
20.1. RADEK JAROŠ, horolezec: K2
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. Poslední byla rychlá K2. Z médií 
víme hodně, ne však třeba...
KAREL POBORSKÝ, fotbalista: INDONÉSIE S POTÁPĚNÍM
Slavný fotbalový básník vstoupil do dějin fotbalu jako skvělý uragán. Působil v prestižních klubech Evropy - 
Manchester United, Benfica Lisabon, Lazio Řím i obě pražská „S“. V reprezentaci patřil k nejlepším, pověstný 
lob se stal legendou... Nebude kličkovat...?
27.1. PAVEL ŠPORCL, houslista: JAPONSKO
Houslový virtuóz slaví nekonvenčním vystupováním úspěchy na  významných pódiích u  všech generací 
posluchačů. V USA studoval na prestižních školách, koncertuje po celém světě, spolupracuje s významnými 
umělci a orchestry. Užijme si výjimečný talent!
BÁRA HRZÁNOVÁ, herečka: INDIE
Šikovná divadelnice s ohromnou fantazií obdržela Thálii za Hrdý Budžes, který v divadlech baví dodnes. Hrála 
v  Národním divadle i  Na  zábradlí, namluvila audioknihu Lichožrouti,  libuje si v  rolích neviditelných postav. 
V rádiu hrála spermii. Exceluje v práci očí, umí tleskat nohama. Jaký bude náš potlesk?
3.2. BOHUMIL VURM, spisovatel: CESTY KARLA IV.
Baví se záhadami evropské historie a  tarotem. Věnuje se studiu tajných organizací a  zasvětitelských škol. 
Tvůrce ojedinělých výstav a expozic o historii, významných osobnostech i víně. Autor mnoha knih. Co přinese 
velký esoterik a autor série Tajné dějiny Evropy?
VILIAM POLTIKOVIČ, režisér: DALAJLAMA
Dokumentarista, scénárista i kameraman natočil na 150 filmů. V posledních letech se zabývá tématem smrti. 
Točí filmy, které hledají odpovědi na věčné otázky: Odkud jsme přišli, proč tu jsme a kam jdeme? Dozvíme se 
to? Film s Dalajlamou si můžete odnést na DVD...
10.2. VÁCLAV DEJČMAR, analytik: PERU A ŠAMANISMUS
Miluje rozmanitost, zakládá Klub excentriků. Užívá si vlastní modelingové agentury, galerie DOX i byznysového 
akcelerátoru TechSquare. Velkorysý renesanční přístup podtrhují zvláštní zájmy. Podporuje vědecké expedice 
s přínosem pro současné poznání. Vždy je unikátní!
ONDŘEJ HEJMA, zpěvák: STOPEM DO NEPÁLU
Zpěvák, skladatel,  frontman skupiny Žlutý pes a spolupracovník AP moderuje v  klobouku. Jako porotce 
hudebních soutěží patří k vyhlášeným. Jeho kniha Autostopem do Nepálu se stala mnohým „biblí“ na cesty... 
Věcné hlášky i utříbený názor si užijeme!
17.2. ROBERT PORKERT, promotér: KANADA
Jeho tvář zná málokdo, rozhovory šetří. Vede u  nás největší koncertní agenturu Live Nation. Přivezl ACDC, 
Rolling Stones, Madonnu, Depeche Mode, Deep Purple, Boba Dylana, Red Hot Chili Peppers, Stinga, Shakiru 
i kontroverzní výstavy jako Bodies. Jaké nové koncerty kromě ACDC poodhalí?
JIŘÍ MÁDL, herec: LAPONSKO
Teenagerovský idol patří k nejslibnějším mladým hercům. Film Snowborďáci zrodil hvězdu, na vlně popularity 
jde z role do role. Propaguje koloběžky HUGO Bike, píše scénáře a divadelní hry, zabodoval komedií Pojedeme 
k moři. Co zajímavého příště?
24.2. JAKUB LUDVÍK, fotograf: AMAZONIE
S  neotřelými názory pracuje ve  světě celebrit, jeho objektiv zachycuje osobnosti veřejného života. Díla 
módního fotografa zdobí tituly knih, magazínů i divadelních programů. S modelkami odjel za dobrodružstvím 
do Amazonie. Vyhraněné postoje vzbuzují emoce...
PAVEL VRBA, fotbalový trenér: FOTBAL VE SVĚTĚ
Pětinásobný Trenér roku a kouč reprezentace přivedl Česko na EURO. Na životní štaci v Plzni 2 x vyhrál titul 
a 2 x se kvalifikoval do Ligy mistrů.  Oslavné kotrmelce baví hráče i fanoušky. Prozradí patent na úspěch?
2.3. MAREK EBEN, moderátor: CESTOVÁNÍ S INVALIDNÍM VOZÍKEM
Nejlepší český moderátor vládne divácké anketě TýTý. Vlastní jemný inteligentní humor, jeho pořady jsou 
oblíbené – O poklad Anežky České, StarDance, Na plovárně, zvládá i MFF v Karlových Varech. Folkoví Bratři 
Ebenové vyhrávají zlaté desky. Škála aktivit je široká!
KATEŘINA NEUMANNOVÁ, běžkyně na  lyžích: TRENTINO
Královna bílé stopy vybojovala pět medailí na MS, šest na olympiádě. Strhující zlatý finiš v Turíně vhání 
i po letech slzy do očí. S ČOV chystá projekt podporující vrcholové sportovce po ukončení kariéry. Zimy 
tráví v milovaném Trentinu. Miláček národa přitahuje emoce...
9.3. JIŘÍ KOLBABA, fotograf: FOCENÍ VE SVĚTĚ
Z  expedic do  odlehlých oblastí přiváží zajímavý materiál. Organizuje foto výstavy o  krásách světa. Velký 
obdivovatel cest Jamese Cooka přibližuje atmosféru exotických zemí na  Rádiu Impuls. Skvělý vypravěč 
ve strhujícím večeru unese i vás...
OM DANCE ACADEMY: TANCE BOLLYwOOD + INDIE
Bollywoodský tanec vypráví příběh, vychází ze slov a nálady písně. Je o fantazii a půvabu, nemá limity pro 
kreativitu. Může být tradiční, odvážný, sexy i moderní. Posláním je šíření lásky a pozitivní energie. Bollywood 
party naplno! 
16.3. HYNEK, KMONÍČEK, diplomat: ISLÁMSKÝ STÁT
Ex velvyslanec a současný ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky je zkušený ošlehaný 
diplomat. Milovník etnické hudby sbírá i  vodní dýmky. Chodící encyklopedie znalostí ohromuje geniální 
pamětí.  Mistr slova neuhýbá tématům.
PETR JAN JURAČKA, fotograf: RUSKO – BAJKAL
Přírodovědec a profesionální fotograf cestuje do světa za přírodními úkazy i podivnými organismy. Využívá 
nové prvky a techniky, při focení přírody je hodně „jiný“. Dobrodružství si jej často najde samo... Kromě průřezu 
zajímavé fauny poodhalíme hlavně Bajkal. 
23.3. MILAN CALÁBEK, filozof: DRUHÝ BUDDHA
Zakladatel Univerzity nové doby na cestách poznal léčitele i šamany celého světa. Věnoval se antropologii, 
etnografii a  léčitelství, studoval a  praktikoval buddhismus v  tibetských klášterech Indie i  Nepálu. Založil 
esoterické centrum Mandala. Obrovské znalosti hladí na duši... 
MIROSLAV BOBEK, ředitel Zoo Praha: AFRIKA
V  ZOO buduje nové pavilony, překonává rekordy návštěvnosti. Prohlubuje chovatelské úspěchy i  úsilí 
v  záchraně ohrožených druhů. Zorganizoval letecké transporty koní Převalského do  Mongolska. Aktivně 
chrání gorily nížinné v Africe. Odvádí špičkovou práci nejen mezi zvířaty... 
30.3. RICHARD KONKOLSKI, mořeplavec: OSAMĚLÉ PLAVBY
Nejslavnější český lodník několikrát obeplul zeměkouli. Nezdolný dobrodruh exceloval v sólo závodech přes 
Atlantik, poranil si páteř v  Kapském Městě, zvládl kotrmelec v  Indickém oceánu, přežil potrhané plachty 
u bouřlivého Hornova mysu. Držitel medaile za zásluhy má celosvětový respekt. Nebojí se souše...?
LADISLAV ŠPAČEK, mluvčí prezidenta: CESTY S PREZIDENTEM HAVLEM
Autor seriálu Etiketa působil 11 let jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Účastnil se vrcholných 
společenských událostí, navštívil 50 zemí, setkal se s desítkami prezidentů a členů královských rodin. Dnes 
konzultant komunikace a etikety je výborný spisovatel. Vyhlášený elegán je prima společník!

6.4. LENKA KLICPEROVÁ, šéfredaktorka Lidé a Země: ISLÁMSKÉMU STÁTU NA DOSTŘEL
Sličná novinářka je i odvážná, její cesty nejsou pro ufňukané „barbíny“. Preferuje zajímavé a divoké země 
jako Kongo, Nigérii, Mali, Afghánistán, Irák, Sýrii... Působivé aktuální svědectví motivuje k  pomoci. 
Pomůžeme také? Troufá si na dostřel...
MARTINA TRCHOVÁ, hudebnice: LADAKH
Mnoha talenty obdařená zpěvačka, písničkářka a  výtvarnice se vydala do  himálajské vesničky Mulbek učit 
v místní škole výtvarnou výchovu a hru na kytaru. Zahraje a zazpívá i ukáže obrazy! 
13.4. KAREL LOPRAIS, Rallye Dakar: AFRIKA
Slavný řidič je osobností nejtvrdšího závodu planety, kde má druhou nejlepší bilanci. Šestinásobný dakarský 
vítěz a symbol Tatry se stal motoristickým sportovcem století, vlastní několik Zlatých volantů. Rodinný Loprais 
team válcuje obří tovární stáje. Synovec Aleš zdárně pokračuje...
ZUZANA BERANOVÁ, novinářka: ŠPLHÁNÍ PO AFRICKÉM ŽEBŘÍKU
Vystudovaná žurnalistka pracovala pro MF DNES a na českých ambasádách v Nigérii, Keni a Zimbabwe, nyní 
pro EU v Namibii. Vášnivá obdivovatelka africké přírody i kultury je autorkou životopisu slavné Joy Adamson. 
Stále vyráží na safari!
20.4. MARTIN DEJDAR, herec: USA – FLORIDA
Herec, moderátor, dabér i hokejista ztvárnil nespočet filmových rolí. Známý bavič ze všech televizí moderuje, 
sportuje a  drží se v  kondici. Bejby z  Šakalích let exceloval v  seriálu Zdivočelá země, daboval Barta, řádil 
v soutěži Česko Slovensko má talent, válel jako metalový Ozzák v Comebacku. Žije na slunné Floridě.
ZDENĚK SKLENÁŘ, galerista: ČÍNA
Znalec malířství usiluje o  vytvoření silné galerie prezentující nejvýznamnější hodnoty českého umění. 
Spolupracuje se světovými muzei, klade důraz na  kvalitu a  výjimečnost. Co přiváží z  časté Číny? Názorově 
vyhraněná osobnost přitahuje...
27.4. TOMÁŠ POLÁČEK, novinář: STOPEM KOLEM SVĚTA
Zastavil už na 5 000 aut, seděl v tureckém vězení, stopoval do Pekingu na OH, Saharou v severní Africe. 
Za 70 dní objel svět. Projel Rusko, Aljašku a Amerikou až do Ohňové země. Trpěl i šlukoval, ilegálně přes 
hranice... Má co vyprávět!
MARTIN GLASER, ředitel Národního divadla Brno: FRANCIE
Režíroval Havlovo Odcházení, Shakespearova Macbetha i Čechovovy Tři sestry. Národní divadlo Brno přetváří 
na moderní scénu. Přivedl nové umělecké šéfy, nebojí se radikálních změn. Silný tým má zaděláno na velký 
úspěch. Přijde?
4.5. RADIM ŠPAČEK , filmař: INDIE A BOLYwOOD
Za  dokument z  obleženého Sarajeva získal mezinárodní ceny, za  thriller Pouta Českého lva, natáčel 
v Afghánistánu... Organizuje Festival bollywoodského filmu. Svobodomyslný režisér zná Indii i jinak!
OTAKAR CHOCHOLA, mistr Feng Shui: ČÍNA A TAO
Architekt, horolezec a zakladatel Feng Shui studoval čínská bojová umění a meditaci v chrámové taoistické 
akademii v čínských horách. Otevřel čajovnu ve volné přírodě, vzdělává i odborníky. Co naučí nás?
11.5. PETR HORKÝ, režisér: STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Dobrodruh, polárník, dokumentarista a  režisér podnikl expedici na  severní pól, přešel Grónsko, vyšplhal 
na  vrchol soptícího vulkánu. Režíroval velkorysý film Století Miroslava Zikmunda, dokreslil obrázek 
legendárního cestovatele. Polární cesty jsou součástí jeho duševní hygieny. 
VÁCLAV NEUŽIL, herec: PORTUGALSKO
Proslavil se díky rolím na prknech Dejvického divadla, ve filmech Muži v říji a Alois Nebel, zářil ve Vyprávěj, 
Zázraky života, Maharal, Strážce duší, Zoufalci... Po boku Ivana Trojana exceluje v seriálu Čtvrtá hvězda. Získal 
cenu Thálie. 
18.5. STEVE LICHTAG, režisér: ALDABRA
Slavný potápěč a respektovaný filmař se první potopil bez klece k bílým žralokům. Férový chlap je výjimečný, 
umí napsat bestseller i natočit světový film. 3D výprava na Aldabru překonává očekávání. Je vtipný a originální.
MARTIN KOUKAL, běžec na lyžích: HIMÁLAJ – ČO OJU
Vyhrál MS ve Val di Fieme na  50 km volnou technikou. Král bílé stopy byl druhý v  anketě Sportovec roku. 
Olympijský medailista lyžařské štafety se zúčastnil horolezeckých expedic, s Radkem Jarošem vystoupil na Čo 
Oju (8 201 m). Lákají ho stále nové výzvy.
25.5. MILOSLAV STINGL, cestovatel: DOBRODRUŽSTVÍ NA VŠECH ROVNOBĚŽKÁCH
Vydal 42 knih ve 240 vydáních v celkovém nákladu 17 milionů výtisků. Ve světě široce uznávaný etnograf, 
spisovatel a  cestovatel poznal 152 zemí a  umí 17 jazyků. Zažil blokádu Kuby, objevil indiánský kmen 
a přežil námořní katastrofu. Uvede novou biografii.
VÁCLAV KOUBEK, hudebník: INDIE
Vyhlášený harmonikář je i režisér, herec, produkční a spisovatel. Vymykal se od počátku. Písně voní hospůdkou 
a  zkušenostmi tuláka. Odehrál bezpočet koncertů, složil stovku písniček, o  něco méně povídek a  nasbíral 
spoustu příznivců. Pořád ho to táhne zpátky do oblíbené Indie. 
1.6. MILAN CAIS, Tatabojs: JIŽNÍ KOREA
Alternativní kapela z  Hanspaulky sbírá nadšené recenze a  vřelé reakce fanoušků. Nanoalbum získalo čtyři 
Zlaté anděly, 16 alb celkem je parádní bilancí. Retro zvuky, hlasové samply i netradiční hosté z tvorby naštěstí 
nezmizely. Jdou s dobou, jsou ozdobou. Poodhalí novinky?
JAN BURIAN, písničkář: PORTUGALSKO
Napsal 300 písniček a odehrál 4 000 koncertů. Navštívil Ameriku, Chile, Island, Dánsko, Portugalsko... Fejetony 
publikuje v Lidových novinách i Mladé frontě, uvádí je rozhlasové BBC. Posezení s Janem Burianem přivedlo 
na obrazovku sto zajímavých osobností. Vy můžete naživo!
8.6. TOMÁŠ SEDLÁČEK, ekonom: ZA SVĚTEM PO SVĚTĚ
Hlavní makroekonomický stratég ČSOB působil jako poradce prezidenta V. Havla, radil i ministru financí. 
Přednáší filozofii, ekonomii a dějiny ekonomických teorií. Člen NERV a Fondu proti korupci, rád jezdí na kole 
a lyžuje. Zasvětí nás do tajů ekonomiky?
DAVID ČERNÝ, výtvarník: S UMĚNÍM PO SVĚTĚ
Tvůrce kontroverzních a  provokativních plastik je nejvýraznější postavou naší výtvarné scény, vystavuje 
po celém světě. Růžový tank, Kůň v Lucerně, Miminka na Žižkovské věži, Entropa, London Booster. Trumfne 
fialový prostředník Vltavy?
15.6. JOSEF VÁŇA, žokej: ZA ANGLICKÝM PLNOKREVNÍKEM
Osminásobný vítěz Velké Pardubické je největší postavou dostihového sportu. Legendární Železník, Vronsky 
nebo Tiumen přepisovali historii. Pověstný optimista přežil v  roce 1994 klinickou smrt, za  dva měsíce se 
triumfálně vrátil do sedla. Spatříme trenéra na startu? I na pódiu!
PAVEL LIŠKA, herec: JIŽNÍ AMERIKA – MOTOCESTY
Ztvárnil parádní role v Návratu idiota, Divokých včelách, Pupendu, Horem pádem i Venkovském učiteli. Držitel 
Českého lva přesedlal z minikár na motorku, s filmaři projel kus světa. 
JAN RÉVAI, herec: MOTO CESTOU NECESTOU
Od mládí tančí. Účinkoval v muzikálech Dracula, Romeo a Julie, Carmen i Pomáda, proslavil ho Šimon z filmu 
Rebelové. Na motorce dal Kavkaz i Jižní Ameriku. Havaroval i překonal horskou nemoc.
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ASIE • AFRIKA • AMERIKA • AUSTRÁLIE • ANTARKTIDA

www.livingstone.cz

pořádá




