
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...

pořádá partneři

CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU

23.1. BRUNO BAUMANN, rakouský dobrodruh: BEYOND LIMITS
Největší světoběžník planety stihl neuvěřitelné věci, jako by žil současně několik sportovních 
a intelektuálních životů. Proniká do nitra Nové Guineje, k záhadám srdce Afriky, do velkých 
hor Himálaje, k tajům všech kontinentů... Přešel poušť Taklamakan i Gobi, zažil extrém tropů 
i poláru. Každá expedice je extrémní, každá kniha úspěšná.
23.1. RADEK JAROŠ, horolezec: KORUNA PLANETY – JIŽNÍ AMERIKA
Náš nejznámější horolezec vystoupil na všech 14 osmitisícovek, zkompletoval Korunu Himálaje. 
Nyní absolvuje projekt Koruna planety. Zatím poslední je Jižní Amerika. Do příští Afriky 
na Kilimandžáro můžete v prosinci vyrazit s Radkem a CK LiviNGsToNe i vy! Zažijte vyjímečno 
nejen u promítání!
30.1. JAROSLAV RÓNA, umělec: SRÍ LANKA 
silné ohlasy budí kontroverzní druhá největší socha v ČR, alegorie odvahy v Brně. Kůň má 
dlouhé nohy, nepotřebuje podstavec... skvělý je pomník Kafky a jeho deník myšlenek ke knihám 
Kafky. scény filmu Amerika přinesly Českého lva za  výtvarné řešení. snění v  ateliéru 
na Židovském hřbitově umocní ilustrace e. A. Poea? výjimečná osobnost plodí výjimečná díla!
30.1. JAROMÍR BOSÁK, sportovní reportér: FOTBALOVÉ MS VE SVĚTĚ 
od roku 1994 komentuje fotbalové přenosy ČT. Cestuje za sportem do centra dění, dostává 
se do zákulisí, dohlédne dál než ostatní. Líbí se mu na trávníku víc Ronaldo či Messi? s evou 
Krejčířovou protančil star Dance k bronzu. Nejpopulárnější komentátor srší vtipem nejen 
u vysílání. Je ve fotbale korupce...?
6.2. KAREL HVÍŽĎALA, spisovatel: NĚMECKO
Působil v Mladém světě, poté exil v sRN. od 1990 šéfreportér a předseda představenstva 
MAFRA, 1994–1999 zakládá a rozjíždí časopis Týden. vydal 30 knih rozhovorů – v. Havel,  
v. Bělohradský, K. sidon, K. schwarzenberg, J. Rupnik, eva Jiřičná... Napsal 5 knih o médiích. 
vlčice je rozhovor s Magdou vášáryovou a ivou Brožovou. Zajímavý rozhovor povedeme 
i společně.
6.2. JIŘÍ DAVID, výtvarník: ČÍNA
se skupinou Tvrdohlaví rozvířil tvorbu, nebojí se vyjádřit „nepohodlný“ názor. Neonové srdce 
na Hradě rozsvítil václav Havel 17. 11. 2002, vyvolalo obrovský zájem. Klíčová socha z 85 000 
klíčů tvoří slovo Revoluce. skulpturu DNA vodopád vytvořil z neonových trubic v Litomyšli. 
Díla šokují, nadchnou nápady. Nadchne i vás! 
13. 2. JAN ŠIBÍK, fotograf: IZRAEL
Podnikl 200 cest do světa, získal desítky cen CZeCH PRess PHoTo i další ocenění. Mezi oblíbené 
destinace patří izrael, Havana, Barma, Kalkata. Letos je vypsán společný workshop  
s CK LiviNGsToNe do Jeruzaléma. Šanci naučit se lépe fotit v exotickém prostředí izraele máte 
i vy!  
13. 2. HA THANTH ŠPETLÍKOVÁ, herečka: VIETNAM  
exotická kráska pochází z Hanoje, v Česku žije od pěti let. stihla scénografii na DAMU i katedru 
loutkového alternativního divadla, věnuje se kostýmní tvorbě. Popularitu získala v seriálech 
ordinace v růžové zahradě a Kriminálka Anděl. Film Miss Hanoi má i vietnamské titulky.  
vede dvě úspěšné kavárny. silná káva!?!
20. 2. KAREL KOVY KOVÁŘ, youtuber: KAZACHSTÁN  
Bloger roku 2016 je časopisem Forbes označen za 17. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích. 
Na YouTube má 400 tisíc odběratelů. Probírá aktuální témata, politiku... i bankovní půjčky. 
Pomocí videí boří předsudky společnosti. Jeho nejsledovanější video, parodie písně Despacito, 
má 10 milionů zhlédnutí. Co za tím vězí?
20. 2. HANA DVORSKÁ, kaskadérka: SVĚT KASKADÉRŮ 
Křehká kráska je jako z ocele. „Nejstarší“ aktivní kaskadérka světa měla snad všechna zranění. 
Zastupovala Angelinu Jolie (stejně půvabné míry?), spolupracovala s Bradem Pittem, v hořícím 
autě zaskočila za Nastassju Kinski. stihla Troju, indiana Jonese, Bídníky... Hvězdy jsou prý 
pohodáři!? 
27.2. ADAM GEBRIAN, architekt: BARCELONA 
Místo vlastního navrhování propaguje architekturu, získal titul „Architekt roku“. studoval 
a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Paříži, Londýně, Los Angeles... Moderuje pořad 
„Bourání“ na Radio Wave. Podílel se na neúspěšné kandidatuře ostravy na titul evropské 
hlavní město kultury. Bude úspěšný v NM?
27.2. BOHUMIL VURM, spisovatel: CESTY VÁCLAVA IV. a ZIKMUNDA  
v české a evropské historii je unikátní znalec. Autor bestselleru Tajné dějiny evropy ukázal vliv 
alchymie a magie na vývoj evropy. Jeho komentované prohlídky objektů budí obrovský ohlas. 
Má výjimečné znalosti i dar slova, budí obdiv. Posuďte sami! 
6.3. CYRIL HÖSCHL, psychiatr: ŘECKO
Jeden z nejznámějších psychiatrů srozumitelně hovoří o duševním zdraví a nemocech. Profesní 
autoritu dokazuje na Psychiatrické klinice 3. LF UK v Praze, kde je přednostou a pozicí ředitele 
Národního ústavu duševního zdraví. vychoval generace studentů a mladých vědců oboru. 
Získal ocenění „Česká hlava“. Umí vtipné příklady na vážné téma.

6.3. KRISTÝNA HÖSCHLOVA, lékařka: JEMEN 
specializuje se na anesteziologii a intenzivní péči, urgentní medicínu, záchranářství a horskou 
medicínu. Pracovala v lyžařských střediscích Švýcarska a Francie i na ARo v Jablonci. s Lékaři 
bez hranic prožila Afghánistán, stála pod Jižním sedlem everestu. odnesme si poučnou knihu 
Lékařem mezi nebem a horami. 
6.3. PJER LA ŠÉ‘Z, hudebník a psychoterapeut: PYRENEJSKÝ POLOOSTROV
Hraje soudce ve Čtyřech dohodách s Jardou Duškem, s divadlem vizita představení Škola 
Malého stromu. Je konformita nebezpečím současnosti? i  jeho cesty jsou nekonformní. 
Poznávání starých civilizací a jejich kultur poodhalíme společně! Zahraje?
13.3. JIŘÍ KOLBABA, fotograf: ALJAŠKA
Poznáme přírodní skvosty oblasti a  připomeneme si místa zlaté horečky v  Kanadě 
a UsA. vychutnáme si Denali, obávané medvědy, sídlo santa Clause i modré ledovce. Letní 
výpravu na Aljašku a Havaj pořádanou CK LiviNGsToNe si můžete užít s námi! Průvodcuje 
Ruda Švaříček.  
13.3. KAREL HOLAS, Čechomor: ČÍNA
Houslista, zpěvák a tahoun skupiny Čechomor spoluzakládal České srdce, hrál ve skupině Zoo, 
Tři sestry i Dobrohošť. spolupracoval na albech A.stivella, M. Kubišové, J. Dědečka, v. Mišíka, 
o. Petra i Tiché dohody... Hrál v New Yorku i na Novém Zélandu. Zahraje i v NM?
27.3. LADISLAV KŘÍŽ, bylinkář: KUBA 
Léčitelské generace Křížů působí sto let. Fytodiagnostik a absolvent FTvs UK je nositelem  
6. DANU v karate, Mistr evropy a vicemistr světa. Dětství prožil zajímavě na Kubě. Žije intenzivně 
odlišné životy. První s bylinami a virgulí, druhý s karate. Propojuje bojová umění s užíváním 
energií, které nás obklopují. vyhraje v NM léčba či karate?
27.3. PAVEL REJHA, celostní lékař: KUBA 
Působil jako průvodce na Kubě. Povídání osvěží degustace skvělých kubánských míchaných 
nápojů. Jak se změnila Kuba od sedmdesátých let? Jaký byl fenomén Fidel? Budeme cestovat 
i léčit? Poznejte své partnery včas! Užijme si parádní kubánský večírek!
3.4. MIROSLAV BOBEK, ředitel Zoo PRAHA: POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT
Dosáhl rekordní návštěvnosti Zoo a mimořádných chovatelských úspěchů, rozvinul světově 
uznávané projekty na  záchranu ohrožených druhů. Uskutečnil letecké transporty koní 
Převalského do Mongolska. Absolvuje dobrodružné výpravy i diplomatická jednání, kde 
adrenalin nahrazuje společenská etiketa. Na co se můžeme v Zoo těšit?
3.4. MILOSLAV STAŠEK, diplomat: BLÍZKÝ VÝCHOD PO ARABSKÉM JARU 
Špičkový stratég MZv ČR působil jako velvyslanec v egyptě a v indii s akreditací pro srí Lanku, 
Maledivy, Bangladéš, Nepál a Bhútán. studoval v Káhiře, hovoří arabsky. výjimečné okamžiky 
prožil s králem Bhútánu, saudsko-arabskou královskou rodinou, egyptským presidentem 
Mubárakem i dalšími zajímavými osobnostmi. skvělý vypravěč nadchne i vás!
10.4. HALINA PAWLOWSKÁ, spisovatelka: AFRIKA
vyniká vtipem, verbální obratností a schopností dělat si legraci i sama ze sebe. smějeme se 
s ní v Tv pořadech Banánové rybičky, v žitě i Zanzibar. Za scénář filmu „Díky za každé nové 
ráno“ má Českého lva. Nejčtenější současná spisovatelka napsala na tři desítky knih.  
Užijme si její laskavý humor a bonmoty!
10.4. MICHAL PAVLÍČEK, hudebník Pražský výběr a Stromboli: ITÁLIE A STROMBOLI
Hudební skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař je výrazná osobnost s mnoha přesahy. 
Hrál ve skupinách Big Heads, BsP, Trio, supergroup... Uveden do síně slávy Akademie populární 
hudby, získal ocenění Anděl. Země vzdálená se stala hitem. odneseme si knihu Země vzdálené? 
17.4. SIMONA BABČÁKOVÁ, herečka: CESTY S BRATRY FORMANY
Hraje skvěle v Dejvickém divadle, má cenu A.Radoka jako objev roku a herečka roku. sbírá 
nominace Českého lva. věnuje se i moderování, přednáškám a předčítání knih. Do pořadu 
one human show si zve hosty. Teď jsme my pozvali ji!
17.4. JAN ČENSKÝ, herec: BRAZÍLIE
Chlap vyhraněných názorů podepsal petici Několik vět. Mapa zámořských objevů byl herecký 
debut, následoval seriál Zkoušky z dospělosti. Zjevem je prý předurčen pro role v pohádkách. 
„Mám rád fajn lidi, se kterými se cítím dobře, to poznám dost rychle... Jsem zvědavý a zajímá 
mě vše nové...i když jsem toho už dost viděl a  poznal... Nejlépe na  vlastní kůži, nejen 
z doslechu...“
24.4. JAN HOMOLA, skupina WOHNOUT: GRUZIE, ARMÉNIE, AZERBÁJDŽÁN, KARABACH
Jezdí slušně na skejtu a hraje slušně na kytaru. s bráchou táhne kapelu Wohnout, osud, ze 
kterého nelze odejít! Na koncertech šílí nejen fanynky... všichni hltají skromného sympaťáka. 
Zahraje i nám!
24.4. RICHARD SANTUS, pilot privátních tryskáčů:  SEVERNÍ PÓL A DALŠÍ EXTRÉMY 
Zažijeme expediční létání, Afriku, severní pól, přelety severního Atlantiku, Grónsko, Kanadu... 
Dodávky letadel do exotických zemí a létání tam. Letecké evakuace a repatriace. Lety balonem 
přes Alpy. vrtulníky, historická letadla a cestování s nimi. Žije s vnučkou Josefa vágnera. 
Zajímavostí na několik životů...

NEJBOHATŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY

www.livingstone.cz

2019 – 10. jubilejní sezona


