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CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 

Cestovatelské přednášky na různá témata. Specializuji se na poznávání etnik celého světa. Dopročuji 

téma Přežijí a V zemi gayala. 

Objednávky na: svejnoha@gmail.com - www.svejnoha.cz 

 

HMYZÍ NA TALÍŘI 

Degustace hmyzí kuchyně doplněná přednáškou o historii a složení hmyzích pokrmů a jejich rozšíření 

ve světě. Ochutnejte nepoznané a zjistíte, jestli cvrček opravdu chutná jako oříšky. Budete mile 

překvapeni. Program se dá jakkoliv přizpůsobit časovým rozsahem a doplnit o projekci fotografií z 

celého světa nejen o hmyzí kuchyni, ale o dalších extrémech, se kterými se můžete potkat na svých 

cestách.   

Objednávky na: hmyznataliri@gmail.com - www.hmyznataliri.cz 

 

EXTRÉMNÍ KUCHYNĚ 

Už Vás nebaví chlebíčky a nudné občerstvení na festivalu? Připravte pro své hosty nečekanou 

degustaci exotických pokrmů. Jak chutná durian – nejsmradlavější ovoce na světě? Přivezeme 

krokodýlí maso, hadí maso, žabí stehýnka, nebo šneky. Vaši návštěvníci si užijí festival i chuťovými 

pohárky. Degustaci lze doplnit o prezentaci a přednášku o extrémních pokrmech celého světa.  

Objednávka na: svetovekuchyne@gmail.com - www.exotickycatering.cz 
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EXOTICKÉ OVOCE 

Obohatíme program Vašeho festivalu o ochutnávku exotického ovoce. Jak chutná nejsmradlavější 

ovoce na světě Durian? Vypadá podobně jako Jackfruit, poznáte rozdíl. Otestujte chutě mučenky, 

longanu nebo třeba mladých kokosů. Přivezeme a provoníme Váš festival. Návštěvníci nezapomenou. 

Objednávka na: svetovekuchyne@gmail.com - www.exotickycatering.cz 
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Tomáš Petreček 

Tel.: +420 777 86 86 73, E-mail: tomas@tomaspetrecek.cz , http://tomaspetrecek.cz/ 

Narodil se v Opavě, pracuje u Hasičského záchranného sboru v Opavě, je členem 
reprezentačního týmu v Adventure race (tým Black Hill – Salomon/OpavaNet), věnuje se 
především horskému kolu, terénnímu a orientačnímu běhu, horolezectví, plavání a kajaku. 

V patnácti složil na táboře zkoušku Tři Orlí Péra. Když tento úkol plnil, 24 hodin nejedl, moc 
nespal a musel celou dobu mlčet. Trochu se i bál, protože byla opravdu tma. Zjistil, že extrémy 
se mu líbí a začal délku dobrovolného překonávání sama sebe prodlužovat. K běhu a horskému 
kolu postupně přidal kajak, lezení, aikido a skialpy. 

A všechno v rychlém závodním tempu. Zjistil, že pocit, kdy se závodník pomyslně opře o 
cílovou pásku, překoná veškeré nástrahy a dorazí, někdy i po 8 dnech společně s týmem do 
cíle, je pro něj ta největší droga a musí to prožívat znovu a znovu. 
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Martin Stiller 

cyklocestovani@seznam.cz, www.cyklocestovani.cz/cestopisne-besedy/ 

Dovolte, abychom Vám nabídli uspořádání cestopisných besed s fotoprojekcí, které již několik 

let pořádáme na mnoha místech po celé České republicei v zahraničí. V nabídce z našich cest 

a expedic máme různá témata (viz. podrobnější popis). Pokaždé se jedná o besedu doplněnou 

promítáním fotografií, většina programů je též podpořena hudbou vztahující se k danému 

povídání. Besed jsme již absolvovali mnoho a to nejen v knihovnách, klubech, kulturních 

domech, ale i na různých školách a gymnáziích. Ohlasy organizátorů i posluchačů na naše 

pořady jsou velmi pozitivní a tak se setkáváme pravidelně.  

Pokud i Vy máte o nějakou z našich cestovatelských besed zájem, ozvěte se. Rádi bychom 

jednou zavítali právě i k Vám. 

 

  



Petr Soukup 

soukup.jc@seznam.cz, www.petrsoukuptri.com 

Narodil jsem se 2.7. 1987 v Jičíně a po žákovské kariéře orientačního běžce a průměrného 

plavce jsem v sedmnácti vyhrál MČR ve sprint triatlonu, takže o mé triatlonové dráze bylo 

rázem rozhodnuto. 

Když mi došlo, že na olympijský triatlon jsem sice pomalý, ale zase dokážu poměrně dlouho 

trpět, zacílil jsem definitivně na Ironmanské distance. Svůj první Ironman jsem šel v r. 2015 v 

Podesdorfu v čase 8:52 a zisk prvního místa v AG mi jen potvrdil myšlenku, že se pro medaile 

budu rád trápit i nadále. 

Jako většina vrcholových sportovců jsem i já spojil užitečné s nezbytným a vystudoval FTVS 

UK, obor Tělesná výchova a sport. Pokud zrovna netrénuji sám sebe, pomáhám svým 

svěřencům na jejich cestě za sportovními sny. 

Zatímco mě táta vedl ke sportu, maminka říkala „Péťo, prvně studia!“. Tak jsem pro jistotu 

vystudoval i obor Fyzioterapie. Vím, co vás bolí, jak se to jmenuje v latině a jak to uvolnit. 

 

  



Matěj Koudelka 

koudelka.jbc@gmail.com 

Jablonecký kajakář na divoké vodě Matěj Koudelka o kajakářské expedici na jednu z 

nejslavnějších nepálských expedičních řek, posvátnou zdrojnici Gangy. Česká expedice se 

pokusila o splutí dlouhého a obtížného úseku téměř od tibetské hranice do indické nížiny – od 

Kailaše, trůnu Šivy, mezi Himalájskými hřebeny až do džungle plné opic, hadů a šelem. 400 km 

splněného snu i těžkých chvil, klidných tůní i divokých peřejí. Matěj Koudelka přiblíží i mizející 

řeky a nakládání s nimi v rozvojové Asii. 
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