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České Švýcarsko o.p.s. vás srdečně zve na Sedm divů
10. ročník nejsevernějšího festivalu v Čechách
s cestovatelskou tématikou

2. 11. 2018 od 18:00
3. 11. 2018 od 12:30 do 21:30
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa
Foto: Pavel Svoboda
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PÁ 18:00 | Miroslav Stingl
Za lidmi z celého světa

SO 16:40 | Stanislav Havlíček
Lékaři bez hranic - Svědectví z Bangladéše

Vyprávění české cestovatelské legendy a čestného náčelníka indiánského kmene Kikapů o cestách za domorodými kmeny celého
světa. Etnograf Miroslav Stingl se zabýval výzkumem mimoevropských národů. Jak se dívá na dnešní globalizaci a multikulturalismus? Jak a kdy se rozhodl, že se stane cestovatelem? Jak dokázal
překonat nezdary a nebezpečí během cestování?

Organizace Lékaři bez hranic již skoro 50 let poskytuje okamžitou pomoc
při katastrofách, válkách a epidemiích po celém světě. Do Bangladéše
uprchlo v roce 2017 ze sousední Barmy v důsledku teroru a pronásledování
více jak 670 000 Rohingů. O systému zásobování léky v uprchlickém táboře, kde se lidé tísní v režimu přežití, promluví lékárník Stanislav Havlíček.
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SO 18:00 | Pavel Svoboda
Napříč Asií

SO 12:30 | Hana Svobodová
Želvy v ohrožení aneb Češi zachraňují
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Oblast Berau na východním Borneu je územím s největší biodiverzitou na světě, jsou tu nejstarší a nejkrásnější korálové útesy.
Místní maličké ostrůvky tvoří jedno z nejdůležitějších líhnišť
karet obrovských na světě. Hana Svobodová se spolu s místní
organizací Konservasi Biota Laut Berau snaží toto bohatství,
a především mořské želvy, už několik let chránit.
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SO 19:30 | Abhejali Bernardová
Sedmička oceánů

SO 14:00 | Jindřich Böhm
Mizející svět amazonských domorodců
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Hluboko v ekvádorském deštném pralese žije domorodý kmen
Waorani. Dokáže žít v místech, kde bychom my přežívali jen obtížně. Až do roku 1956 neměl žádný kontakt s okolním světem.
Ještě do dnešních dnů existuje nepříliš velká skupina tohoto
etnika, která odmítá, a to velmi agresivně, jakýkoliv kontakt s
vnějším světem. Říká se jim „nekontaktovaní“.

SO 15:20 | Matěj Balga
Na kole a kajaku kolem světa
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Vyprávění mladého cestovatele, který po světě putuje sám jen
na kole a s minimem prostředků. Při svých cestách objevuje
nejen cizí země a život jejich obyvatel, ale snaží se najít hlavně
cestu sám k sobě. Proto se i na tak náročnou a skoro poustevnickou cestu z moravského Hodonína vydal. Často se ale díky tomu
dostává do situací na pokraji života a smrti.

NÁRODNÍ PARK
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
LABSKÉ PÍSKOVCE

Multimediální cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody z velké
cesty „Napříč Asií“, která trvala sedm měsíců po trase Moskva – Bangkok.
Projedeme společně s autorem mystickou Transsibiřskou magistrálou
napříč největší zemí světa do extrémně odlehlého Mongolského Altaje
se stále živou tradicí sokolnictví. Poputujeme i pěšky k nejvyšším horám
i ledovcům země Čingischána a ještě dál.
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Dálková plavkyně Abhejali Bernardová zvládla jako 10. člověk na světě
Sedmičku oceánů. Oceans Seven je sedm obtížných dálkových přeplaveb
v různých částech světa, z nich nejznámější je kanál La Manche. Poslední
přeplavbu, Cookovu úžinu na Novém Zélandu, absolvovala právě letos.

BĚHEM FESTIVALU PROBĚHNE:
 soutěž o nástěnný kalendář Krajina mého srdce 2019, soutěž o předplatné časopisu Koktejl
a poukazy na nákup zboží v obchodě: Pro malé dobrodruhy
 před domem Českého Švýcarska po celou dobu stánek Outlet Hudy – možnost získat za nákup
vstupenku na festival zdarma
 občerstvení a nápoje Hosana Café
 moderují Láďa a Katka Bezděkovi – BigTrip.CZ
 Vstupné: páteční přednáška 100 Kč, sobotní akce 200 Kč (od 18:00 150 Kč), děti do 15 let zdarma
 V ceně vstupného je sleva na kalendář Krajina mého srdce 50 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.sedm-divu.cz

Cestovatelský festival se koná
pod záštitou senátora Zbyňka Linharta.

