OKNO DO RUSKA

SOBOTA 14. DUBNA ’07
Divadelní sál MKS Kyjov
Besedy s cestovateli, projekce filmů,
diapozitivů, fotografií

RUSKO RŮZNÝMI POHLEDY
13.00 hodin

16.30 hodin

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ Z CEST PO RUSKU
V GALERII POD SCHODY

NA KOLE DO VLADIVOSTOKU

Jan Tomšíček, Petr Macháček, Libor Gyna, Jiří Skupien,
Václav Sůra, Petr Goldmann
13.30 hodin

KURILSKÉ SOUOSTROVÍ –
OSTROV KUNAŠIR
PETR MACHÁČEK – cestovatel. V roce 2006 podnikl
expedici s Pavlem Lázničkou, Oldřichem Bakosem
a Davidem Rojem na nejjižnější ostrov Kurilského sou−
ostroví ostov Kunasir. Místo, kam toulavé boty cesto−
vatelů vedou zřídkakdy.
14.30 hodin

SEVERNÍ PÓL
VÁCLAV SŮRA – zkušený polárník, který má na kontě
několik výprav. V roce 1998 přešel na lyžích Špicberky
od východu na západ. V roce 1999 vystoupil se svou
devítiletou dcerou na největší grónský ledovec. O rok
později jako první Čech v historii procestoval nejsever−
nější obydlenou část Grónska, kde pobýval s domorodými eskymáky.
Po polárnících Miroslavu Jakešovi, Oldřichu Bubákovi a Vilému Rudol−
fovi se stal v pořadí čtvrtým Čechem, který 15. dubna 2005 stanul spolu
s mezinárodní expedicí na nejsevernějším bodu naší planety.

JAN TOMŠÍČEK – cestovatel, publicista. Z pohledu vět−
šiny neuvěřitelný asketa a drsňák, který se sám
10. dubna 2006 vydal na třicetiletém kole Favorit
na samý konec „sjízdné“ asijské části Ruska až do Vla−
divostoku. A samozřejmě i nazpět! Nepředstavitelný
sedmiměsíční cyklooudoor až do...! Před několika lety na tomtéž stroji
přejel z jihu afrického kontinentu z Kapského města do Poličky.
17.30 hodin

EXPEDICE NA KONEC SVĚTA –
KOLYMA 2005
LIBOR GYNA – organizátor motocyklových výprav, cesto−
vatel, který propadl touze po poznávání Světa v sedle
těžkých strojů. Na motocyklu KTM 950 dojel k Bajkalu,
procestoval Kavkaz, Pobaltí, Karélii a Skandinávii.
V roce 2005 vyrazil v pětičleném týmu na motocyklovou expedici z Prahy
na Kolymu do přístavního města na samém konci světa do Magadanu.
V loňském roce zanechal po sobě na kátéemce jednu dlouhou stopu
napříč Kanadou. A kam příště?
MICHAL PONCA – závodník Mistrovství Evropy motocyklových drag−
sterů, dvojnásobný mistr ČR v tomto šampionátu podlehl výzvě. Velká
cesta je velká cesta! S partou kamarádů motorkářů (Martin Jiřička, Li−
bor Gyna, Martin Pouba a Jula Mikula) se v srpnu 2005 vydali na strojích
BMW R−GS a KTM 950 z Prahy k pobřeží Ochotského moře do Magadanu.

15.30 hodin

18.30 hodin

ÚDOLÍ SMRTI

RAPIDEM K JAPONSKÉMU MOŘI

IVAN MACKERLE – záhadolog, cestovatel a publicista,
autor několika knih, pátrá celý svůj život po mnoha ta−
jemnostech na Zemi. Hledal Olgoje Chorchoje v mon−
golské poušti, pátral po příšeře z bažin, vačnatém pre−
dátorovi i podzemní říši Agharta. V květnu 2006 odjel
se svým synem Dannym, Pavlem Štěpánem a fotografem Jiřím Skupie−
nem do Jakutské autonomní republiky na těžce přístupné horní povodí
řeky Viljuj pátrat po tajemství tzv. kotlů, záhadných a životu nebezpeč−
ných kovových stavbách neznámého původu, které Evenkové nazývají
olguje. V současnosti tyto tajemné stavby pohltil permafrost a nepro−
stupná tajga. Evenkové tuto oblast prohlásili za prokletou a pojmeno−
vali ji Čerkěčech, což znamená Údolí smrti.

PETR GOLDMANN & PETR VAVŘÍK – dvojice kyjovských
cestovatelů se vydala po cestách necestách, od Ky−
jovky ke Kijevce až na Dálný východ a zpět. Za tři mě−
síce 27 000 km.
19.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ TALK SHOW CESTOVATELŮ
aneb pokec o tom, co nás táhne do Ruska, ale i jinam…
Moderátoři
TATJÁNA SIZOVÁ rodačka z Moskvy – agentura Moravia contact Praha
(Klub cestovatelů po Rusku) a PETR & PETR

Prodej knih s cestovatelskou tématikou. Vstupné 120 Kč – od 17.00 hodin 60 Kč
Pořadatel přehlídky Městské kulturní středisko Kyjov a občanské sdružení PANGEA
Změna programu vyhrazena

