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Premiéra výstavy ŠANGRI-LA v Ná-
rodním muzeu měla obrovský ohlas, 
přilákala v Bratislavě rekordních 77 
000 návštěvníků, získala ohromnou 
pozornost médií. Výstavu na Sloven-
sku otevíral JEHO SVATOST DALAJLA-
MA. Po následném velkém úspěchu 
i v Brně se ŠANGRI-LA stěhovala do 
ZLÍNA za legendou H+Z, Miroslavem 
Zikmundem. Opět se opakovaně pro-
dlužovalo. Od června 2012 do červen-
ce 2013 výstava rozkvetla v OSTRAVĚ. 
Nyní je aktuální OLOMOUC od 19.9. 
2013 do března 2014. 

ŠANGRI-LA je největší autorská vý-
stava ve Střední Evropě. Představuje 

magickou cestu za bájným údolím 
věčného štěstí ŠANGRI-LA, skrytým  
„někde v srdci Himálaje“.. 
Prezentuje 4 odlišné exotické země : 
NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN - INDIE. 
V šíři záběru je největší síla výjimečné 
expozice. 
Vše začíná v barvitém animismu, 
působivém zrodu odlišných kultur. 
Projdeme bujnou džunglí s živými 
zvířaty. Expozici mnoha vděčných 
zážitkových instalací provází stovky 
velkoplošných fotografií a tisíce cen-
ných sbírkových předmětů. Všude 
se mísí vůně buddhistických tyčinek, 
indického koření,  čajů i lampiček ra-
čího loje…

PROJEKT ŠANGRI-LA
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Malá degustace 
výstavy: 
Projděte se exotikou s atraktivní fau-
nou i flórou!
Navštivte tropický prales s živými ha-
dy, gekony a želvami!
Zažijte džungli ukrývající tygra i sněž-
ného levharta!
Vstupte do chrámu bonismu, tajemné-
ho kláštera a hinduistického ašramu!
Meditujte v buddhistické gompě a my-
stické svatyni s duchovní knihovnou!
Vstupte do mohutných vrat mešity, 
projděte místa odlišných náboženství!
Polijte pro štěstí sloního boha Ganešu, 
odstraňovače překážek!
Osvěžte se u historické studny na te-
rase jediné živé bohyně světa, kumari!
Roztočte obří modlitební mlýn i drob-
né duchovní mlýnky!
Prozkoumejte tibetské domky s pro-
jekcí! Střechy suší voňavé obilí, stěny 
chýší jačí trus!
Vzhlédněte ke střeše kláštera s laněmi 
u kola nauky a zlacených pilířů vítěz-
ství!
Vystupte do lezeckého base campu 
s horolezci na mačkách a cepínech!
Nasajte odér nomádského stanu z ja-
čích chlupů!
Korzujte pestrou indickou tržnicí s pe-
kařem, zubařem, zelinářem i holičem!
Svezte se exotickou rikšou, co přijela 
až z indického Delhi!
Zahrajte si na indický sitár, harmoni-
um, obrovské roury, mystické hrací 
mísy!
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Děti rozehrají obří indické loutky…
Spalovací ghát pojme bambusová no-
sítka poslední pouti…
Splní kouzelná rybka přání i vám? Pře-
kvapí legendární tajemný tvor yeti…?
Prožijte naplno filmové projekce a zvu-
kové kulisy!

Návštěvník se zatajeným dechem hltá 
tajemství džungle, příhody z hor i pří-
běhy nejzajímavějších lidí. Dobrodruž-
né snímky střídají nejvyšší ledovce, 
jedinečná příroda i senzační místa ex-
trémního světa. Expozice poodhaluje 
vzrušující záhady a rituály kuriózních 
míst planety.

Bonusem je ex-
pozice: Koruna 
Planety - Seven 
Summits: 
Výstupy na nejvyšší vrcholy všech svě-
tadílů
1. EVROPA: ELBRUS – Ňadra se širokou 
duší (5.642m)
2. AFRIKA: KILIMANDŽÁRO – Ledovce 
a sloni (5.894m) – Tanzánie
3. SEVERNÍ AMERIKA: DENALI – Nej-
krásnější vrchol? (6.194m) – Aljaška
4. JIŽNÍ AMERIKA: ACONCAGUA – Ba-
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revná hora (6.960m) – Argentina
5. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: CARSTENSZ 
– Doba kamenná (4.884m) – Indonésie
6. ANTARKTIDA: MT. VINSON – Nej-
chladnější hora planety (5.140m)
7. ASIE: MOUNT EVEREST – Nejvyšší 
z velkých (8.850m) – Nepál / Tibet

Díky dlouholetému úsilí a četným vý-
pravám do exotických oblastí jsme 
přivezli materiály často obřích rozmě-
rů, vnikly ojedinělé kolekce. Uvidíte 
unikátní exponáty!
Výstava je vhodná pro všechny věkové 
skupiny. Užijte si exotiku, svět plný ba-
rev, historii, geografické exkurze, ro-
mantiku i zajímavé informace o vzdá-
lených zemích.
Expozice nabízí moderní interaktivní 
vzdělávání. Na vyžádání lze zajistit pro-
hlídky s lektorem.

Všechny exponáty jsou naše vlastní, 
pořízené za více než dvacet let aktiv-
ního cestování. Unikátní sběry dodal 
cestovatel Rudolf Švaříček.
Fauna: ZOO + soukromí preparátoři – 
živí krokodýli, hadi, želvy…
vycpaný tygr, levhart, supi, hadi, kůže 
a lebky šelem…
Živá flóra: orchideje… Botanické za-
hrady + FLORA OLOMOUC

Pořadatel výstavy CK LIVINGSTONE 
organizuje i další výjimečné expozice:
TAMTAMY ČASU – ZÁMEK VALTICE
Naše výstava TAM TAMY ČASU - TA-
JEMNÁ INDONÉSIE s rekordním po-
čtem 450 000 návštěvníků je největší 
autorský projekt v Čechách i na Slo-
vensku.  


