
NÁRODNÍ MUZEUM a  CK LIVINGSTONE pořádají besedy v  atraktivním 
prostředí NM. Africký stánek s  exotikou a  kávou, 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...

7. 2. RADEK JAROŠ, horolezec: KORUNA PLANETY – AUSTRÁLIE + ANTARKTIDA
Náš nejznámější horolezec jede na vlně popularity. Jako 15. lezec světa a první Čech vystoupil na všech 14 osmitisícovek bez 
použití kyslíku, zkompletoval unikátní Korunu Himálaje. Nyní poznává hory Koruny světa. 
7. 2. DAN BÁRTA, zpěvák: PAPUA NOVÁ GUINEA – VÁŽKY
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…
14. 2. JAN ČENSKÝ, herec: BRAZÍLIE
Vtipný herec i moudrý moderátor je věčný gentleman stále obklopený davem krásných Miss. Charismatický princ z pohádek 
hraje od mládí hlavně kladné role. Pozitivní fluidum přenáší na návštěvníky představení. I na vás!  
14. 2. PAVEL HORVÁTH, fotbalista: JAPONSKO
Bystrý fotbalový záložník srší vtipem a překvapivými nápady. Strhává pozornost i dnes? Rozhýbal celou Plzeň, zbožňovali jej  
v Japonsku.  Režisér hry má vynikající nejen levačku, chytré přihrávky a přímé kopy, ale hlavně tah na branku. Jaké fórky připraví na nás? 
21. 2. PETR FIALA, MŇÁGA A ŽĎORP: MONGOLSKO
Kytarista, textař a frontman je na jevišti rozjetý válec plný energie. Mocné fluidum přenese i na vás! Mňága kráčí novými 
směry, sluší ji spolupráce s Nohavicou i režisérská nadsázka Zelenky. Hravé slovní obraty zbožňují davy fanoušků. Vyletí  
v muzeu Matahari nad Kalahari?
21. 2. ALEŠ NAJBRT, grafik: JIŽNÍ AMERIKA
Nejznámější grafik je i herec, hudebník a režisér. Stojí za vyhlášenými logy DOX, ČT, Praha…Skvělou nadsázkou exceluje se 
skupinou TROS SKETOS, netradiční humor nabízí v baletní jednotce KŘEČ a divadle SKLEP. Překvapuje stále novými nápady. 
Čím překvapí nás? 
28. 2. PETER HÁMOR, slovenský horolezec - DHAULAGIRI + KORUNA HIMALAJE
Dokázal unikátně 15 výstupů na vrcholy všech 14 - ti osmitisícovek. První byl Everest, 2 x stál na Annapurně, která je 
nejnebezpečnější. Jediný Slovák má na kontě Korunu Himálaje - výstupy na všechny osmitisícovky - i Korunu Planety. 
Skromnost, přehled, černý humor i nadsázku si rychle  zamilujete. Bodrý Tatranec boduje nejen v horách! 
28. 2. CHANTAL POULLAIN, herečka: FRANCIE, FRANCOUZKY A FRANCOUZI
Francouzský šarm a elegance i hluboký charismatický hlas - to je věhlasná Chantal. Šašek a královna, legendární divadelní 
a filmová hra, ve které účinkovala s bývalým partnerem Bolkem Polívkou, ji proslavila i v České republice.
7. 3. VÁCLAV CÍLEK, geolog: CESTA DO BRATISLAVY PŘES VYSOČINU
Uznávaný geolog je i klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. 
Vypracoval se v mimořádnou osobnost, jeho přednášky bývají vyprodané. Rozsah témat je obrovský, názory moudré  
a vyhraněné. Co naší planetě hrozí? Jak jsme na tom s vodou? A s cestou na Slovensko…?
7. 3. TOMKI NĚMEC, fotograf: KUBA
Oficiální fotograf prezidenta Václava Havla 1989-93 a 1997–2003 vydal knihu snímků z Havlova prvního prezidentského 
období. Dvakrát byl oceněn v  soutěži World Press Photo. Na  jeho výstavu i  knihu se stála fronta. V  NM si jej užijeme 
exkluzivně.
14. 3. DAVID VÁVRA, architekt: IZRAEL
Šumná města proslavila skvosty architektury i šumného Davida. Obohatil nejen slovník. I jako laikové nasáváme moudra 
odborníka. Všichni si přece jednou postavíme to nejlepší! Guru netradičních staveb poradí. Vše probereme v "jeho" baru 
Akropolis. Největší soda je stejně Česká! A David opravdový fenomén...
14. 3. EVA HOLUBOVÁ, herečka: PERU
Vyzrálá herecká hvězda má vyhraněný názor, umí silný postoj ve správné chvíli. Prožíváme ji hlavně u filmu, má však přesah 
různými směry. Prožili jsme kdysi výjimečný čas jen ve čtverci s Václavem Havlem, Jeho Svatostí dalajlamou a skvělou Evou. 
Zažijeme životní chvíle i v NM...?  
21. 3. JIŘÍ KOLBABA, fotograf: NEPÁL 
Velký obdivovatel cest Jamese Cooka přibližuje atmosféru exotických zemí na Rádiu Impuls. Skvělý vypravěč ve strhujícím 
večeru unese i vás. Přidejte se v květnu na společnou cestu do Tichomoří! 
21. 3. SOŇA TICHÁČKOVÁ, castingová režiséerka: MEXIKO
Ve Filmovém studiu Barrandov dělala pro zahraniční filmy. Setkává se při natáčení s osobnostmi jako Klaus Maria 
Brandauer, Faye Dunaway ... Byla první castingovou režisérkou po revoluci. Má srovnání naší i světové filmové scény. Co 
poodhalí ze zákulisí slavných filmových hvězd?

28. 3. JANA PAULOVÁ, herečka: INDIE ANEB, JAK BĚŽET DO KOPCE
Jemná, vtipná, laskavá i sportovní... Jde to vůbec dohromady? Trek v horách Himálaje i poznávání syrové Indie pořádně 
prověří. Někdo se překlopí do nové role - pomáhat druhým. Ona to umí! Holky do nepohody stojí za to poznávat! Na horách 
i v NM...
28. 3. RADKA TŘEŠTÍKOVÁ, spisovatelka: PSANÍ NA CESTÁCH
Jedna z nejprodávanějších českých spisovatelek vystudovala práva a sedm let se oboru věnovala. Její knihy jsou vhled do 
křehkého ženského světa - hořce vtipné, poetické i tragické. Vypravěčský talent nutí od knihy neodcházet a přečíst během 
pár večerů. Ještě silnější může být naživo v muzeu. 
28. 3. TOMÁŠ TŘEŠTÍK, fotograf: NEw YORK
Je známý ikonickými balkónovými fotografiemi i reklamní a portrétovou tvorbou. V reklamní a portrétní fotografii patří 
mezi absolutní špičku. Pracuje pro největší reklamní agentury, ale rád fotí život ve městě i na cestách. Nafotí i vás...?
4. 4. VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, filosof: ITALSKÉ ANOMÁLIE
Jeho knihy a  přednášky burcují k  přemýšlení i  třídění názorů a  hodnot. Metafory jsou inspirující a  názorné, úsměvné 
i úzkostné, každopádně znamenité. Podnětné výzvy rozhodně stojí za návštěvu i v NM. Zajímavé názory mohou někdy 
změnit život. I váš...?
4. 4. FRANTIŠEK KOUKOLÍK, neuropatolog: ROZDÍLY INTERAKCE MOZKU U RŮZNÝCH KULTUR
Lékařská kapacita a skvělý vypravěč umí vědecké poznatky zprostředkovat široké veřejnosti. Mají diktátoři, politici i géniové 
jinak organizované mozkové centrum? Kniha: „Vzpoura deprivantů: O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené 
moci“ klade zajímavé otázky. Najdeme na ně odpovědi?
11. 4. TOMÁŠ ŠEBEK, Lékaři bez hranic: JIŽNÍ SÚDÁN
Válečný chirurg zažívá na Haiti, v Afghánistánu i v Jižním Súdánu situace, které se vymykají životu, co známe z domova. 
Jeho příběhy oslovily tisíce čtenářů, diváků a posluchačů. Ještě lepší, než hltat jeho napínavou audio knihu je naslouchat 
vyprávění naživo. Přijďte si s Tomášem popovídat! 
11. 4. MATĚJ RUPPERT, zpěvák MONKEY BUSINESS: ARGENTINA
Zpěvák a showman je frontman oblíbené kapely Monkey Business. Geniální bavič i zajímavě hraje. Nadání imitace 
jazyků všude nadchne. Na koncertech srší energií. Tančí i netančící a zpívají i nezpěváci! Roztančí i sál Federálního 
shromáždění...?
18. 4. JIŘÍ STIVÍN, hudebník: SRI LANKA 
Hudební alchymista patří k  nejuznávanějším hudebníkům u  nás i  v  zahraničí. Stále hledá výzvy. Z  tradičního jazzu 
zabrousí i do nejmodernějších odvětví. Vyniká v interpretaci předklasické hudby na zobcovou flétnu. Jazzový čaroděj 
uhrane i vás!
18. 4. LADISLAV HERYAN, farář: IZRAEL
"Pastor undergroundu" kázal na pohřbu Ivana Martina Jirouse a vedl rozloučení s Filipem Topolem. Emigroval do Říma  
s cílem studia teologie a následné mise do Afriky. Přednášel Nový zákon i řečtinu, vedl studentskou komunitu. Doktor 
teologie zajímavě přednáší nejen na fakultě UK. Přestaneme hřešit...?
2. 5. MIROSLAV DONUTIL, herec: NA CESTĚ
Jeden z nejpopulárnějších herců strhává pozornost, kam vkročí. I v muzeu! Nadaný komik a vypravěč graduje rodinné 
herecké geny. Sluha dvou pánů 20 let vyprodával jeviště. Hvězdné chvíle prožil v Národním divadle, nezdolnou energií 
udivuje na pódiu v Brně. Všichni hltáme pořad Na cestě. Nejlépe vše prožívat naživo!
2. 5. VLASTA ČIHÁKOVÁ NOSHIRO, japanistka: JAPONSKO 
Zemi vycházejícího slunce zajímavě přiblíží osoba nejpovolanější. Paní Noshiro byla oceněna Řádem vycházejícího slunce 
se zlatými paprsky. Japonsku se za dlouhou dobu pobytu dostala pod kůži, odhalí i netradiční zajímavosti. Potěší  
i japonský úspěch Slovanské epopeje.  
9. 5. PETR SÍS, malíř: USA
Světový ilustrátor žije v USA, maluje pro celý svět, srdcem je Brňák. Autor 40 - ti knih vytvořil k dalším 60-ti publikacím 
ilustrace. Vše začalo s Beach Boys, poté práce pro Boba Dylana už v Americe. Dnes spolupracuje s U2, Milošem Formanem... 
Famózní Tajemství červené krabičky poodhaluje Tibet. Otevřeme i další mystéria...
9. 5. DAVID SÍS, režisér: TIBET
Autor TV seriálu Na cestě rotuje světem jako filmař i labužník života. Slavný otec V. Sís se na něm podepsal nejen doživotní 
láskou k Tibetu, přátelství s Jeho Svatostí dalajlamou zavazuje. Jméno Sís ještě hodně uslyšíme. Zažijte také vodopád skvělé 
výmluvnosti. Lavina super nápadů inspiruje...
9. 5. IVA KUBELKOVÁ, moderátorka: INDIE
Sličná vicemiss ČR 1996 je modelka i zpěvačka. Přehlídková mola vyměnila za roli moderátorky a herečky. Vítězka soutěže 
o nekrásnější česká ňadra potěší oko nejen fotografa. Poslední večer sezony je správné vyvrcholení projektu...


