
CESTOVATELSKÉ 
PŘEDNÁŠKY V ZOO

12. 01.

18. 01.

25. 01.

01. 02.

08. 02.

15. 02.

22. 02.

01. 03.

08. 03.

15. 03. 

Do mexické Sonory za chřestýši
Jiří Trávníček (ředitel ZOO Plzeň) 

Záchranné programy nosorožců
Přemysl Rabas (ředitel ZOO Dvůr Králové)

Peru a Huascarán
Pavel Bém (horolezec)

Kolumbie
Dominika Kobzová (Livingstone) 

Za medvědy na Aljašku
Rostislav Stach (fotograf)  

Kyrgyzstán
Darja Šmídová (Livingstone)

Toulky Afrikou
Karel Klinovský (účastník vojenských misí)

Ve stopě predátora + cesty planetou
Petr Kašpar (filmař) + Rudolf Švaříček

Namibie a Botswana
Petr Bláha (fotograf)

Afghánistán
Rudolf Švaříček + Radka Podaná

vždy ve čtvrtek od 18:00 hodinsál Hanáckého statku 

První přednáška se výjimečně koná v pátek!

VSTUPNÉ 40 Kč nebo PERMANENTKA (10 přednášek) 300Kč
více na www.zoo-vyskov.cz (změna programu vyhrazena)

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
VYŠKOV ZOO ČTVRTEK v 18.00
SÁL ZOOLOGICKÉ ZAHRADY + pondělí B. Baumann

ASIE • AFRIKA • AMERIKA • AUSTRÁLIE • ANTARKTIDA

www.livingstone.cz

16. 01. (pondělí) BRUNO BAUMANN, slavný rakouský dobrodruh: DOBRODRUŽSTVÍ POUŠTĚ – GOBI, TAKLA MAKAN, SAHARA… 
Největší světoběžník planety stihl neuvěřitelné věci, jako by žil současně několik sportovních a intelektuálních životů. Proniká do nitra Nové Guineje, 
k záhadám srdce Afriky, do velkých hor Himálaje, k tajům všech kontinentů… Přešel poušť Taklamakan i Gobi, zažil extrém tropů i poláru. Každá 
expedice je extrémní, každá kniha úspěšná. Jakou porci extrému unese muzejní prostředí?
19. 01. ZUZANA KAČEROVSKÁ, Livingstone, PERU A BOLÍVIE To nejlepší z Peru a Bolívie! Peruánská metropole na pobřeží Pacifi ku. Tajemné 
linie na pampě u města Nazca, pozorování kondorů v jednom z nejhlubších kaňonů světa Colca. Plovoucí rákosové ostrovy indiánského kmene Uros. 
Jezero Titicaca a čarodějnický trh v bolivijském La Paz. Hlavní město bývalé incké říše Cuzco a ztracená citadela Machu Picchu.
26. 01. DANA HOLEČKOVÁ, ředitelka ZOO Dvůr Králové: ZÁCHRANA NOSOROŽCŮ, KEŇA Unikátní projekt ZOO Dvůr Králové znovu vzkřísil 
šanci na záchranu severního bílého nosorožce považovaného dnes za samostatný druh. Zatímco před 100 let žil tento nosorožec na území 5 afrických 
států, dnes snad přežívá několik jedinců v Jižním Súdánu. V lidské péči byla jediným úspěšným chovatelem se čtyřmi odchovanými mláďaty ZOO 
Dvůr Králové. Poslední se ale narodilo v roce 2000 a od té doby se zbylá zvířata rozmnožit nepodařilo. Přemístění zvířat do přírodních podmínek by 
mělo navodit normální teritoriální chování a s ním spojené pravidelné hormonální cykly samic. Jak se daří čtveřici českých nosorožců v Keni po více 
než ročním pobytu.
02. 02. RADEK KLIMEŠ, fotograf: AFRIKA A PYTLÁCI Afrika je jediný kontinent, kde žijí divoká zvířata ve velkých počtech, jejich stavy se rychle 
snižují. Jsme jedna z posledních generací, která vidí velká stáda zvířat v divočině. Všichni máme kořeny v Africe, dala nám život a my jí přinášíme 
smrt. Africe je nutné splácet dluh. Budou příští generace znát zvířata jen ze ZOO?
09. 02. STEVE LICHTAG, režisér: SVĚT MOŘE Poutavé a vtipné příběhy v podání velkého vypravěče Steva Lichtaga! Chvíle okouzlení, ale i napětí 
zažijeme v tajemných mořských hlubinách. Splnění klukovského snu. Svět, který je běžnému suchozemci odepřen a zahalen rouškou tajemství. 
Pojďme jej společně poodhalit… 
16. 02. MILOSLAV STINGL, nejplodnější spisovatel: WOODO A ZOOMBIE Nejplodnější český spisovatel navštívil 150 států, Novou Guineu 
jedenáctkrát během 35 let. Cestoval čtrnáctkrát kolem světa, v zahraničí strávil přes 20 let. Z cest připravil 40 knih, 230 vydání ve 31 jazycích, celkem 
16 000 000 výtisků. Zabývá se etnologií, studiem národů nejodlehlejších oblastí planety. Je uznávaným odborníkem v celém světě. Vypráví o voodoo 
i o lidojedech, lovu lebek a zajímavém sexuálním životě domorodců. 
23. 02. DARJA MILOŠOVÁ, Livingstone: NEPÁL – HORNÍ DOLPO Země plná úsměvů a možná i splněných přání.... Od civilizace stále odříznuta 
oblast naplněná zvláštním klidem. Cesta západním Nepálem až k hranicím s Tibetem nám ukáže život pastevců jaků známý z fi lmu Erica Valliho 
„Himalaya“. Pětitisícová sedla s výhledem na zasněženou Daulághirí. Okamžiky, na které není možné zapomenout a které byste si ani v nejbujnější 
fantazii nedokázali představit.... Bonusem večera je seznámení s himalájskou viagrou.... Funguje?
01. 03. RUDOLF ŠVAŘÍČEK, Livingstone: KONGO, RWANDA, BURUNDI Průnik do srdce nejopravdovější Afriky. Unikátní setkání s gorilami 
horskými i nížinnými. Okapi, největší záhada nitra černého kontinentu – napůl žirafa, napůl zebra… Mrazivé setkání vyráží dech. Sopka se 
žhavou lávou. Kuriózní primáti včetně šimpanzů v panenském pralese. Plavba po jezerech Kivu a Tanganika. Trpaslíci džungle Pygmejové a lov 
do sítí. Visuté lávky v korunách velikánů pralesa. Čajové a kávovníkové plantáže. Slavné místo legendárního setkání Livingstone – Stanley.
08. 03. TOMÁŠ ŠAMIL RADĚJ, Livingstone: BAGDÁD Americké okupace Bagdád – život v Bagdádu během americké okupace a iráckého 
povstání. Uvidíme zajímavé snímky, dokumentující chaos a zmar v zemi, která je přitom fascinující kolébkou starých civilizací. Povíme si také 
zajímavosti o taktice iráckých povstalců v boji proti americké armádě.
15. 03. MAREK TELIČKA, Livingstone: VIETNAM Země s tisíciletou historií. Dvoudenní trek v okolí horského městečka Sapa. Bývalé císařské 
město Hue, městečko se středověkou architekturou Hoi An. Hanoj i Saigon! Novodobý přírodní div Dračí zátoka s kouzelnými krasovými scenériemi 
a tajuplnými jeskyněmi. 
22. 03. PŘEMYSL RABAS, zoolog: AFRIKA Také malý stát uprostřed Evropy může přispět k ochraně afrických zvířat. Černí nosorožci z Čech se 
množí v Tanzánii. V Keni jsou  královédvorští bílý nosorožci poslední nadějí pro záchranu tohoto druhu. Čas běží a pytláci útočí.
29. 03. PAVEL BÉM, RUDOLF ŠVAŘÍČEK: NEJVYŠŠÍ HORY CHILE I ARGENTINY Aconcagua je nejvyšší hora nejen Jižní Ameriky, ale i západní 
polokoule a jižní hemisféry. Východy a západy slunce zde opravdu čarují. Karmínový masív hýří škálou barevných odstínů od samého nástupu. Oranžové 
a růžové termály, smaragdová jezírka, tyrkysové říčky, šťavnatá zeleň vegetace, okrová půda, rumělkové skály… tolik barev se jinde nevidí. Pastelové 
Andy zažijeme netradičně! V Chile šokuje déšť v poušti a zatopené pouštní lokality, nejstarší mumie světa i tajemné sochy Moai. Vystoupíme postupně 
na odlišné vrcholy různých koutů barevné země. Bonusem je nejvyšší sopka světa Ojo de Salado pod přívalem sněhu. A zasněžená poušť…? 

ZOO PARK VYŠKOV čtvrtek v 18.00

SÁL V HANÁCKÉM STATKU

www.zoo-vyskov.cz
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      „ZA DOMÁCÍMI ZVÍŘATY Z CELÉHO SVĚTA“


