
 
          Cesty za dobrodružstvím a poznáním 

 

CCEESSTTOOVVAATTEELLSSKKÁÁ  PPRROOMMÍÍTTÁÁNNÍÍ  22001199  
 

Promítání se konají vždy v pondělí v 19:00 v Divadle BARKA, ul. Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole. 
Dopravní spojení:  autobus 44, 67, 53, 84 a trolejbus 30, 32 (zastávka Slovanské nám.), tramvaj 1, 6 (zastávka Husitská). 

Jednotlivé vstupné 50,- Kč, rezervace: SMS 608 635 578, e-mail: barka@ligavozic.cz. 
Permanentka na všechna promítání 300,- Kč. Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P vstup zdarma. 

 
14.1.2019 Turecko – Lýkijská stezka aneb kde se narodil sv. Mikuláš 
První dálková turistická trasa v Turecku, otevřená na jižním pobřeží mezi městy Fethiye a Antalya 
až v roce 1999, přesto patří mezi nejznámější a nejzajímavější na světě. Sleduje původní řecké a 
římské silnice, tradiční nomádské cesty a lesní průseky kolem pobřeží i přes horské hřbety 
starověké Lýkie v pohoří Taurus. Zážitky z putování částmi více než 500 km dlouhé stezky, sestup 
do Motýlího údolí, brodění soutěskou Saklikament, návštěvu opuštěných lýkijských měst, místo, 
kde sloužil svatý Mikuláš nebo hoří věčné plameny Chiméry, uvede Jaromír Novák. 

 
21.1.2019 Jižní Gruzie – země dravců a jezer 
Vzdálená Gruzie je proslulá svou přírodní rozmanitostí, jak geografickou, tak klimatickou. Jen na 
nejvýchodnějším regionu Kachetii se potkávají vysoké kavkazské štíty, suché stepi i polopouště. Na 
jihu se zase nachází náhorní plošina Javaketi, ozdobená velkolepými jezery s vodními ptáky, zatímco 
okolní pláně jsou plné dravců. Vedle toho zaujme jihovýchodní pobřeží, klášterní komplex Vardzia, 
hlavní město Tbilisi i řada dalších míst. O nesmírné pohostinnosti obyvatel, pití vína (země je 
kolébkou vinné révy) a rostlinách, které se tam vyskytují, pohovoří Jan Šamánek. 

 
28.1.2019 Nepál – přes tři sedla k Everestu 
Mezi nejatraktivnější treková místa světa patří bezesporu království nejvyšší hory světa s národním 
parkem Sagarmatha, právem zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO. Na jeho území se 
dostaneme šťastným přistáním na nejnebezpečnějším letišti světa Lukle, přejdeme řadu sedel, z 
nichž  Kongma La, Cho La a Renjo La přesahují 5.000 m, navštívíme základní tábor pod Mt. 
Everestem, rozhlédneme se z vrcholů Chukkung Ri, Kala Patthar a Gokyo Ri. Zpátky po svých cestou 
Hillaryho a Tenzinga. Těmito místy bez nosičů, průvodců a cestovek provede Martin Čadík. 

 
4.2.2019 Island – země včera zrozená aneb vše, co byste měli vidět 
Ostrov leží na střetu dvou tektonických desek, díky kterému patří mezi geologicky nejmladší území, 
plný nesmírných kontrastů a osobité jedinečné krásy, kde si každý přijde na své. Sopky, gejzíry, láva, 
ledovce, vodopády, černé pouště, barevné hory, geotermální prameny, polární záře. Tajemnou a 
kouzelnou zemi představí průvodce z nejpovolanějších, který na ní podnikl téměř 30 cest, najezdil 
více než sto tisíc kilometrů nejen do míst, kam směřují turisté, ale kam lidská noha téměř 
nevstoupila, autor tří obrazových publikací a čtyř průvodců o Islandu, Jan Sucharda. 

    
11.2.2019 Chile – Tinguririca aneb Přežít 
Mohutný vulkán Tinguririca (4.280 m) ležící poblíž chilsko–argentinské hranice v liduprázdné oblasti 
centrálních And, na jehož vrcholu stanulo jen málo lidí, láká svou opuštěností a nedotčenou přírodou. 
A také nesmírně silným lidským příběhem, který se odehrál na jeho úbočí v roce 1972 po tragické 
havárii letadla s týmem uruguayských univerzitních ragbistů a jejich kamarádů mířících na zápas do 
Chile. Příběh, kdy přeživší překročili jedno z nejsilnějších civilizačních tabu, se stal předlohou knihy a 
filmu Alive (Přežít). Na vrchol Tinguriricy zavede Miloslav Druckmüller. 
 
 

Pokračování na druhé stránce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.2.2019 Ladakh – putování Malým Tibetem 
Poutavé vyprávění o himálajském království Ladakh představí nádhernou zemi velehor, buddhismu a 
usměvavých lidí na severu Indie. Fascinující scenérie ladackých perel – slané jezero Tso-Kar a 
blankytné Tso-Moriri v krajině zasněžených štítů. Mystická buddhistická atmosféra území 
nazývaného Malý Tibet, kláštery na strmých skalních úbočích, meditující mniši, opojná vůně 
modlitebních tyčinek. Nezapomenutelný výstup na Stok Kangri (6.135 m). Přes nejvyšší motoristické 
sedlo světa k písečným dunám údolí Nubra. To vše ukáže Roman Janusz. 

   
25.2.2019 Lucembursko – kolem dokola aneb křížem krážem 
Největší z evropských ministátů je Lucemburské velkovévodství. Ač plochou malá země, tak na 
historické a přírodní zajímavosti bohatá. Pro Čechy zvlášť přitažlivá, neboť z rodu Lucemburků 
pocházela dynastie českých králů počínaje Janem Lucemburským. Putování zahájíme v hlavním městě 
a jeho okolí, na turistiku se vydáme do pískovcových skal u německé hranice a projdeme se po 
zajímavém městečku Echternach. Navštívíme několik hradů včetně nejznámějšího ve Viandenu a 
cestování zakončíme na nejvyšším bodě země, kterou přiblíží Aleš Spurný. 

   
11.3.2019 Sokotra – ostrov na konci světa 
Sokotra patří k nejvýznamnějším ostrovům světa s nejvyšším stupněm endemismu. Třetina 
rostlinných a živočišných druhů se nevyskytuje nikde jinde na planetě. Od africké pevniny se odtrhl již 
před 17 miliony lety, a díky tomu se na něm dochovaly starobylé třetihorní organismy vedle vývojově 
mladých druhů. Ostrov je také domovem svébytných obyvatel, jejichž kulturní zvyky jsou zcela 
unikátní a jejichž jazyk patří k nejstarším dochovaným jazykům světa a nemá ani psanou formu. S 
pokladnicí světového přírodního bohatství a biodiverzity seznámí Petr Maděra. 

   
18.3.2019 Toskánsko – města, památky, hory 
Přes Benátky, Rimini a San Marino do nejkrásnějších měst Toskánska. Od Arreza přes Montepulciano, 
Pienzu do Sieny. Okouzlujícího San Gimignana, opevněné Volterry, pulzující Florencie, hradbami 
sevřené Luccy a do Pisy s monumentální katedrálou a světoznámou šikmou věží. Severní Toskánsko 
zaujme podmanivými horami protkanými mramorovými lomy nad Carrarou a ještě severněji krásnou 
túrou z Equi Terme s půl kilometru dlouhou ferratou, a poté hřebenovkou naproti Matterhornu 
Apuánských Alp, jak bývá nazýváno Pizzo d´Uccello. Průvodcem bude Jaromír Novák. 

   
 
 

Zakoupením vstupenky podpoříte Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů. 
 

Promítání pořádá a besedami bude provázet moderátor a cestovatel 
 

Jaromír Novák. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 


