
Nejen cestovatelská promítání na Prašivé. 
 

Již čtvrtým rokem se pravidelně v chatě Prašivá konají oblíbené a 

hojně navštěvované cestopisné besedy s promítáním a spousty dalších 

akcí. 

A chataři již naplánovali další termíny na příští období, kam jste 

srdečně zváni. 

Vstupné je tradičně dobrovolné a veškerý zisk bude věnován na 

obnovu historické chaty Prašivá. 

 

Termíny: 

 

19.prosince od 18:00 – beseda „Arménie a Gruzie, zapomenuté krásky“  

Promítá cestovatel Pavel Švec 
Arménie – země ve stínu Araratu, země stvořená z hor a kamení. Země proslulá kláštery, 

výtečným koňakem, dobrým jídlem a také ženami krásnými jako z pohádek Tisíc a jedné 

noci. Gruzie, země Velkého Kavkazu, severní sestřička Arménie. V lecčem stejná, přesto 

však jiná. Kavkaz – region báječných lidí, region mezi Černým a Kaspickým mořem, region, 

který stojí za to navštívit. 

 

20.února od 18:00 – beseda „Lopraisův sen o Dakaru“  

Promítají šoférská legenda Karel Loprais a dokumentarista Jaroslav Jindra 
Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů a spolu s ním reportér 

České televize Jaroslav Jindra, (nejen) dakarský novinář, se společně vydávají v rámci 40. 

jubilea legendárního závodu Rallye Paris-Dakar znovu na trať a to jako výletníci, aby zároveň 

oslavili 30 let od Karlova prvního vítězství této slavné rallye. Přijďte si poslechnout ojedinělé 

povídání, nakoukněte pod „pokličku“ legendárních Tatrovek… to vše při výjimečné besedě 

na Prašivé. Vstupné dobrovolné – vše s cílem podpořit obnovu chaty Prašivá. 

 

 

2.března od 18:00 – beseda „Cesty k přírodním národům“  

Promítá dobrodruh Milan Daněk 
Poslední desetiletí zmenšilo zeměkouli tak, že se každý relativně snadno může dostat do 
míst, o nichž dříve věděla jen hrstka zasvěcených. Přestože sem v minulosti čas od času 
pronikali badatelé, jejich vliv byl nesrovnatelně menší, než mají zástupy dnešních 
„cestovatelů“. Je v pořádku cestovat za exotikou tzv. „přírodních národů“? Proč je nutné, aby 
některé oblasti zůstaly tabu? Kam tedy v dnešním světě jet a kam nikoliv? Co všechno k 
takovému rozhodnutí potřebuji zvážit a znát. Zkušenosti z výprav do geograficky izolovaných 
oblastí Nové Guineje, Bornea, Malajsie, Konga, Amazonie a Andamanských ostrovů. 



 
 

20.března od 18:00 – beseda „Z Čech až pod Střechu světa“  

Promítá sportovec Radek Chrobák 
Dne 17. července 2012 jsem se na benzínce OMV ve směru z Frýdku-Místku do Dobré 
postavil s palcem nahoru na znamení, že stopuju.  Přes Moskvu a Transsibiřskou magistrálu 
jsem se dostal až k Bajkalu. U něj jsem strávil dva dny a pak odstopoval ještě asi 1 000 
km kilometrů k čínským hranicím. V Číně jsem se pak zdržel po dobu 29 dní, kdy jsem se 
opět přepravoval pouze stopem a navštívil jsem takové lahůdky jako Peking, Velkou Čínskou 
zeď či Terrakotovu armádu. Pak jsem přeletěl do Nepálu, kde jsem svůj výlet zakončil 
přespáním v základním táboře Mt. Everest u japonské výpravy, chystající se na tuto "Střechu 
světa". 
 
 

6.dubna od 18:00 – beseda „Tasmánie – s baťůžkem po stopách čerta“  

Promítá cestovatel a chatař Martin Stiller 
„Kam se letos vydáme“, zněla často kladená otázka u nás doma. Volno jsme měli v únoru, 
cyklocesta v plánu ten rok nebyla, a tak jsme bádali nad mapou a skončili spontánně u 
Tasmánie. A bylo rozhodnuto – vydat se nejen po stopách tasmánského čerta, ale hlavně po 
vlastních cyklostopách z návštěvy Tasmánie v roce 2008. A tak jsme se jako rodinka 
s pětiletou dcerkou Stellkou vydali autem po národních parcích a přírodních zajímavostech 
Tasmánie. A bylo to senzační…logistika autem do zapadlých koutů ostrova nám umožnila 
úplně jiný a mnohem více baťůžkářský pohled na tento přírodní ráj, divočinu a místní flóru a 
faunu. Celý měsíc jsme kempovali volně v přírodě, turistikovali, pozorovali divoká zvířata, 
prostě paráda. A tohle vše bychom vám rádi našim promítáním představili a na vaši cestu do 
Tasmánie vás inspirovali. 
 

17.dubna od 18:00 – beseda „Za 250 dolarů do Nepálu a zpět na kole“  

Promítá svérázný cyklopoutník Pavel Knebl 
Putování pro nic za nic aneb na kole i v mačkách v pohodě i sračkách. Rok a půl kočování 
na východ a zpátky: 21 000 km v sedlech kol, 5 600 km stopem, fůru km pěšky. Toulání po 
Karpatech, Kavkazu, Himaláji, Tibetu, Tian-šanu, Sibiři. 5 600 m nad hladinou (Elbrus, 
Kailaš), na kole v 5 300 m n.m. 480 zapálených ohňů, setkání s Leninem tisíckrát jinak, 
výzkum pohostinnosti národů, lekce primitivní ekologie. Náklady na cestě 250 USD na 
osobu. 
 

4.května od 19:00 – beseda „Z Nového Zélandu na Prašivou na kole“  

Promítá cestovatelské duo Bikepacking Nomads – Dáška&Kuba 
Jak se necyklisti vydali domů přes půl světa? Jejich bikepackingnová cesta je z Nového 
Zélandu zavedla přes Jihovýchodní Asii do Himálaje, Pamíru a pohoří Tian Šan, aby se přes 
Skandinávii projeli až do jejich nejmilejších hor, do Beskyd. 
 
 
 

15.května od 19:00 – beseda „Napříč Islandem, zemí ohně a ledu“  

Promítá cestovatel David Hotař 



Věděli jste, že vnitrozemí Islandu, tzv. Highlands patří mezi nejméně osídlená místa v 

Evropě? Desítky kilometrů měsíční krajiny a hor různých barevností v okolí ledovců s 

nepředvídatelným a nestálým počasím. Země ledu a ohně. Místo, od kterého vás i místní 

odrazují. Taková je pravá tvář vnitrozemí Islandu, kterou se dva kamarádi rozhodli na konci 

letošních prázdnin celou přejít z jihu na sever. Bez detailních map a se selským (ne)zdravým 

rozumem se pustili do bezmála 400 km dlouhého putování s batohem, čítající pouze a jen to 

nejnutnější. Co se jim přihodilo a zda to dotáhli až do konce, se můžeš dozvědět na jejich 

přednášce. 

 

 

Těšíme se na setkání. 

Chataři Martin & Michal 
 

Více informací na: www.ChataPrasiva.cz 


