
C E S T O V AT E L S K É  Č T V R T K Y
DivaDlo HUSa Na PRovÁZKU BRNo

21. 1. MaRTiN KRaToCHvÍl, režisér: NEPÁl 
Poutavý cestopis z odlehlé oblasti Karnali a Dolpa v opuštěném a velice málo navštěvovaném 
západním Nepálu. Seznámíte se s  historií celé oblasti, projdete dlouho nepřístupným 
údolím Limi a dozvíte se spoustu zajímavého o místní kultuře a náboženství.
MiRoSlav HalUZa, filmař: iNDiE + BaRMa
Filmový snímek India Yoga je o cestě hlavní hrdinky Adély za hledáním milované jógy v její 
indické domovině. Zhlédneme i poutavý cestopis z exotické Barmy – Barmania, který se 
stal nejlepším neprofesionálním snímkem na 9. MFOF.
28. 1. PETR HoRKÝ, polárník: GRÓNSKo 
Pro člověka, který se vydá tuto oblast objevovat na lyžích, to představuje skoro 600 km a necelý 
měsíc pochodu. I místní obyvatelé mají tento výkon dodnes v úctě. Pokud vás zajímají odpovědi, 
přijďte na přednášku Petra Horkého, který Grónsko na lyžích přešel. Možná tam potkal nějaké 
démony... 
aDaM ŠEDa, terapeut: GRUZiE – aRMÉNiE
Gruzie je pro cestovatele doslova „ráj na  dosah ruky“. Moře, pěti tisícové hory, pouště. 
Zajímavým benefitem při návštěvě těchto krajů je fakt, že se minulé politické reprezentaci 
podařilo vymýtit korupci. I tímto pro nás může být Gruzie inspirací!
4. 2. JaRoMÍR MaREK, Český rozhlas: STŘEDNÍ aSiE
Střední Asie je region hledající novou identitu. Jaromír Marek, reportér Českého rozhlasu, 
navštívil Uzbekistán, Tádžikistán i  Kyrgyzstán opakovaně. V  Uzbekistánu už pět let školí 
tamní televizní žurnalisty. Složitou středoasijskou duši ale zatím nepochopil. 
DoRoTa NvoTovÁ, herečka: NEPÁl
Dorota Nvotová prožila 6 let v Nepálu. Během pobytu se věnovala průvodcování, starala se 
o sirotky, jezdila na motorce po rušných ulicích Káthmándú a s místními hovořila v jejich 
rodném jazyce. A to až do okamžiku, kdy se přihodilo „něco“, kvůli čemu se do Nepálu už 
3 roky nevrátila... 
11. 2. EDa KRiSEovÁ, novinářka: JiŽNÍ iNDiE
Česká novinářka a  spisovatelka. Začínala jako reportérka v  exotických zemích. Svým 
vyprávěním nás zavede do Indie – země, kterou toužila spatřit od dětství. Čeká nás beseda 
o hledání filozofie, podle které by člověk mohl v tomto světě žít a nezbláznit se. 
PavEl SvoBoDa, geograf: STŘEDNÍ aSiE
Kyrgyzstán je zemí divokých koní a  vysokých hor. Vydáme se ke  krásnému jezeru Ala Kol 
v centrálním Ťan-Šanu, pustou krajinou k  ledovci Inylček u čínských hranic. Seznámíme se 
s nejchudší zemí bývalého Sovětského svazu, s Tádžikistánem, který je znám díky extrémní 
pohostinnosti.
18. 2. PavEl SlavKo, kastelán Český Krumlov: PaMÁTKY UNESCo
Vydáme se společně na toulky po památkách UNESCO s opravdovým znalcem. Budeme mít 
možnost seznámit se s mistrovskými stavebními díly tvůrčího lidského génia a poučit se 
srovnáním domácích památek se světovými.
oTaKaR CHoCHola, Feng Shui: ČÍNa
Architekt a  zakladatel České školy Feng Shui studoval čínská bojová umění a  meditaci 
v chrámové taoistické akademii hluboko v čínských horách. Pokračovatel linie školy otevřel 
v roce 2013 čajovnu v Prachovských skalách, vychoval stovky odborníků. 
25. 2. PETR FEJK, manažer: NEJlEPŠÍ Zoo SvĚTa
Během jeho působení ve funkci se pražská ZOO stala nejnavštěvovanějším turistickým cílem 
v ČR a zároveň neziskovou institucí s nejvyššími vlastními příjmy v zemi. Překonala ničivou 
povodeň a byla zařazena na 7. místo v žebříčku nejlepších ZOO světa!
MNiSlav ZElENÝ aTaPaNa, etnolog a antropolog: ŠaMaNi laTiNSKÉ aMERiKY
Zajímá vás, co to je opravdu šamanismus a jaké jsou jeho principy a zásady? Šamanismus 
v  Amazonii je stále živý a  jeho prostřednictvím lze nahlédnout do  minulosti naší Země. 
Setkání s  člověkem, který během 45 let pobytu v  Amazonii žil mezi šamany u  několika 
kmenů v Peru, Ekvádoru a Brazílii. 
3. 3. JiŘÍ MaCHÁlEK, Dino parky: BHÚTÁN
Země plná štěstí, hřmících draků i nakreslených penisů. Je Bhútán stále ještě nedotčenou 
zemí na svazích Himálaje nebo už i tam zasáhla globalizace? Malé království ukryté mezi 
himálajskými velikány osloví každého návštěvníka.
KlÁRa HavlÍČKovÁ, muzeoložka: MoNGolSKo
Násilně přerušená tradice buddhismu zde znovu ožívá. Pojďme se podívat do klášterů, kde 
dříve žily tisíce mnichů, dnes už znovu alespoň desítky. Jak se žije v zemi modré bezmračné 
oblohy, kde na 13 koní připadá jeden člověk a 1,5 milionu z celkových 3 milionů Mongolů žije 
v hlavním městě? 
10. 3. DoMiNiKa KoBZovÁ, livingstone: NEPÁl
Nepokoušej se měnit Nepál. Nepál změní Tebe! To je známý nepálský slogan a i vy se můžete 
přesvědčit o jeho hluboké pravdě. Nepál je mekka horalů. Vše, co jste kdy četli o Himálaji, se 
zde zhmotní a osmitisícovky budou doopravdy na dosah ruky. 
RoMaN FiliPSKÝ, livingstone: ETioPiE – PRavĚKÉ oMo
V povodí řeky Omo žijí stále kmeny, které si udržují původní tradice. Co znamenají hluboké 
jizvy na tělech hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Kolik musí 
zaplatit muž za manželku? Nahlédněme do života etiopských etnik dříve, než je neúprosná 
civilizace zničí...

17. 3. JaN HoMola, skupina Wohnout: aSiE
Jihovýchodní Asii navštěvuje pravidelně už od 90. let. S batohem na zádech tam prožil více 
než rok a půl života. Jeho snahou je stále jezdit tam, kde ještě nebyl, ale má i místa, kam se 
rád vrací. Milovaná Asie je jedním z nich!
ToMÁŠ PolÁČEK, novinář: SToPEM KolEM SvĚTa
Novinář a  „čerstvý“ spisovatel už zastavil přes pět tisíc aut. Stopoval do  Pekingu 
na olympiádu, Saharou v severní Africe, minulé léto za 70 dní kolem světa. Projel Rusko, 
Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku i  peruánskou poušť do  Ohňové země, ilegálně 
překračoval hranice.
24. 3. JiŘÍ DUŠEK, ředitel hvězdárny: iNDiE
Nejlidnatější stát světa očima astronoma, který poprvé Indii navštívil v roce 1996, naposledy 
před pár dny. Proč právě tato země? Kvůli krásné obloze? Kvůli osvícení? Zamyslíme se nejen 
nad poselstvím východních náboženství, ale především sami nad sebou.
MaRTiN ŠoNKa, pilot: lETECKÁ aKRoBaCiE
Stal se prvním Čechem ve světové sérii Red Bull Air Race a je členem reprezentace České 
republiky v  letecké akrobacii v  kategorii Unlimited. V  současné době patří mezi špičku 
světových leteckých akrobatů. Nejraději má freestyle, kde záleží především na  kreativitě 
a schopnostech pilota. 
31. 3. Pavla JaZaiRi, spisovatelka: iNDiE, BaRMa, KolUMBiE
Jižní Indie je jiná než sever nebo střední část subkontinentu. I  lidé jsou vzrůstem menší, 
mají tmavší pleť. Třebaže vyznávají hinduismus, džinismus, buddhismus, přece mají tato 
náboženství na jihu jiné vyjádření. Dozvíme se navíc i zajímavosti z Barmy a Kolumbie.
ZDENĚK THoMa, fotograf: aSiE – 45 lET ToUlEK
Setkání s  člověkem, který prožil rušný a  zajímavý život na  cestách Asií. V  osmadvaceti 
zemích, hlavně v  Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a  na  Filipínách, strávil přes sedm 
let života. Napsal čtyři cestopisy. Svými fotografiemi doprovodil na tři desítky obrazových 
publikací. 
7. 4. lUCiE DRBoHlavovÁ, Člověk v tísni: HEDvÁBNÁ STEZKa
Pohodlně se usaďte, let na  kouzelném koberci právě začíná! Budeme sledovat stopy 
dávných karavan do samého srdce Hedvábné stezky. Obdivovat budeme unikátní památky 
i  nádherné hory. V  Afghánistánu není jen válka a Tálibán, ale hlavně úchvatná příroda, 
báječní lidé a historické skvosty. 
vlaDiMÍR KoTlÁŘ, Tv Nova: aFRiKa
Představte si, že vezmete obyčejné auto a  pojedete točit a  fotit. Prokličkujete řekou 
dřevěných náklaďáků v Pákistánu, dostanete se do Indie přechodem, který překonají dvě 
auta za  týden. To je Asie roku 1993. Pokud pojedete Afrikou v  roce 1995, budou po  vás 
střílet z pušek, pojedete v ozbrojeném konvoji a omylem se setkáte s pašeráky krokodýlů. 
Netradiční retro z devadesátek. 
14. 4. ToMÁŠ STaŘECKÝ, zvoník Sv. víta: Do JaPoNSKa Za NEJvĚTŠÍM ZvoNEM  
S ČESKoU SToPoU
Zavzpomínáme na časy, kdy Japonsko bylo pro našince nedostupnou, exotickou krajinou, 
která se zcela vymyká našemu evropskému myšlení. Dnes přetechnizovaná společnost zde 
žije v symbióze s prastarou filozofií, kulturou a náboženstvím. I v Japonsku však najdete 
prvky, které nás spojují! 
aNDREa KERESTEŠovÁ, herečka: KaMERUN
Pozoruhodná země, kde lidský život někdy nemá žádnou hodnotu, ale kde lze najít 
i soudržnost a sílu rodinných a kmenových vztahů. Putování deštným pralesem i vyprahlou 
savanou, pocit skutečného hladu a žízně v místech, kde voda a jídlo mají cenu zlata – to 
jsou ty pravé cestovatelské zážitky! 
21. 4. PETR oSlZlÝ, divadelník: JiŽNÍ aFRiKa – DivaDElNÍ EXPEDiCE
Poutavé vyprávění o cestě Divadla Husa na provázku do Jihoafrické republiky a o vystupování 
se slavnou inscenací Brechtovy Svatby na  Arts festival v  Grahamstownu. Dozvíme se 
i spoustu zajímavostí o divadelních dílnách a prezentacích v Africe. 
PETR voKŘÁl, primátor města Brna: NoRSKo
Pokud chcete zachytit norské hory, fjordy, moře, vodopády, útesy, sníh, led, památky 
i obyvatele Norska, musíte se vyvarovat nástrahám zlých trollů! Jsou však i trollové, kteří 
podle bájí přinášejí lásku. Těm lidé stavějí v Norsku pomníčky z kamenů. Desítky záběrů 
severního Norska spojené s poutavým vyprávěním.
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