
CESTOVATELSKÁ
PROMÍTÁNÍ

S CK LIVINGSTONE
Klub COOLTOUR, výstaviště Černá louka, 
pavilon C1, Ostrava • Úterý v 18:00 hodin

12. 3. 2013 Dan Přibáň: Trabantem napříč Afrikou
Mezinárodní posádku tvoří zkušený tým cestovatelů, filmařů a fotografů v čele s Danem Přibáněm, který svým žlutým trabantem projel 
v roce 2007 Hedvábnou stezku v Asii a o dva roky později Afriku od severu k jihu. Dokument Trabantem napříč Afrikou je nejlépe a nejvíce 
hodnoceným dokumentem roku 2011 na ČSFD. Film vyhrál dvě hlavní ceny na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů, hlavní cenu 
festivalu Neznámá země a několik dalších ocenění.
 
19. 3. 2013 ŠTěPán RaK: Cestování s kytarou
Ze svých cest po světě se vrací s prazvláštními zážitky, z nichž některé si skoro nezadají se zázrakem. Pozoruhodné události ho provázejí 
od samého narození. Kytarový virtuos, hudební skladatel, mistr improvizace a zakladatel kytarové školy na Akademii muzických umění 
Štěpán Rak už sjezdil bezmála šedesát zemí světa všech kontinentů kromě Antarktidy. Světoběžník s hloubavou duší romantika má dar 
šířit kolem sebe pohodu a sám sebe neváhá označit za naprosto šťastnou bytost. 
 
26. 3. 2013 JaKUb VágneR: Extrémní rybolov
Sympatický fešák vyrostl v osobnost známou po celém světě, zpopularizoval rybolov v obří show. Natáčí filmy pro National Geographic, 
publikuje… Co s ním sláva provedla a jak se změnil? Posuďte sami! Nemusíte stát po pás ve vodě, v klubu Cooltour se lze pohodlně usadit!
 
2. 4. 2013 iLJa MazáneK: Od Saudské Arábie po Jemen
Unikátní arabský svět od Jemenu přes Saúdskou Arábii až po Maroko. Pestrý život, odlištné kultury, zvyky, rituály a tradice. Málo známá 
náboženství a překvapivé souvislosti, které pojí Evropu s různorodým regionem. Postřehy ze  široké škály zemí Blízkého východu. Autor 
je špičkový znalec oblasti, dostal se do řady unikátních, „normálním smrtelníkům“ často nedostupných míst. Nadělme si porci tajemna, 
mystiky a zajímavostí od brilantního vypravěče...
 
9. 4. 2013 RUDOLf ŠVaříČeK: Bhútán
Poslední ŠANGRI-LA se  přezdívá  himálajskému království, které se dlouho vyvíjelo nezávisle na zbytku světa. Drží svéráznou kulturu 
buddhismu i pohádkovou přírodu. Individuální turistika zde neexistuje. Peníze zde znají teprve 35 let. Platí zákaz kouření pod velkými 
pokutami.  Král má za manželky 4 sestry, oblíbený panovník se stará o růst ne HDP, ale hrubého národního ŠTĚSTÍ. Odhalíme si i další 
kouzla, záhady a tajemství...
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