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2.2. aNDREJ BÁN, fotograf a publicista: Na JiH oD RÁJE
Přední slovenský fotograf publikuje v respektovaných médiích. Zaměřuje se 
na krizové oblasti světa - Kosovo, Pákistán, Írán, Blízký Východ, Srí Lanka... 
Předseda humanitární organizace Člověk v ohrožení má silná sdělení. 
olaN BUBÁK, polárník: aNTaRKTiDa i aRKTiDa
První Čech v naší historii, který došel na Severní i Jižní pól na lyžích. Zavede 
do  polárních i  subpolárních krajů Arktidy a  Antarktidy. Bohaté zkušenosti 
z mnoha polárních expedic jsou zárukou silného zážitku emocí. 
9.2. JiŘÍ ČERNiCKÝ, výtvarník: aFRiKa
Původní cíl byl klášter Lalibela v Etiopii, kam dovezl vzácnou relikvii se slzami. 
Cesta Afrikou vedla přes 16 zemí – Keňa, Etiopie, Tanzanie, Burundi, Zaire, 
Kongo, Gabon, Rovníková Guinea, Kamerun, Nigérie, Benin, Togo, Ghana, 
Pobřeží Slonoviny, Mali , Niger.
aDaM ŠEDa, terapeut: alBÁNiE
Stal se několikanásobným mistrem ČR a finalistou MS v tanci street dance. 
Převzal otěže taneční školy Dynamic, enormní nasazení si však vybralo daň 
v podobě absolutního vyčerpání a nakažení boreliózou. Vnitřní síla a chuť žít 
ho přivedly k celostní medicíně. Albánie snoubí boží přírodu, hory, moře... 
i  zvláštní lidi, odkojené režimem evokujícím  Severní Koreu. Mototrip se 
promění v  boj o holý život... 
16.2. vÁClav DEJČMaR, ekonom: ŠaMaNiSMUS + aYaHUaSCa
Miluje rozmanitost, zakládá Klub excentriků. Užívá si vlastní modelingové 
agentury i  galerie DOX. Velkorysý renesanční přístup podtrhují zvláštní 
zájmy. Podporuje vědecké expedice s přínosem pro současné poznání. Vždy 
je unikátní! Proč je důležité racionalitu vyvažovat sněním? Jak historie 
ovlivňuje současnost? Hledání sama sebe na cestách...
vÁClav CÍlEK, geolog: aMERiKa
Oblíbený klimatolog, spisovatel a  filosof spolupracoval na  30 knihách. 
Poutavě popularizuje vědu, změny klimatu, teologii, výtvarné umění 
i hudbu. Ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR se vrátil na místo 
vědeckého pracovníka, aby se více věnoval výzkumu. Nekonečným přehledem 
a nadšením nakazí i vás!
23.2. HYNEK KMoNÍČEK, diplomat: STŘEDNÍ aSiE
Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky je chodící 
encyklopedie znalostí, ohromuje geniální pamětí. Neuhýbá tématům. Šéf 
diplomacie Pražského hradu je ve Střední Asii „jako doma“. Vyjednával s vůdci 
těchto zemí, zná  i  jejich složitý orientální  svět. Sám má totiž překvapivé 
množství tatarských, baškirských a uzbeckých příbuzných.
olDŘiCH vaCEK, biolog: PERU – Huascarán
Pohoří Cordillera Blanca vévodí Huascarán, pátá nejvyšší hora Jižní Ameriky 
a osudová hora našeho horolezectví. Seznámíme se s nádhernou přírodou, 
horskými velikány i  zajímavými obyvateli. Ex ředitel pražské botanické 
zahrady je také horolezec...
2.3. HYNEK aDÁMEK, novinář: NaTioNal GEoGRaPHiC: aNTaRKTiDa
ČR má ve zkoumání Antarktidy dobrý zvuk. Kdo byl V. Vojtěch, první Čech, 
který se na  ledovém kontinentě objevil? Kdy se tam dostali první vědci? 
Jak dorazili na  Jižní pól? Bude největším nepřítelem Antarktidy globální 
oteplování planety? 
PETR KoUKal, badmintonista: aSiE
Sedminásobný mistr ČR dramaticky překonal vážné onemocnění, vyhrál 
svůj největší boj. Vlajkonoš LOH v  Londýně ukazuje abnormální charakter. 
Svým nadačním fondem spustil projekt STK pro chlapy. Podnikl mnoho cest 
do Asie, kde je badminton jedním z nejpopulárnějších sportů. 

9.3. PETR SlavÍK, fotograf: PREDÁToŘi
Po  tisíciletí se bojíme jejich stínů. Obdiv a  strach z  nich provází lidstvo 
od kolébky. Jsou inteligentní, rychlí, silní a nebezpeční. Velcí predátoři naší 
planety. Většina lidí se jim snaží vyhnout. Fotograf divoké přírody vyhledává 
největší šelmy, aby přivezl jejich zajímavé snímky. 
DaviD SÍS, režisér: ČÍNa – TiBET 
Scénárista a  dokumentarista je přes odpor chromé nohy, průkazu ZTP 
a vlastní lenosti i cestovatel. Autor cyklu ČT „Na cestě“ a režisér Superstar, 
Xfactor, Masterchef... se před lety vydal po stopách otce, brněnského rodáka 
a režiséra Vladimíra Síse, do Číny a Tibetu a opakovaně se tam vracel. Natáčel 
s  dalajlamou cyklus přednášek o  Soucítění. Nezdolný optimista věří, že 
myšlenka je silnější než prachy.
16.3. DaviD ČERNiCKÝ, cestovatel: SUlaWESi – SiBERUT – NiaS 
Sulawesi, Nias, Siberut – tři ostrovy, tři silné příběhy uvnitř jedné 
neopakovatelné Indonésie, kterou tvoří 17  000 ostrovů. Co ostrov, to jiný 
příběh, kultura, jazyk a lidé. Perlou je Siberut, ležící nedaleko ostrova Nias. 
Úžasní lidé ve vnitrozemí ostrova jsou přirozenou součástí přírody, domluví 
se se zvířaty i stromy...
TEREZa GHoSE, vypravěčka: iNDiE
Autorka a lektorka podnikla 2014–2016 řadu cest do Indie, které jí změnily 
život, pomohly znovu přehodnotit kulturní vzorce, strachy a  podmíněné 
reakce, které ji bránily v  rozvoji osobní svobody. Z  cest vznikla cestopisně 
deníková poetická kniha: Jako pták ses narodila – Můj velký indický příběh. 
TiBoR NYiTRaY, prezident Svazu vinařů ČR: MoNGolSKo 
Muž mnoha příjemných   aktivit a  povolání, advokát, zakladatel vinařství 
Sonberk, cestovatel, milovník golfu, spolumajitel rybářské CK Ingol 
(specialisty na  Mongolsko), a  bojovník za „čisté víno“. Navštívil Kanadu, 
Vietnam... ale hlavně opakovaně Mongolsko. Zemi, kde se dávná minulost 
potkává s globalizací... O to je zajímavější!
23.3. lUKÁŠ RiTTSTEiN, výtvarník: PaPUa – SoCHY v PRalESE
BaRBoRa ŠlaPETovÁ, výtvarnice: NovÁ GUiNEa – aSTRoNaUTi 
DŽUNGlE
Setkání moderního umění s pravěkem. Již 18 let podnikají výpravy na Západní 
Papuu a  PNG za  domorodými kmeny. Jak propojili svět kosmonautiky 
s  extrémy nahého světa? Jak do  jejich příběhu vstoupil Václav Havel? Co 
znamená přátelství s domorodci...
JiŘÍ NETÍK, sochař: SvĚT SoCH
Známý řezbář působil jako hudebník v  zahraničí, od  roku 1985 se věnuje 
sochařství a restaurátorství. V tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu jako 
v  dílech barokních mistrů. Výpověď je zaměřena na  duchovní zakotvení 
na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie lidstva.
30.3. MilaN CalÁBEK, filosof: iNDiE – liSTY vE vĚTRU
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...
oNDŘEJ CalÁBEK, hypnotizér: TRaNSFoRMaCE PoMoCi 
TERaPEUTiCKÉHo TRaNSU
Lektor řeší závislosti a  motivace, osobní rozvoj, hypnózu, zbavení bolesti 
a  scelení osobnosti. Pozitivních změn dosahuje i  pomocí hypnotického 
transu a aplikací NLP technik. Hodně prožil v Anglii, Kanadě, Indii, Japonsku 
či Albánii. Předvede kousky...
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