
LEDEN 2015
14.1. RADEK JAROŠ, horolezec: KORUNA HIMÁLAJE
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 mé-
dií víme hodně, ne však třeba... 
ONDŘEJ NIKL, seakajaking: SVĚTOVÁ MOŘE S KAJAKEM
Odvážný mladý „dravec“ vyráží za smělými expedicemi na slanou vodu 
již deset let do celého světa. 
21.1. PETER HABELER, světový horolezec: POSVÁTNÉ VRCHOLY
Jeden z nejslavnějších lezců světa. Společně s R. Messnerem jako první 
zdolali Everest bez umělého kyslíku. Průkopník alpského stylu je obrov-
ský sympaťák a perfektní chlap. Po fenomenálních zážitcích z minula se 
pouštíme do nového dobrodružství. Zažijte s námi něco výjimečného!
LUCIE HROzOVÁ, horolezkyně: SVĚTOVÉ LEzENÍ
Hvězdná reprezentantka a výjimečná osobnost světového horolezectví 
propadla lezení v deseti letech, na kontě má přelezy, které žádná jiná 
žena nezdolala. Jako první na světě dala obtížnost M14 lezenou pouze 
muži. Pravidelně  získává Výstup roku. Studovala Právo v  podnikání. 
Na co má právo lezecká špička...?
28.1. VÁCLAV HUDEČEK, houslový virtuos: HUDBA VE SVĚTĚ
Ohromil už v 15 letech na koncertě v Londýně, vystupoval na nejprestiž-
nějších pódiích a světových festivalech s nejlepšími světovými orchestry. 
Jeho nahrávka Vivaldiho je nejúspěšnější titul ČR. Byl oceněn státním 
vyznamenáním. Výjimečného virtuosa oceníme s nadšením i my... 
VLADIMÍR ŠMICER, fotbalista: ANGLIE
První český vítěz Ligy mistrů v  dresu Liverpoolu, držitel poháru UEFA 
a fotbalista roku 2005 si vyzkoušel nádherné repre góly i nelehké „mana-
žování“ české reprezentace. S  fotbalem projel velký svět, zbožňují jej 
nejen Češky... Prozradí pověstné „Štístko“ recept na  fotbalový úspěch? 
Ukáže kouzla s míčem?
LADISLAV VÍzEK, internacionál: FOTBAL VE SVĚTĚ
Držitel zlaté olympijské medaile 1980 a  bronzové z  ME je člen Klubu  
ligových kanonýrů (115 branek). Odchovanec Čechie Hlušice to dotáhl 
zatraceně daleko. Fotbalovou hravostí bavil sebe i  stadiony, parádní  
kličky zbožňoval celý národ – stejně jako božského Láďu! Jasné názory 
i ostrý jazyk se cení...

ÚNOR
4.2. VÁCLAV MARHOUL, režisér: SEVERNÍ AFRIKA
Se svým filmovým vojskem obsadil ztracený Tobruk. Scénárista, režisér, 
herec a výborný manažer si vyzkoušel, jaké to je válčit v zákopech sever-
ní Afriky. Mimořádné ambice a schopnosti dokáže realizovat!
TOMÁŠ HANÁK, herec: TURECKO
Známý herec, bavič a moderátor má silný šarm, vyhlášený fešák je pře-
zdívaný „český Clooney“. Výrazná osobnost proměnila chátrající sklad 
v nádražní výletní hospodu Nižbor. Nadchne nejen Nižbor...
11.2. VLASTIMIL HARAPES, tanečník: ITÁLIE, ŘÍM
Dlouholetý sólista baletu Národního divadla účinkoval v padesáti před-
staveních první scény. Tančil na světových jevištích, vedl balet Národního 
divadla. Baletní mistr zasedá jako porotce v  mezinárodních tanečních 
soutěžích. Prý nás také naučí...
PETR FORMAN a MATĚJ FORMAN, herci: USA
Absolventi loutkoherectví patří k výjimečným divadelníkům atypických 
scén. Zářili už jako dětští herci v  komediích Homolků. Divadlo bratří  
Formanů je fenomén i  ve  světě, nadčasové Obludárium srší nápady 
a energií. Vždy jsou jiní a hraví, rozhýbali i loď... Rozhýbou i nás?
18.2. BORIS HYBNER, mim: MEXIKO
Vrcholný představitel české pantomimy má stále smělé plány a velkory-
sé projekty. Dokáže jít za  snem navzdory překážkám s  nakažlivým  
úsměvem na rtech. Existuje něco, na co si netroufne? Uvidíme...
JIŘÍ VYORÁLEK, herec: BOGOTA, NEW YORK, PETROHRAD
Čerstvá herecká hvězda právem na výsluní. V televizním Českém století 
úžasně ztvárnil K. Gottwalda, seriál První republika mu převrátil život. 
Naučil se jezdit na koni, s vycpaným břichem si zahrál Wericha, s milova-
nou kytarou hraje ve třech kapelách. Zahraje i nám? 
25.2. JAN TRÁVNÍČEK, horolezec: K2
Expedice s  Radkem Jarošem na  K2  slavila úspěchy i  mediální. Jaká 
byla...? Netradiční pohled prima společníka a geodeta, manažera skupiny 
Znoucecnost. Bavič expedic si potrpí i na dýmky. 
PETR MAŠEK, horolezec: JORDÁNSKO
Výstup roku 2004 za  Šiša Pangmu získal s  dobrou partou, jeho jistota 
a výkonnost je v lezeckém světě oblíbená. Spolehlivý borec táhne i velké 
výpravy. Perfektní parťák je žádán...

BŘEZEN
4.3. MIROSLAV DONUTIL, herec: CESTOPIS NA CESTĚ
Geny ochotníků a dědy vypravěče stvořily parádní hereckou hvězdu. Jeho 
Sluha dvou pánů slavil už 20 let, stále exceluje. Hvězdné chvíle prožil 
v Národním divadle, nezdolnou energií však udivuje nejen na pódiích.
Planetou cestuje nejen hlasově v  televizním pořadu Na  cestě. Odhalí, 
kde udělali soudruzi z východu chybu...?
STEVE LICHTAG, režisér: PODMOŘSKÝ SVĚT
Slavný potápěč a  respektovaný režisér se jako první potopil bez klece 
k bílým žralokům. Férový chlap je výjimečný, umí napsat bestseller i na-
točit světový film. Stálým nadhledem a černým humorem příjemně baví 
okolí. Že je s ním stále velká legrace poznáte i vy...
11.3. IVO JAHELKA, zpívající právník:  NEPÁL
Folkový písničkář zhudebňuje strhující příběhy, které umí život. S  ČT 
připravil zajímavý seriál Neznalost neomlouvá. V  trekovém Nepálu 
o dobrodružství nebyla nouze. Humor a smích bere (kromě kytary) jako 
koření života. Rozehraje to s námi.
JAKUB KLEPAL, ředitel Forum 2000: MEXIKO A LATINSKÁ AMERIKA
Výkonný ředitel Nadace Forum 2000 je renesanční osobnost s velkým přesahem. 
V  mladičkém věku vládne obrovské škále aktivit. Potkává se s  premiéry 
i dalajlamou, celebritami i uprchlíky, nositeli Nobelovy ceny... Jaké jsou další 
plány Fóra? Na jaké zajímavé osobnosti se můžeme těšit? Poodhalí plány?
18.3. PAVEL KLENER, lékař: PUTOVÁNÍ zA VĚDOU DŘÍVE A NYNÍ 
Špičkový onkolog a  hematolog sbírá významná ocenění i  v  zahraničí. 
Uznávaný lékař získal Národní cenu vlády Česká hlava 2012. Zakladatele 
chemoterapie pro léčbu nádorů a  zavádění nových léčebných metod 
obdivuje celý svět.
DOMINIK DUKA, kardinál: VATIKÁN
Arcibiskup pražský a primas český patří do sboru kardinálů, kteří se podí-
lejí na řízení katolické církve. Konkláve za zamčenými dveřmi ve Vatiká-
nu obestírá mnoho tajemství. Poodhalí některá...?
25.3. JITKA ČVANČAROVÁ, herečka: BHÚTÁN
Přitažlivá herečka z vinařské rodiny má dobrodružné geny, poznala chlad-
ný Tibet i horké Mali, sáhla na ni černá Afrika, s UNICEF pomáhá i Bhútánu. 
Obrovsky zviditelňuje „nemoc motýlích křídel“, za chráněnce snad dýchá... 
Snová diva roztančila zemi, srdcem však musí stále někde pomáhat... 
JAKUB KOHÁK, herec: JAR
Charismatický režisér a  herec tvoří netradiční reklamy pro věhlasné  
firmy. Na  festivalu v  Cannes byl v  prestižním světovém výběru Young 
Directors (nejlepší mladý režisér). Obří množství kreativní invence zaži-
jeme v přímém přenosu...

NÁRODNÍ MUZEUM a CK LIVINGSTONE pořádají zajímavá promítání s besedami.
Atraktivní 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...

CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU

Besedy mají skvělou atmosféru, spousta chvil zde 
bývá výjimečná. Osobnosti jsou vybroušené origi-
nály, publikum povedeně reaguje. V  NM býváte 
perfektní...

NOVÁ BUDOVA NM www.livingstone.czStředy od 19:00

Moderuje cestovatel Ruda Švaříček

www.cestovatelskestredy.cz

www.cestovatelskestredy.cz

Sledujte novinky • prohlížejte fotografie • čtěte rozhovory 
pošlete otázky hostům Rudy Švaříčka!

Slosování o hodnotné ceny
Zapište se do pamětní knihy při vstupu do sálu – vždy probíhá 
slosování o tematické ceny nejen od vystupujících osobností.

DUBEN
1.4. MICHAL VIEWEGH, spisovatel: SIERRA LEONE 
Nejúspěšnější spisovatel současna je držitel prestižní Ceny J. Ortena.  
Převrátil literární scénu, jeho knihy lámou rekordy prodejnosti, výjimeč-
né jsou i filmové adaptace. Prožil silný osobní příběh, poučení je výzvou. 
Staneme se Účastníky zájezdu...? 
PAVLA GOMBA, ředitelka UNICEF: AFRIKA 
Pomoc bere jako poslání. Přitahovala ji vždy Afrika, práce v Zimbabwe 
rozhodla o životní dráze. Sympaticky nevládne z pohodlí kanceláře, na-
vštěvuje citlivé oblasti osobně. Projela s  charitou planetu, troufá si 
na riziková místa. Když se zahledí velká kukadla...
8.4. IVAN HLAS, písničkář: AFRIKA 
Hudební génius je autor přehršle hitů, které si zpíváme už podvědomě, 
zdomácněly u barů, oslav i táboráků. Vymyslí muziku, texty a sežene lidi, 
kteří vše zahrají. Jednoduché... Písně filmu Šakalí léta jsou součástí zá-
kladního vzdělání. Nemá tichý ateliér, skládá doma mezi dětmi...
RICHARD FUCHS, kuchař: EGYPT 
Jako šéfkuchař v CottoCrudo byl první Čech v čele restaurace hotelu Four Se-
asons. Své umění piloval v Alexandrii, Šarm al Šajchu, Káhiře, Ženevě i Paříži. 
Perfekcionista v nejostřeji sledovaném místě českého gastro prostoru vždy 
vyčníval nezvyklou pokorou. Uvaří prý i v NM!
15.4. GABRIELA SOUKALOVÁ, biatlonistka: OLYMPIÁDA V SOČI
Dvojnásobná stříbrná medailistka ze ZOH v Soči pomohla historickému 
vystoupení českých biatlonistů. Bezprostřední, usměvavá, krásná a po-
korná – jde to dohromady? Okatou hvězdu nám závidí celý svět, všichni 
jsme ji milovali u obrazovek. Můžeme i naživo!
PETR KOUKAL, badmintonista: ASIE
Sedminásobný mistr ČR 2007 až 2014 dramaticky překonal vážné  
onemocnění, vyhrál svůj největší boj. Vlajkonoš české výpravy LOH 
v Londýně ukazuje abnormální charakter. Svým nadačním fondem spus-
til projekt STK pro chlapy. „Badec“ pinká každý, on ukáže světovost... 
22.4. VÁCLAV BERKA, sládek Pilsner Urquell: SEVERNÍ AMERIKA
Dohlíží na  kvalitu piva v  pivovaru i  restauracích, v  minipivovaru vaří 
s osobnostmi speciální várky. Jeho soutěž v čepování piva Pilsner Urquell 
Master Bartender probíhá v 17 zemích. Jaké jsou cesty V. Berky a piva 
Pilsner Urquell kolem světa? Ochutnáme pivko největšího znalce?
HYNEK KMONÍČEK, diplomat: INDIE, JAK JI POzNAT NECHCETE
Ex velvyslanec v Austrálii je ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezi-
denta republiky. Zkušený větry ošlehaný diplomat je milovník etnické 
hudby, sbírá pálivé omáčky a vodní dýmky. Chodící encyklopedie znalos-
tí ohromuje geniální pamětí. Neuhýbá tématům...
29.4. ANNA GEISLEROVÁ, herečka: HALIFAX
Milující máma hraje přirozeně a excelentně. Nejzajímavější a nejžáda-
nější herečka současna okouzluje publikum dokonale propracovanými 
rolemi. Odvážná osobnost zvládá spoustu činností najednou. Zvládne 
i bývalé Federální shromáždění?
JIŘÍ MENzEL, režisér: FILMOVÉ PŘEHLÍDKY V CIzINĚ
Světově uznávaný režisér Ostře sledovaných vlaků, Skřivánků na  niti 
a Rozmarného léta má na kontě i pět oper. Dvorní filmař Bohumila Hra-
bala ověnčený Oscarem významně rozšířil zlatý fond české kinematogra-
fie. V Budapešti uvedl Mozartovu operu Cosi fan tutte, píše knihy, doma 
i v zahraničí sbírá ocenění jako na běžícím páse.

KVĚTEN
6.5. KAREL ŘEHKA, plukovník: AFGHÁNISTÁN
Tvrdé boje s povstalci, neprostupné hory, extrémní podnebí... s tím se vyrov-
návají české speciální síly v Afghánistánu. Velitel elitních bojovníků poodkryje 
roušku tajemství o nasazení své jednotky. Jaká je válka na vlastní kůži? (Na tu 
je to vždycky nejhorší...) Milují uniformy i dívky pod Hindúkušem?
ONDREJ PÁLENÍK, generálporučík: AFGHÁNISTÁN
Veterán války v Perském zálivu velel elitním speciálním silám ČR v Afghá-
nistánu na první a druhé bojové misi českých vojáků od 2. sv. války. Řídil 
Vojenské zpravodajství a byl předsedou Správy státních hmotných rezerv. 
Držitel Bronzové hvězdy USA, Medaile za zásluhy USA či Medaile za osvo-
bození Kuvajtu patří k legendám speciálních sil.
MILAN KOVANDA, generálmajor: AFGHÁNISTÁN
Absolvent zahraničních vojenských kurzů působil tři roky na oddělení spe-
ciálních sil na zahraničním velitelství NATO. Během více než tří let v čele 
speciálních sil AČR vedl své muže v tvrdých bojích s Talibanem a slavil velké 
úspěchy. Jaké to je bojovat po boku amerických SEALS či britských SAS?
13.5. DANIEL HŮLKA, zpěvák: HIMÁLAJ
Muzikálový Dracula či Monte Cristo zpívá v opeře Stavovského divadla, věnu-
je se i zajímavé sólové tvorbě. Dostal se na extrémní Novou Guineu, absolvo-
val životní cestu do Nepálu a Indie, prošel Himálaje. Zazpívá si s domorodci?
JOSEF FORMÁNEK, spisovatel: SIBERUT
Mezi šamany Indonésie prožil silný příběh. Prsatý muž zdomácněl v  českých 
knihovnách a ložnicích. Založil časopisy Koktejl, Oceán, Everest, Fénix, Kleopatra, 
Nevěsta, Říše divů. Zajímavý autor má dar od Boha, jak s ním naloží? Mohl by uží-
vat úspěch... Výjimečného talentu si zatím nevšimli v zahraničí. My o něm víme...
20.5. F. A. BRABEC, režisér: PERU, MEXIKO, INDIE
Filmový kouzelník 3x získal Českého lva za  nejlepší kameru filmů Jízda, 
Král Ubu a Kytice. Záběr široce rozkročeného kameramana sahá od filmu 
Obecná škola po Kajínka. Dlouhodobě dokazuje vybroušené umění. U Ky-
tice si lámeme hlavu, jak šlo tohle unikátně natočit. Třeba se to dozvíme...
LENKA DUSILOVÁ, zpěvačka: S KYTAROU PO USA
Originální osobnost české hudby získala Anděla jako „Nejlepší zpěvačka“. 
Andělské zjevení naší hudební scény má velký přesah, putuje mezi  
žánry, popovou slávu nechává jiným... S kapelou BAROMANTIKA vydala 
živý koncertní záznam „Live at Café v lese“. Jaké bude Live at NM? 
27.5. ONDŘEJ HEJMA, zpěvák: STOPEM DO NEPÁLU
Zpěvák a hudební skladatel, frontman skupiny Žlutý pes a dopisovatel 
agentury AP moderuje v  klobouku, jako porotce hudebních soutěží  
patří k  vyhlášeným. Jeho kniha Autostopem do  Nepálu byla mnohým 
z nás „biblí“... Věcné hlášky i utříbený názor si užijeme! 
JAN HOMOLA, skupina WOHNOUT: RAJASTÁN  
Vystudovaný loutkař kromě založení skupiny Wohnout cestuje do  cizo-
krajných krajů a věnuje se grafice. Průkopník skateboardingu žije v klid-
né lesní oáze za Prahou. Idol dívčích srdcí umí rozvášnit posluchače nejen 
pod pódiem. Kromě hutné muziky a skateboardingu miluje Indii. 

ČERVEN
3.6. JAKUB VÁGNER, extrémní rybář: NOVÁ GUINEA
Mezinárodní rybářská celebrita a  světový rekordman zpopularizoval  
rybářství v mnoha koutech světa. Dobrodruh nahazuje v Amazonii, Kongu, 
Mongolsku, na Nové Guineji i před kamerami National Geographic či Disco-
very. Mladý geniální „Rasputin“ má dar slova i pointy. Přinese zlatou rybku?
TOMÁŠ SOKOL, právník: USA
Nejznámější český právník byl i ministr vnitra v letech 1990–1992. Něko-
likanásobný vítěz soutěže Právník roku procestoval notný kus světa. Má 
za sebou výrazné případy typu Krejčíř... Jak se hájí kontroverzní případy? 
Mají prostor sympatie?
10.6. VÁCLAV KLAUS, ex-prezident: zÁPISKY z CEST
Ex ministr financí, předseda vlády a v  letech 2003–2013 druhý prezident 
ČR. V politice dosáhl vrcholů, rozhýbal nejen naši vrcholnou scénu. Založil 
Institut VK, píše úspěšné knihy, přednáší doma i v zahraničí, stále budí znač-
nou pozornost. Fenomén pravicové politiky nenechá nikoho chladným...
MILOŠ MICHLOVSKÝ, vinař: VÍNO MORAVY
Vyhlášený šlechtitel vín a úspěšný pěstitel je krásný bodrý člověk vyhraně-
ných názorů. Ochutnáme kouzla vinného kraje. Symbolická degustace uza-
vře letošní projekt...


