
pořádá partneři

NEJBOHATŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY

www.livingstone.cz

Nová budova NM, Vinohradská 1 www.cestovatelskestredy.czvždy v 19.00
Besedy mají skvělou atmosféru, spousta chvil zde bývá výjimečných... 
Osobnosti jsou zajímavé vybroušené originály. Prožijte hezký večer s námi! Moderuje cestovatel Ruda Švaříček

Atraktivní prostředí NM, africký stánek s exotikou a kávou z Ugandy. BWINDI ORPHANS se stará o školu, sirotky a adopce na dálku. Smyslem akce je i podpora dobrých věcí v Africe...

CESTOVATELSKÉ STŘEDYCESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU

22.1 VÁCLAV CHALOUPEK, režisér: AFRIKA
Nejznámější � lmař černého kontinentu tvoří hravé dokumenty, večerníčky 
a hlavně skvělé � lmy o zvířatech. Seriál Kouzlo Afriky má duši. Velký 
milovník přírody nadchne i vás!
22.1 ROSŤA NOVÁK, principál cirk LA PUTYKA: RWANDA
Milujete současný cirkus? Užijme jej naplno! La Putyka šokuje nápady, 
netradičním uměním, šikovnými akrobaty, emocemi... Kreativní principál 
vše graduje!
29.1. JIŘÍ KOLBABA, fotograf: HAVAJ
Přes 25 let tráví každoročně většinu měsíců cestováním po světě, doma 
se přesto cítí v Brně. Původním povoláním gra� cký designér ve světě 
reklamy je nyní jedním z nejznámějších cestovatelů a fotografů.
29.1. MARTIN RAJNIŠ, architekt: ŠPICBERKY
Vizionářský experimentátor stvořil Poštovnu na Sněžce, OD Máj a Nový 
Smíchov a hlavně vzducholoď Gulliver v galerii DOX. Potěší i jako velký 
cestovatel!
5.2. JOSEF PLESKOT, architekt: FRANCIE
Respektovaný „Architekt roku“ vylepšil Pražský hrad, stvořil geniální 
koncertní halu Gong a  Bolt Tower, vilu Petra Kellnera, vinařský dům 
Sonberk a další skvosty. Umocní besedu víno Sonberk? 
5.2. EVA SAMKOVÁ, snowboardistka: SOČI, KOREA, USA, ALPY...
Má zlato ze ZOH v Soči, bronz ze ZOH v Koreji i zlato z mistrovství světa. 
Na X Games v Aspenu byla 2 x druhá. Nechce být druhá... Šikovně provádí 
Alpami v TV. Její tipy potěší!
12. 2. ZDENEK MERTA, hudební skladatel: NEW YORK
Hrál s Petrou Černockou, Petrou Janů, Zorou Jandovou, Hanou Hegerovou... 
Napsal stovky písní, dva balety, 7 muzikálů, desítky � lmových a TV partitur 
i komorní, symfonické a popové hity. Silné charisma cení nejen ženy...  
12. 2. JAROSLAV KUČERA, fotograf: OD SAMETU PO KARABACH 
Držitel mnoha cen vyniká v černobílém sociálním dokumentu 
a fotografování historické architektury. Silné jsou snímky nejen sametu. 
Je se na co těšit!
19. 2. MARTIN MYŠIČKA, herec a šéf Dejvického divadla: DOLOMITY
Umělecký šéf odhalí, proč je v  Dejvickém divadle stále vyprodáno. 
Speci� cký humor hltáme u povedeného seriálu ČT. Ostrou nadsázku umí. 
Dostat se do „Dejvického“ je těžké. Přijďte lehce do NM!  
19. 2. VLADIMÍR FRANZ, hudební skladatel a výtvarník: MEXIKO
Nezkrotný živel imaginace a  touhy dát věcem přesný tvar a  kouzlo 
ozvláštnění. Preferuje tvůrčí svobodu. Je ve všem unikátní...
26. 2. ANDREJ BÁN, slovenský fotograf: KRIZOVÉ OBLASTI
Přední osobnost Slovenska a  reportér Deníku N řeší krizové oblasti - 
Kosovo, Pákistán, Írán, Blízký Východ, Srí Lanku... Předseda humanitární 
organizace Člověk v ohrožení má silná sdělení.
26. 2. PETR ČTVRTNÍČEK, herec: KUBA
Pořady Česká soda a Kinobox šokují ostrými hláškami. Ivánku, kamaráde... 
posouvá hranice humoru. Skvělé atypické reklamy cituje celý národ. Jaký 
je jejich autor...?

4. 3. ANNA HOGENOVÁ, � losofka: FILOSOFIE CESTY
Přednáší s  lehkostí a  vtipem i  � loso� cká témata, která v  nás budí 
zamyšlení. Nabídne jiný pohled na cestování a životní cesty jako takové...
4. 3. JAN REJŽEK, novinář: CESTA NA ZÁPAD
Proslul nekompromisními kritikami v  časopise Melodie. Připravoval 
poslechové diskotéky. Bude nekompromisní i v NM! 
11.3. JAN BENDA, psychoterapeut: MNICHEM NA SRÍ LANCE
Žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vede kurzy emoční inteligence, 
manažerské dovednosti, koučování, teambuildingu, intuice a kreativity, 
řešení kon� iktů, zvládání stresu...
11.3. MICHAL PROKOP, zpěvák: USA
Rockový skladatel, kytarista, moderátor a politik byl uveden do beatové 
síně slávy. Výrazná osobnost s širokým záběrem má úžasný přehled. Dá 
nejlepší zpěvák 1. Beatového festivalu klenot Kolej Yesterday?
1.4. ESTER KOČIČKOVÁ, herečka: INDIE A RESORTY 
Proslavila se jako moderátorka Rádia Limonádový Joe. Pro ČT pořady 
Ženský hlas, Dvojhlas, Nejhorší vyhrává a Pavlač. Zpívá šansony s vlastními 
texty. Má široký přesah...
1.4. PETR JANDA, hudební skladatel: AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND
Zpěvák, skladatel, kytarista, majitel nahrávacího studia a vydavatelství 
je hlavně frontmanem skupiny Olympic. Legenda populární hudby stále 
umí! 
8. 4. BÁRA NESVADBOVÁ, spisovatelka: RWANDA
Kniha Řízkaři o sexu, vztazích a tápání patří mezi nejprodávanější na trhu. 
Bestiář vyhlášen za nejvíce půjčovaný v knihovnách, podle ní natočen 
stejnojmenný � lm...
8. 4. MILAN KŇAŽKO, herec: SLOVENSKO
Skvělý herec a výjimečný chlap odvedl dobrou práci za Sametové revoluce. 
Uměl vrátit titul zasloužilého umělce. Užil si role poradce prezidenta, 
ministra kultury, ministra zahraničních věcí... Jaký je dnes?
22.4. VLADIMÍR MIŠÍK, hudebník: USA 
Zpěvák, kytarista a  člen skupin Komety, Matadors, Blue Effect, 
Čundrground, Etc... Všichni známe jeho písně. Zazpíváme si Večernici v sále 
NM? 
22.4. ADAM MIŠÍK, hudebník: USA 
Nadějný zpěvák a herec je synem Vladimíra. Hraje ve � lmech, seriálech 
a divadlech, imituje Michaela Jacksona... Objev roku nezklame!
22.4. KATKA TUČKOVÁ, spisovatelka: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Za knihy Vyhnání Gerty Schnirch i Žítkovské bohyně získala prestižní cenu 
Magnesia Litera. Prodalo se 160 000 výtisků. Vyšly jako audioknihy a tři 
divadelní adaptace. Vypravěčský um je talent od Boha. Posuďte sami!
29.4. JANEK LEDECKÝ, zpěvák: JIŽNÍ KOREA, JAPONSKO
Kapela Žentour, dobrý rock, dlouhé vlasy a charisma frontmana v jeho 
podání.  „Promilujem celou noc“ a „Všechno bude fajn“ jsou symboly hudby 
devadesátek! Jejich alba byla nejprodávanější.
29.4. KLAUDIUS KRYŠPÍN, bubeník Pražský výběr: AUSTRÁLIE
Nová míza zásadní kapely nové vlny. Hrál i se Stromboli před emigrací 
do Austrálie. Po návratu je členem slavného Pražského výběru II. Nejlepší 
bubeník u nás...? Dívky milují bubeníka...!
29.4. IMRAM MUSA ZANGI, hudebník: MAROKO 
Perkusionista, oční lékař, krasobruslař, vzpěrač a malíř. To není pět různých 
osob, ale jedna. Válel s Yo Yo bandem a dalšími legendami. Zajímavá 
persona má zajímavá sdělení!

Zažijte s námi opět něco výjimečného od ledna do dubna!
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