světový horolezec: NANGA PARBAT 
Jediný žijící lezec se dvěma prvovýstupy na osmitisícovky přiblíží nejen Killer 
mountain, vyhlášenou „horu zabiják“. S  filmovou kamerou zamířil na  K2 
i Everest. Zdolal šest osmitisícovek, má za sebou unikátní průstupy. I dnes 
překvapí elánem a životní energií… 
22.1. PETER HABELER, světový horolezec: EVEREST I KANČENDŽANGA 
Jeden z nejslavnějších lezců světa. Společně s R. Messnerem jako první zdolali 
Everest bez umělého kyslíku. Průkopník alpského stylu je obrovský sympaťák 
a perfektní chlap. Po fenomenálních zážitcích z minula se pouštíme do nového 
dobrodružství. Zažijte s námi něco výjimečného! 
29.1. KAREL VÁGNER, hudebník: BRAZÍLIE, HUDBA I FOTBAL  
Hudebník, textař, producent, skladatel, zpěvák a kapelník podmanivě ovládá 
naši hudební scénu. U výjimečné osobnosti vás asi překvapí, čeho všeho je 
autorem...
ANTONÍN PANENKA, fotbalista 
Bělehradská penalta vstoupila do dějin, nervy ze železa a čarování na hřišti 
obdivujeme dodnes. Fotbalový kouzelník a  miláček tribun je prezidentem 
Bohemians. 
ÚNOR  
5.2. JAN HOMOLA, skupina WOHNOUT: INDIE OČIMA MUZIKANTŮ  
Idol dívčích srdcí umí rozvášnit posluchače nejen pod pódiem. Kromě hutné 
muziky a skateboardingu miluje Indii. 
Hivshu – Robert Peary II.: CESTA DO ZEMě POLÁRNÍCH INUITŮ  
potomek prvního dobyvatele severního pólu R. Pearyho a  jeho inuitské 
„manželky“, je vypravěč inuitských příběhů a drumsinger - zpěvák bubnů. 
12.2. HYNEK KMONÍČEK, diplomat: AUSTRÁLIE 
Bývalý velvyslanec v  Austrálii s  geniální pamětí je chodící encyklopedií 
znalostí. Mimořádný dar jazyka graduje skvělou slovní show. Jako správný 
diplomat se nevyhýbá žádným tématům... 
ANTONÍN BAUDYŠ, astrolog: TANTRA 
Na teologické vzdělání navázal Českou astrologickou asociaci, které předsedá. 
Ukáže nejzajímavější hvězdu i  poodhalí tajemno záhadné éterické tantry? 
Dojde na odbornou rétoriku či chtěnou erotiku? 
19.2. STEVE LICHTAG, režisér: DIVOKÁ PŘÍRODA VERSUS 3D 
Slavný potápěč, herec, motocyklový závodník a  respektovaný filmař nejen 
podmořského světa je férový chlap a báječný showman s věčným humorem. 
Optimismus a stálý smích je příjemně nakažlivý… 
26.2. JIŘÍ KOLBABA, cestovatel: ISLAND
Z expedic do odlehlých oblastí světa přiváží zajímavý materiál. Organizuje 
fotovýstavy o  krásách světa. Skvělý vypravěč ve  strhujícím večeru unese 
i vás…
BŘEZEN  
5.3. VěRA ČÁSLAVSKÁ, gymnastka: JAPONSKO 
Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenácti-
násobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku. 40 let drží rekord 
v počtu zlatých olympijských medailí. Bude o čem vyprávět…
PAVEL SLAVKO, kastelán zámku Český Krumlov 
Nejvýraznější element státní správy drží vždy jasný názor, široké vize umí 
i prosadit. Renesanční osobnost uchvátí škálou zájmů. Každá chvíle s ním je 
zážitek, natož celý večer. 
12.3. RADIM UZEL, sexuolog: SEX NAPŘÍČ KONTINENTY 
Uznávaný gynekolog fantasticky popularizuje sexuologii, dnes i  mezi nás. 
Dlouhodobě prokazuje výjimečnost v  oboru. Dojde i  na  zajímavé příhody 
nejen z cest? 
MILOSLAV STINGL, nejplodnější český spisovatel 
Vydal 42 knih ve  240 vydáních a  úhrnném nákladu 17 miliónů výtisků. 
Ve světě široce uznávaný etnograf, spisovatel a cestovatel poznal 152 zemí, 
zná 17 jazyků. Kde čerpal zkušenosti své knihy Sex v pěti dílech světa?
19.3. JAKUB VÁGNER, rybář: EXTRÉMNÍ RYBOLOV GUINEJE
Sympatický fešák vyrostl ve hvězdu známou po celém světě, zpopularizoval 
rybolov v obří show. Natáčí pro National Geographic, i za hranicemi je obrov-
sky populární. Co s ním sláva provádí a jak vyzrává…?

26.3. ZDENěK MAHLER, publicista: INDIE
Geniální vypravěč, scénárista a  muzikolog fascinuje přesahem o  historii 
i současnosti. Dokonale pojí vědomosti s darem slova. 
MICHAL NOVOTNÝ, fotograf 
Jeho špičkové snímky pronikly na  stránky prestižních světových periodik. 
Získá v NM stejné nadšení, jaké budí jeho skvělé výstavy?
DUBEN
2.4. MIROSLAV BOBEK, ředitel ZOO Praha: CESTY ZA ZVÍŘATY 
Úspěšný přírodovědec i manažer zajímavě přibližuje život exotických tvorů. 
Sklízí zasloužené uznání veřejnosti. Moderní technologie přenáší i do ZOO. 
JAMES HARRIES anglický hudebník z Manchesteru jako první na světě natočil 
album na mobil a dal na stránky ke stažení. Magazín Rolling Stone označil 
Harriese za „Zlatý hlas“. Vychutnejme si „zlato“ i s podmanivou kytarou...
9.4. JAROSLAV DUŠEK, herec: AUSTRÁLIE 
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…
KAREL WOLF, cestovatel: OSTROVY PACIFIKU
Přírodovědce a pořadatele cestovatelského festivalu KOLEM SVĚTA stále žene 
motor poznání. Až na nejvzdálenější ostrovy za Austrálií…
16.4. JOSEF RAKONCAJ, horolezec: K2 
Největší česká lezecká star dnes vyrábí perfektní vybavení do  hor, SIR JOSEPH 
dostává na vrchol špičkové lezce. Tvořil slavné průstupy, primát 2x na vrcholu K2 je 
světový unikát. Výborně psané knihy si našly statisíce čtenářů. Vejdou se do sálu…?
MAREK HOLEČEK, horolezec: KARAKORAM Fyzicky i psychicky mimořádně 
vybavený borec je naší lezeckou špičkou. Přesto zůstává stále stejně skromný. 
23.4. JAN ROSÁK, moderátor: Z AUSTRÁLIE DO BRAZÍLIE 
Hvězda TV obrazovek prokazuje všude své kvality. Pětinásobný držitel cen 
TýTý v kategorii moderátorů se na jevišti neztratí... 
PETR SALAVA, producent Prezident fotbalové AMFORY hraje fair play, fotbal 
je silnou vášní. Divákům servíruje nezapomenutelnou show. 
30.4. JAN SAUDEK, fotograf: ČÍNA A SVěT FOTOGRAFIE
Světové proslulý rukopis poznáme i v NM. Ohromuje i pobuřuje provokativní-
mi snímky. Ústředním motivem je žena, od roku 1977 fota koloruje. Největší 
ocenění získal v zahraničí, vystavuje na nejprestižnějších místech. Osobnost 
vyhraněných názorů dráždí nejen tématy…
KVĚTEN
7.5. PAVEL ANDěL, moderátor: USA
Pestrá kariéra napoví - DAMU, divadla, Evropa 2, TV Prima, ČT, RockZone. 
Všichni známe Noc s Andělem, jaký však bude „Večer s Andělem“? Naživo! 
MICHAL KUBAL, zpravodaj ČT 
Brázdil Washington mezi politickou špičkou světa jako stálý zpravodaj ČT. 
Poznává svět i z druhé strany. Poodhalí zajímavé informace z první ruky? 
14.5. MNISLAV ZELENÝ, kulturní antropolog: ŽIVOT SE ŠAMANY 
AMAZONIE Největší odborník na indiány oblasti Amazonie poodhalí osobní 
zkušenosti se šamanismem z terénních výzkumů. M. Zelený byl adoptován 
šamanem Guňitzem z kmene Kuikuru na řece Xingú v Brazílii jako ATAPANA.
Křest a autogramiáda nové knihy NA CESTĚ ZA SNEM. 
ONDŘEJ SMEYKAL, didgeridoo: AUSTRÁLIE  
Unikátně objevuje neprobádané oblasti hry na původní nástroj australských 
domorodců. Posouvá možností v komorním orchestru jednoho člověka. 
21.5. KAREL JANEČEK, matematik: TANZANIE 
Pomáhat na svět dobrým věcem je krédo úspěšného podnikatele a bojovníka 
proti korupci, ale i filantropa a vizionáře, který také skáče na padáku… 
JAN ŠIBÍK, fotograf extrémů: SVěTOVÉ UDÁLOSTI
Držitel WORLD PRESS PHOTO přivezl unikátní snímky extrémních událostí  
i zapovězených lokalit. Bezprostřední a spontální projev osloví i vás.
28.5. LEOŠ ŠIMÁNEK, cestovatel: NOVÝ ZÉLAND 
Emigrace roku 1968 otevřela cesty k poznání velkého světa. Na plachetnicích 
se plavil Tichomořím, na člunech divočinou severní Kanady. Jeho pověstná 
turné plní sály nadšenými obdivovateli. Přidáte se?
DAN BÁRTA, zpěvák: FRANCOUZSKÁ GUYANA 
Slaví úspěchy na  hudební scéně s  Bobby McFerrinem a  dalšími hvězdami. 
Vodník z  filmu Kytice fotografuje vážky. Z  nadoblačných výšin slavných 
muzikálů sestoupí příjemný chytrý klučina…

NÁRODNÍ MUZEUM a CK LIVINGSTONE pořádají promítání s besedami v atraktivním 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... Moderuje cestovatel Ruda Švaříček

CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU

Besedy v  NM mají skvělou atmosféru, 
spousta chvil zde byla výjimečná. Osob-
nosti jsou vybroušené originály, publikum 
povedeně reaguje. 
V NM býváte perfektní...

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA www.livingstone.czStředy od 19:00


