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BIOGRAFIE aneb PÁR SLOV O AUTOROVI: 
 

Podle čínského horoskopu jsem se narodil v roce Tygra, ve druhé polovině 20. století 
v severních Čechách. Jsem tulák srdcem i duší, miluji cestování všeho druhu a zejména pak 
po horách, kam jezdím nejraději. Jinak ale nejsem vyhraněný, takže mě to táhne do všech 
světových stran. Toulavé boty nosím nejspíš 
už od narození, zlé jazyky o mně dokonce 
tvrdí, že jsem se narodil už s batohem na 
zádech … Na cestách jsem doposud strávil 
téměř 8 let života (čistého času) a navštívil 
jsem celkem 36 zemí světa.  

 
Když se mi před mnoha lety poprvé dostal 

do ruky fotoaparát, začal jsem s ním 
experimentovat a postupně se stal mým 
věrným společníkem na cestách.  

 
V létě se nejraději toulám po svých nebo 

občas na kole, podnikám treky, nebo lezu po 
ferratách, v zimě pak na běžkách nebo 
sněžnicích. V průběhu let 1989 až 2018 jsem 
procestoval postupně německé, rakouské, 
italské a slovinské Alpy, oblast středních a 
jižních Karpat v Rumunsku, téměř celé 
Slovensko, dále Maďarsko, část Polska a 
Bulharska, vnitrozemí Chorvatska i pobřeží 
Jadranu, kus Řecka, ostrov Krétu, oblasti 
jižního a středního Norska, část Švýcarska, 
střední Itálii a Apeniny, středomořské ostrovy 
Elbu a Korsiku, Albánii, Makedonii, Černou 
Horu, centrální a východní Pyreneje, 
Zakarpatskou Ukrajinu, ostrov Mallorcu, … 
Krom toho jsem se plavil na jachtě na Liparské ostrovy, podnikl několik treků kolem Mont 
Blancu, uskutečnil několik výprav do Turecka, na koních jsem projížděl nížinnou tajgu 
Východní Sibiře a prošel část Verchojanského pohoří v Jakutsku. Také jsem podnikl expedici 
do Maroka a hor Vysokého Atlasu, na neuvěřitelně zelené, sopečné Azorské ostrovy 
uprostřed Atlantiku, na sopky a hory Kanárských ostrovů, do pralesů a hor Madeiry, na 
ostrov Porto Santo a za indiány, přírodními i kulturními divy do Mexika, Guatemaly, Belize a 
Hondurasu. V jedné z posledních bašt komunismu na světě – na překrásném i zatracovaném 
karibský ostrově Kuba, jsem zažíval nevšední dobrodružství nejen při cestování místní 
dopravou. Dvě z mých posledních expedic směřovaly do nádherné Gruzie, kde jsem 
objevoval nejen starobylé historické památky, ale také krásy Malého i Velkého Kavkazu.  

 
V současné době pracuji jako průvodce na volné noze, organizuji a průvodcuji svoje 

vlastní turistické výpravy a expedice, spolupracuji také s několika outdoorovými 

cestovními kancelářemi. Mojí specializací je horská a vysokohorská turistika, v menší míře 
také průvodcování poznávacích zájezdů. Spolupodílel jsem se na vydání několika 
turistických průvodců a dvou knih o národních parcích Evropy. Když mě čas od času políbí 

literární múza, píšu příležitostně články na web nebo pro některé naše outdoorové časopisy. 

V zimním období, když nejsem zrovna ve světě, jezdím po celé České republice  
a svoje zážitky a poznatky z cest přednáším v rámci cestovatelských přednášek.  

http://www.tulaknacestach.cz/Turisticke-vypravy-a-expedice.html
http://www.tulaknacestach.cz/Clanky_-videa-a-reportaze.html
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Informace k přednáškám: 
 

Přednáším pravidelně již od roku 1999. Jednotlivé besedy přednáším hlavně pro širokou 
veřejnost v prostorách jako jsou kluby, kina, divadla, městské knihovny, planetária, čajovny, 
kavárny, apod. Přednášky jsou také vhodné pro studenty základních, středních nebo 
vysokých škol, jako doplněk či zpestření výuky. Obvyklá délka trvání každé přednášky je  
1,5 – 2 hod. Pro zájemce mohu bez problémů nachystat přednášky kratší, popř. i delší. 
Nejvhodnější doba pro besedy je v zimním období, nejlépe od října do dubna. Na každou 
jednotlivou přednášku je nejlepší domluvit se alespoň 1 měsíc dopředu. V rámci České 
republiky jsem schopen přijet kamkoliv. Všechny besedy jsou doprovázeny živým výkladem, 
můžete se během nich dozvědět spoustu zajímavých informací.  

 

Některá místa jsem navštívil jen jednou, a už nikdy více. Na jiná se ale pravidelně vracím  
a jsou i taková, na kterých jsem byl už víc než 20x. Přednášky z těchto oblastí pak pravidelně 
doplňuji novými fotkami a informacemi. 

 

Vzhledem k tomu, že přednáším na nejrůznějších místech České republiky, většinou 
požaduji, aby zájemci o besedu zajistili na místě konání vlastní diaprojektor nebo 
dataprojektor (dle domluvy) a promítací plátno, popř. alespoň dostatečně velkou bílou stěnu. 
Také propagace besed (plakáty, internetové zpravodaje, relace v regionálním tisku či 
rozhlase, odkazy na internetu, …) je ve většině případů zajišťována organizátory. Pro kvalitní 
propagaci rád poskytnu organizátorům poutavé texty a naskenované obrázky k přednáškám 
ve formě náhledů. Cena autorského honoráře za přednášky je smluvní.  

 

 

 

Vysvětlivky: 
 

  Přednáška je k dispozici na diapozitivech, pro její uskutečnění musí zájemci zajistit promítačku na diáky.  

 

Přednáška je k dispozici v digitální podobě, pro její uskutečnění musí zájemci zajistit dataprojektor.  

 

♫ ♪ Tímto symbolem označené besedy mohou být během výkladu dokresleny tradiční muzikou 

z navštívené oblasti.  
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Témata besed: 
 

• TOULKY POLSKÝMI KARPATY      
Nikdy jste neslyšeli o tom, že by v Polsku byly nějaké hory? Tak si nenechte ujít toto vyprávění, při kterém 
společně navštívíme kopcovitou až vysokohorskou oblast v jižní a jihovýchodní části Polska a projdeme se 
hraničních Beskyd přes Górce a polské Tatry až po nejvýchodnější Bieszczady. Podíváme se i do téměř 
zaniklých vesnic kultury Bojků a Lemků, ve kterých se dochovaly krásné dřevěné kostelíky.  

 

• ZA ČESKÝMI KRAJANY DO RUMUNSKÉHO BANÁTU  

přednáška z cyklu „Mizející svět“       ♫ ♪ 
Pojďte s poslechnout vyprávění o místech, kde se majestátný veletok Dunaje zařezává do vysokých 
vápencových stěn a vytváří pověstnou Kazanskou soutěsku. Zde, v kopcovité krajině jihozápadního 
Rumunska, již téměř 200 let žijí naši krajané, kteří se dosud více než zákony byznysu řídí zákony Božími ... 
Malebné vesnice, tradice u nás již dávno zapomenuté, staročeské kroje, ale i nesmírně těžké živobytí 
krajanů. O tom všem, ale i o mnohém dalším bude tato beseda.  

 

• SLOVINSKÉ ALPY *        


   
Na pomezí Slovinska, Itálie a Rakouska leží jedna z nejkrásnějších horských oblastí jihovýchodních 
vápencových Alp – Julské Alpy. Její legendární vrchol Triglav byl donedávna nejvyšší horou někdejší 
Jugoslávie. Přednáška nadchne především milovníky hor, kteří uslyší o pochození i polezení v nádherné 
krajině mezi modrozelenými vodopády, rozkvetlými travnatými loukami a rozeklanými štíty vysokohorských 
obrů. Sousední o něco nižší, Kamnicko-Savinjské Alpy vás naopak zaujmou nebývalým množstvím velice 
vzdušně zajištěných horských stezek – via ferrat.  

 

• UTAJENÉ KRÁSY CHORVATSKA *      
Pobřeží Chorvatska je našincům důvěrně známé především díky tradičním dovoleným. Během besedy se 
vod Jadranu dotkneme pouze na několika opravdu zajímavých místech, jinak se budeme pohybovat spíše 
v méně známém, ale o to krásnějším vnitrozemí. Možná budete dost překvapeni, že pouhých pár kilometrů 
od vyprahlého pobřeží je možné nalézt takové přírodní šperky, jako jsou vodopády, jezera, hluboké lesy, 
kaňony, skalní města, jeskyně či vysoké hory, ... ale také stále živé pozůstatky po nedávné, poslední válce. 
V národních parcích uvidíme celou řadu míst, kde se natáčely slavné filmy o Vinnetouovi  
a nahlédneme též do některých kulturně-historických měst.  
 

*   Pozn.: Pro vážné zájemce mohu nachystat také spojenou a zkrácenou verzi obou předešlých besed 

s názvem „Přírodní zajímavosti Slovinska a Chorvatska“.  
 

• ELBA a PIANOSA *  *         
Beseda nás zavede po památkách, útesech, plážích i kopcích středomořského ostrova, který je úzce spjat 
se jménem Napoleona Bonaparta a je považován za jednu z perel Tyrhénského moře. Tímto koutem země 
je Elba, italský ostrov vonící macchií, sluncem a vínem. Uvidíte také zajímavé doly, v nichž se v minulosti 
těžily rudy, minerály a velké množství polodrahokamů. Jako bonbónek navštívíme i sousední malý ostrůvek 
Pianosa, na kterém až donedávna fungovala nejtěžší italská věznice pro mafiány – tzv. italský Alcatraz.  

 

• KORSIKA – toulky ostrovem hor a krevní msty*  *  nebo  ♫ ♪ 
Mezi jeden z nejkrásnějších ostrovů v oblasti Středozemního moře patří bezesporu Korsika. Je považována 
za perlu Středomoří. Na přednášce o tomto nejhornatějším středomořském ostrově spatříte ledovcová 
jezera, skalnaté štíty, nádherné pláže, unikátní vápencové útesy, krásné borovicové lesy, žulové skály 
vymodelované do fantastických tvarů, výtečná vína, ... Zcela jistě vás nadchne vyprávění  
o vendetě – krevní mstě, nebo o polodivokých prasatech, kterými se to ve vnitrozemí jen hemží. Uvidíme  
i památky a zajímavostí ve městech a podnikneme přechod od severu k jihu po slavné dálkové horské trase 
„GR 20“.  
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*  * Pozn.: Pro vážné zájemce je možné připravit také spojenou a zkrácenou verzi obou předešlých 

přednášek s názvem „Elba, Pianosa a Korsika“.  
 

• ALBÁNIE – země na okraji Evropy      ♫ ♪ 
Na samotném západním konci balkánského poloostrova leží malá, hornatá a doposud málo navštěvovaná 
země, někdy označovaná jako „země orlů a bunkrů“ – Albánie. Je považována za nejchudší stát Evropy. 
Ale je tomu skutečně tak? Při tomto vyprávění nahlédneme do albánských Alp  
a zapomenutých horských vesnic, stejně jako do historických i moderních měst, ve kterých se jako 
zázrakem snoubí islám s pravoslavným i katolickým křesťanstvím. 
 

• PŘÍRODNÍ I KULTURNÍ SKVOSTY ČERNÉ HORY   
Během tohoto vyprávění budeme putovat hlavně divokou a krásnou přírodou této bývalé Jugoslávské 
republiky. Podíváme se do čtyř národních parků, na modravá oka jezer, v nichž se zrcadlí bělostné štíty hor 
Durmitoru i travnaté planiny Bjelasice. Nakoukneme též do hlubokých vápencových kaňonů řek Piva  
a Tara, navštívíme několik pravoslavných klášterů, ledovou jeskyni, rozlehlé Skadarské jezero na 
albánských hranicích a nevynecháme ani historická opevněná města na pobřeží Jadranu.  
 

• APENINY a STŘEDNÍ ITÁLIE       
Střední Itálie je oblastí obrovského množství historických měst s mnoha památkami od antiky po 
současnost. Zavítáme do Toskánska, Umbrie a Abruz, abychom spatřili ty nejkrásnější z nich. Nad městy 
se majestátně zdvihají Apeniny – více než 1.400 km dlouhé, převážně vápencové pohoří, které se táhne 
napříč celým italským poloostrovem. Krasové planiny se závrty, jeskyně a soutěsky, travnaté pláně  
i monumentální skalní štíty, pod kterými se volně pasou koně, krávy i ovce. Pod horami pak malebné 
kamenné vesničky, v nichž dosud dýchá atmosféra středověku. 
 

• KRÁSY JIŽNÍHO RUMUNSKA        ♫ ♪ 
Rumunsko je pro mnohé obrazem chudoby, špíny či nebezpečí, v jiných zase vyvolává představu něčeho 
tajuplného. Chcete-li vidět jeho skutečnou tvář, nenechte si ujít toto vyprávění, na kterém spatříte krásy 
Jižních Karpat. Podíváme se do pohoří Parâng, Căpăţâni, Vâlcan, Retezat, Godeanu, Ţarcu, Cernei, 
Mehedinţi, Almăj, Aninei a Locva. Uvidíme bači s jejich stády ovcí, salaše, horské vesničky i některá města 
v podhůří. Nevynecháme ani nejvyšší horstvo rumunských Karpat – legendární Făgăraş i takové přírodní 
zajímavosti jako krasové jeskyně a soutěsky, propasti, solné doly a jezera, bahenní sopky nebo „věčně 
planoucí ohně“.  
 

• KRÉTA – kolébka evropské civilizace   nebo  ♫ ♪ 
Největší řecký ostrov si mnozí jistě pamatujete hlavně díky legendárním postavám a hrdinům, jako byl 
Mínotaurus, Théseus, Ikaros nebo Daidalos. Přednáška nás zanese nejen do pověstného Labyrintu  
a k samotným kořenům mínójské kultury a evropské civilizace, podíváme se ale rovněž do současných 
měst a horských vesnic. Tam se pokusíme nasát pravou jižanskou pohodu za doprovodu tradiční muziky ve 
stylu bouzouki nebo syrtaki. Zastavíme se i na vyhlášených krétských plážích a navštívíme též unikátní 
ostrovní přírodní scenérie v podobě nádherných vápencových kaňonů v nitru dvouapůltisícových hor Lefká 
Ori, Díkti a Psiloritis.  
 
Pozn.: Nejnovější verze této přednášky je nyní k dispozici v digitální podobě. Přednáška je k dispozici též 
na diapozitivech, ale ve starší verzi (verze z roku 2008). 

 

• MALLORCA – neznámé krásy známého ostrova   ♫ ♪ 
Největší ostrov Baleárského souostroví je už dlouho vyhlášeným cílem turistů, kteří chtějí prožít dovolenou 
u moře. Mallorca toho ale nabízí mnohem více. Severní část ostrova zaujímá téměř 100 km dlouhé, divoké 
horské pásmo Serra de Tramuntana, kterým prochází úžasná horská stezka Ruta de Pedra en Sec. Jsou tu 
ale i úrodné zemědělské nížiny plné vinic a pomerančových hájů, horské kláštery, krápníkové jeskyně, 
středověké hrady na kopcích, pěkné středomořské pláže i obranné věže na rozervaných vápencových 
útesech. Ve městech a kamenných horských vesnicích vám do tváře dýchne historie – ostrov je 
neuvěřitelně bohatý na památky po Římanech, Arabech i křesťanech. A co má společného s ostrovem 
známý hudební skladatel Frederic Chopin? To vše budete moci poznat na této besedě.    



 6 

 

• KRÁLOVSKÁ MĚSTA MAROKA a VYSOKÝ ATLAS  ♫ ♪ 
Maroko je zemí mnoha tváří – islámu, Berberů, pouští i polopouští, obrovského množství muslimských  
i antických památek a tržišť, na nichž nasajeme vůni Orientu. A nad tím vším se tyčí čarokrásná horská 
krajina Vysokého Atlasu v oblasti M΄Gounu (4.071 m) a Jebel Toubkalu (4.167 m), ve které vyšplháme až 
na nejvyšší horu severní Afriky. 
  

• PŘÍRODA, HORY a SOPKY KANÁRSKÝCH OSTROVŮ  

toulky po ostrovech věčného jara    nebo   ♫ ♪ 
Během přenášky podnikneme výpravu na „ostrovy věčného jara“. Nechci vám ale ukazovat pláže ani 
luxusní hotely ... Místo toho poznáte vulkanické hory a nespoutanou přírodu ostrovů La Palma, Gomera,  
Tenerife a El Hierro. Na vlastní oči budete moci spatřit fascinující barevnou sopečnou krajinu, divoké 
soutěsky, unikátní endemické rostliny, nádherné borovicové lesy i tajuplný vavřínový prales a podívat se až 
na nejvyšší horu Španělska, Kanárů i celého Atlantiku – 3.718 m vysoké Pico del Teide. Podíváme se do 
míst, kudy procházel historický nultý poledník a navštívíme též pozoruhodné památky dávno zaniklé 
civilizace Guančů i koloniální architekturu španělských dobyvatelů. Věřili byste, že na Kanárech žijí až metr 
dlouhé ještěrky? Přijďte se podívat!   

 

• MADEIRA a PORTO SANTO       ♫ ♪ 

ostrov pralesů, hor, útesů, levad a orchidejí  
Nevelký portugalský ostrov Madeira bývá někdy označován jako „Ráj uprostřed Atlantiku“. Na přednášce se 
dozvíte, jak se putuje po tzv. levadách – zavlažovacích kanálech procházejících nesčetnými tunely, kterými 
je ostrov doslova prošpikován. Zdoláme také skvostnou hřebenovku mezi horskými štíty Pico do Arieiro 
(1.818 m) a Pico Ruivo de Santana (1.862 m), uvidíme nejrozsáhlejší třetihorní prales na Zemi, 
mnohametrové vodopády řítící se ze strmých srázů, divoké mořské útesy a navštívíme i subtropické 
zahrady s orchidejemi. Podíváme se též na sousední a o mnoho menší ostrůvek Porto Santo i na 
nejvýznamnější oslavu roku – slavný Květinový Festival. 
 

• SÃO MIGUEL - zelený smaragd Atlantiku    ♫ ♪ 
São Miguel je jedním z devíti Azorských ostrovů, které leží na půli cesty mezi Evropou a Amerikou. Mezi 
jednu z mnoha jeho zajímavostí patří unikátní čajové plantáže, na kterých se pěstuje rostlina Camelia 
sinensis. Vzhledem k tomu, že Azory jsou součástí Portugalska, je tak ostrov jediným místem Evropy, kde 
se čaj pěstuje a současně zpracovává v malých fabrikách. Krom plantáží čajových se na přednášce dozvíte 
i něco o pěstování tabáku a ananasů, podíváme se do malebné přírody plné sopečných lagun  
a jezer, spatříme všudypřítomná stáda krav, navštívíme rozervané útesy nad Atlantikem, uvidíme 
podivuhodné fumaroly s bublajícím bahnem a termálními prameny, stejně jako malebné kostelíky ve 
městech a vesnicích. V hlavním městě Ponta Delgada se staneme svědky vynášení Cristus Milagro – 
jednoho z největších náboženských svátků v roce.   
 

• TURECKO – putování zemí půlměsíce     ♫ ♪  
Turecko leží v oblasti, kde se odedávna stýkaly a často bolestivě prolínaly kultury Západu a Východu. 
Dodnes tak vytváří přirozený most mezi převážně křesťanskou Evropou a muslimskými státy na Blízkém 
Východě. Podíváme se do Brány Orientu na dvou kontinentech – věčného města Istanbulu, navštívíme 
starobylé antické památky poblíž Egejského i Středozemního moře, zavítáme do metropole Ankary i na 
pobřeží Černého moře, kde se na horských svazích pěstuje turecký čaj. Nahlédneme do polopouští se 
stolovými horami, kaňony, skalními městy a starobylými kostelíky v centrální Kappadokii. Po Lýkijské stezce 
v pohoří Taurus budeme putovat mezi kamennými sarkofágy dávno zapomenutých králů, vyšplháme se až 
na vrcholek tureckého Olympu – Tahtali Dağ (2.366 m) a na turecké Riviéře se staneme svědky úplného 
zatmění slunce na jaře roku 2006. Ve východní Anatolii zavítáme až na vrcholek sopky Süphan Dağ  
(4.058 m) nad ohromným jezerem Van, podíváme se na ojedinělý dudácký festival v pohoří Kaçkar, i na 
starobylé pravoslavné kostelíky poblíž hranic s Arménií. 
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• TOUR DU MONT BLANC        

aneb jak se chodí okolo nejvyšší hory Evropy    
Na pomezí Francie, Itálie a Švýcarska se až téměř k nebesům zdvihá majestátní zaledněný vrcholek 
nejvyšší hory Alp a celé Evropy – Mont Blanc (4.810 m). Na přednášce se dozvíte, jak se putuje kolem této 
hory bez maček, lan a cepínů po legendární horské trase T.M.B. (= Tour du Mont Blanc), která je dlouhá 
téměř 180 km. Tato trasa vedoucí v těsné blízkosti gigantických ledovců, monumentálních štítů, kolem 
ledovcových jezer, mezi rozkvetlými horskými loukami, zelenavými lesy i pastvinami patří mezi jeden 
z nejkrásnějších dálkových horských treků v celé Evropě. Zavítáme i na starou poutnickou stezku Via 
Francigena, která prochází nejslavnějším alpským průsmykem v sedle Velkého Svatého Bernarda, odkud 
pocházejí slavní záchranářští psi bernardýni se soudkem rumu na krku. 
 

• PYRENEJE – pohoří mezi dvěma moři     
Nejrozsáhlejší pohoří Pyrenejského poloostrova na hranicích Španělska a Francie. Jeden jeho konec 
omývá moře Středozemní, druhý se noří do vln Atlantiku. Téměř půl tisíce kilometrů mohutná hradba hor, 
která dala celému poloostrovu jméno. Při přednášce se podíváme na nejkrásnější scenérie hned tří 
národních parků – Pyrenejského národního parku s monumentálním vodopádem i NP Ordesa y Monte 
Perdido s nejvyšší vápencovou horou Evropy a gigantickým kaňonem. Neopomeneme též populární NP 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici s desítkami malebných ledovcových jezer. V podhůří zavítáme do 
slavného poutního města Lourdy. Též se dozvíte, jak lze po ledovci zdolat nejvyšší horu celých Pyrenejí –  
3.304 metrů vysoké Pico de Aneto v horské skupině Maladeta. Na závěr navštívíme maličkaté knížectví 
Andorra s unikátními tabákovými plantážemi.  
 

• GRUZIE           ♫ ♪ 

putování pravlastí vína, unikátních památek a nádherných hor 
V oblasti, kde dnes leží Gruzie bývala podle antických legend bájná Kolchida, do které se plavil hrdina 
Iásón za Zlatým rounem. Také je to země, která jako druhá na světě přijala křesťanství (mnohem dříve než 
Řím) a která díky tomu oplývá množstvím pravoslavných kostelů, klášterů i unikátních skalních měst. Země, 
která v minulosti trpěla pod nadvládou Peršanů, Turků a v neposlední řadě i Rusů. Země neuvěřitelně 
pohostinných obyvatel a nádherné přírody. Během besedy se podíváme, jak se putuje po horských 
stezkách Velkého Kavkazu mezi vesnicemi s opevněnými rodovými věžemi ve Svanetii, Tušetii a 
Chevsuretii. Navštívíme také doposud turisty téměř nedotčený Malý Kavkaz a národní park Borjomi-
Kharagauli. Věděli jste, že Gruzie je pravlastí vinné révy, jejíž pěstování zde začalo už před více než 8000 
lety? Tohle vše, ale i mnohem víc se můžete dozvědět právě na této přednášce. 

 

• JAKUTSKO – z nížinné tajgy do Verchojanských hor  ♫ ♪ 
Vyprávění o náročné expedici na pomezí Sibiře a Dálného Východu. Uslyšíte o týdenním putování na 
polodivokých koních nížinnou tajgou i o tom, jak nás z toho bolely zadky ... Dozvíte se, jak jsme se plavili  
po veletoku řeky Lény a Aldanu, jak se téměř tři týdny šlape v takřka panenské divočině Verchojanského 
pohoří. Dozvíte se též o hladu, kterým jsme trpěli, o lovu ryb a sběru hub i o všem dalším, co tuto výpravu 
provázelo. 
 

• MEXIKO – ZEMĚ OPEŘENÉHO HADA *  *  *   nebo  ♫ ♪ 

aneb po stopách indiánských kultur I. 
Za památkami starých Olméků, Zapotéků, Toltéků, Mayů a Aztéků se vydáme napříč pralesy Tabasca  
a Yucatánu, do hor Chiapasu i náhorních planin středního Mexika. Zastavíme se též v některých městech, 
kde uvidíme nelehký život jejich dnešních potomků, nevynecháme ani některé z nespočetných přírodních 
krás a nakoukneme též pod pokličku vyhlášené mexické kuchyně. 
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• PESTROBAREVNÁ GUATEMALA *  *  *   nebo  ♫ ♪ 

putování mayskou zemí aneb po stopách indiánských kultur II. 
Staré přísloví praví, že kdyby Guatemala byla ženou, všichni muži by ji milovali. Je to nevelká, ale krásná 
země ve Střední Americe. Její populaci tvoří z více než 60% potomci původních indiánů – Mayů. Pojďme 
nahlédnout do nížin a pralesů El Peténu za jejich památkami i kulturním odkazem. Navštívíme také 
Guatemalskou Vysočinu s nádhernými jezery a monumentálními sopkami, koloniální města i vesnice  
s neskutečně barevnými indiánskými trhy. Podíváme se též na Tajumulco (4.220 m) – nejvyšší horu 
Guatemaly i celé Střední Ameriky, stejně jako na bělostné pláže na pobřeží Karibiku. Uvidíme též 
fascinující tradice, které propojují tradiční indiánskou víru s křesťanstvím. 
 

*  *  * Pozn.: Pro vážné zájemce je možné připravit také zkrácenou a spojenou verzi obou besed 

s názvem „Mexiko a Guatemala“. 
 

• KARIBSKÁ KRÁSKA KUBA     nebo  ♫ ♪ 

aneb putování po ostrově (ne)svobody 
Neobyčejné vyprávění o neobyčejném ostrově plném překvapení. Bývá nazýván perlou Velkých Antil. Pod 
žhavým karibským sluncem se tu snoubí překrásná subtropická příroda i hrozivě se rozpadající koloniální 
památky, vzpomínky na Ernesta Hemingwaye i předpisy a nařízení nad nimiž zůstává rozum stát. 
Tyrkysové moře i džunglí porostlé hory plné vodopádů, všudypřítomné památníky kubánské revoluce  
i plantáže s tabákem a cukrovou třtinou, billboardy s Che Guevarou a dnes již zesnulým Fidelem Castrem, 
stejně jako fantastická muzika a temperament vlnících se těl v rytmu divoké salzy. A do toho věci tak 
prozaické jako stále pojízdné automobily z 50. let minulého století, o kterých téměř nevěříte, že ještě 
fungují. Vynikající kubánský rum ani doutníky snad není třeba představovat. Pokud chcete slyšet, jak to na 
Kubě vypadalo přesně ve chvíli, kdy zemřel Fidel, potom si rozhodně nenechte ujít tuto přednášku.  
 
Pozn.: Nejnovější verze přednášky o Kubě je nyní k dispozici v digitální podobě. Přednáška je k dispozici 
též na diapozitivech, ale ve starší verzi (verze z roku 2011). 
 

 

Připravují se další pořady 
 

Krom výše uvedených přednášek mám v současné době zpracované  

2 cestopisné fotografické výstavy. Témata jsou: 

• Jakutsko (27 fotografií ve formátu 20x30 cm)  

• Střípky z Maroka (40 fotografií ve formátu 30x40 cm) 

 

Máte-li zájem, o některou z uvedených přednášek či výstav, ozvěte se. 
 

Kontakt: 
 

© Milan Jána 
Czech Republic 

 e-mail: tulaknacestach@atlas.cz 
tel.: +420 732 240 685 

www.tulaknacestach.cz 
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