PĚŠKY A STOPEM
Z EVROPY DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE
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• Jak daleko se dá dojet z Evropy po zemi a bez použití letadel?
• Cestovatel Martin Půlpán prozatím navštívil 85 zemí.
• Jeho poslední rok a půl dlouhá cesta jej zavedla pěšky a stopem
z Evropy až do jihoasijské Barmy.
• Putoval přes pouště, majestátní hory nebo přes historická místa, která
určovala chod dějin!
• Jeho cestovatelské heslo zní: „NEJLEPŠÍ PLÁN JE ŽÁDNÝ PLÁN“
• Staňte se součástí cestovatelských příběhů, které baví tisíce
lidí na sociálních sítích!

• Spal v pasteveckých jurtách, mešitách, křesťanských klášterech, budhistických
chrámech, na pláži na ostrovech v Perském zálivu nebo u lidí doma.
• Na svých cestách potkal úplně obyčejné lidí, kteří mu podali pomocnou ruku v těžkých
chvílích nebo přiblížíli tradice a život i v těch nejzapadlejších částech planety.
• Nevyhnul se ani zatknutí policí nebo problémům s byrokratickým aparátem.

NABÍDKA
PŘEDNÁŠEK
Staňte se součástí zábavných
cestovatelských přednášek.
Představím vám jak známá
místa, tak místa, o kterých jste
třeba ani nevěděli. Cestování by
mělo být především o poznávání
a společně tak poznáme život
úplně obyčejných lidí v těch
nejzapadlejších koutech planety.
Přednášky jsou sestaveny tak,
aby diváka nejenom vzdělaly,
ale hlavně pobavily, protože
život někdy přichystá naprosto
nepředvídatelné situace. Všechny
přednášky jsou samozřejmě
doplněny o krásné fotografie.

HEDVÁBNÁ STEZKA

ÍRÁN

STŘEDNÍ ASIE

Po stopách dávných karavan
z Turecka do Číny

Země, kterou
si zamilujete!

Starodávná města Hedvábné
stezky, pohoří Ťan-šan a Pamír

Vydáme se za dobrodružstvím, které
se dá zažít jen jednou za život. Tisíce
kilometrů přes hory, moře i pouště po
stopách dávných karavan. Z Turecka až
do Číny po zemi a bez letadel! Dozvíte se
vše o historii jednotlivých zemí, poznáte
spoustu zajímavostí o národech žijících
v těch nejzapadlejších koutech světa.
Dostanete spoustu tipů, jak tuto stoletou
karavanní stezku zdolat bezpečně na
vlastní pěst. Nejoblíbenější přednáška
plná vtipných, ale i nebezpečných
situací, překrásné architektury, ale
i divokých hor a rozpálených pouští.

Vydejme se společně prozkoumat
tuto nádhernou zemi s pošramocenou
pověstí, která ovšem nabízí vše, po
čem cestovatelé touží. Navštívíme
hory, pouště, ostrovy v Perském zálivu
a historická místa bývalé Perské
říše. Nasajeme atmosféru tisícileté
historie země, která bývá neprávem
označována za nebezpečnou. Poznáme
svatá města šíitského islámu,
usedneme na šálek čaje s obyčejnými
lidmi, kteří žijí životy jako my všichni
a poznáme krásu perských žen.
Ztratíme se v pohořích Alborz a Zagros
nebo objevíme křesťanské chrámy na
hranici s Arménií. Írán je zkrátka zemí,
kterou si zamiluje!

Státy střední Asie by se mohly zdát
na první pohled všechny stejné. Každý
je ovšem jiný a společně začneme
naši pouť v Turkmenistánu, jedné
z nejbizardnějších zemí světa. Pobaví
nás nesmyslné zákony, které vymyslel
tamní prezident Turkmenbashi, ale
zároveň budeme obdivovat neuvěřitelnou
architekturu celé země. Pokračovat
budeme do Uzbekistánu a prozkoumáme
majestátní města jako Samarkand,
Buchara a Khiva, ale i zbytky zmizelého
Aralského jezera. Poznáme pastevecký
život v Kyrgyzstánu a budeme se toulat
v pohoří Pamír v Tádžikistánu, kde na
hranici s Afghánistánem a Čínou budeme
sledovat cestu Marca Pola, který tudy ve
třináctém století cestoval.

TOP PŘEDNÁŠKA

ČÍNA

Země středu včetně zvláštních
území Hongkong a Macao
Poznáme nejlidnatější zemi světa
s tisíciletou historií. Z pouštního
města Kashgar v Ujgurské autonomní
oblasti na západě země poputujeme
na východ přes nekonečné pouště
Gobi a Taklamakan až do císařského
města Xian, kde začínala Hedvábná
stezka. Navštívíme hlavní město Peking
a supermoderní Sanghai a vydáme se
do hor na hranici s Barmou a Laosem
objevit malé etnické skupiny a jejich
tradice. Řekneme si i zajímavosti
o bývalých britských a portugalských
koloniích Hongkongu a Macau. Čína je
zkrátka země tisíce tváří.

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Vietnam, Laos, Kambodža, Thajsko
Na motorce projedeme Vietnam,
zemi známou, ale stále neobjevenou.
Zavzpomínáme na vietnamskou válku
a projedeme deltu řeky Mekong. Na korbě
dodávek objevíme Laos a jeho zlatavé
chrámy. V Kambodži se poté vydáme do
džungle prozkoumat pozůstatky mocné
Angkorské říše, ale zavzpomínáme i na
nedávnou krvavou historii z doby vlády
rudých Khmérů. V Thajsku se vyhneme
turistickým letoviskům a budeme se
toulat na severu země v hornaté krajině
nebezpečného zlatého trojúhelníku, kde
se kdysi pěstovalo nejvíce opia na světě.
Právě zde objevíme horské vesničky
s malými etniky, která žijí po stovky let
tradičním životem. Jihovýchodní Asie
je si v mnohém podobné, ale zároveň je
naprosto rozdílná a my si všechny tyto
rozdíly ukážeme.

ZEMĚ POD KAVKAZEM
Národy soustředěné podél pohoří
Kavkaz mají jedno společné. Všechny
byly součástí mocného Sovětského
svazu. Zde ovšem veškerá podobnost
končí. Společně projdeme a projedeme
Arménii, zemi, která jako první přijala
křesťanství. Gruzii a její majestátní
hory s nejvýše položenou vesnicí
v Evropě. Abcházii, neuznanou
republiku na břehu Černého moře, kde
neplatí žádná pravidla a Ázerbájdžán,
muslimskou zemi s nekonečnými
zásobami ropy. Pojďte se ztratit
v pohádkově zimní krajině majestátního
pohoří Kavkaz.
Chcete přednášky
nakombinovat?
Není problém!
Určitě se nějak domluvíme.

LOST CZECH MAN
PĚŠKY A STOPEM
Z EVROPY DO BARMY
Když jsem se v záři 2018 postavil
poprvé v životě k silnici a začal
stopovat, ani ve snu by mě nenapadlo,
že se za rok a půl bez letadel dostanu
až do jihoasijské Barmy. V této
přednášce si představíme celou mou
cestu a stanete se součástí těch
nejzajímavějších příběhů, které jsem
při svém putování zažil. Společně
navštívíme celkem 19 států a poznáme
ta nejzajímavější místa, ale i místa,
která kolikrát ani nejsou na mapě.
Staneme se součástí životů obyčejných
lidí, pastevců nebo horských etnik.
Navštívíme ještě nedávno válečná
místa, ukážeme si pouště, hory, ale
i nepropustnou džungli se ztracenými
chrámy. Vše je samozřejmě doplněno
o krásné fotografie nebo vtipná videa.

LOST CZECH MAN
PŘEDSTAVENÍ
Vypravte s cestovatelem Lost Czech Man na dobrodružnou
cestu napříč kontinenty. Na cestu, která sleduje dávné
karavany, které putovaly po Hedvábné stezce z Evropy až
do Číny a ještě dále. Na rok a půl dlouhou cestu na které
nechybí dobrodružství, láska, poznání a nebezpečné situace!
Cestovatel Martin Půlpán již navštívil 85 zemí. Jeho poslední
rok a půl dlouhá cesta jej zavedla do celkem dvaceti jedna
států a z Evropy dojel až do jihoasijské Barmy, kde bohužel
jeho cesta po šedesáti sedmi tisících kilometrech dočasně
skončila.

V září 2018 si zabalil malý batoh a bez využívání letadel a bez plánu se vypravil na cestu do neznáma. V bulharské
Sofii se poprvé v životě postavil k dálnici a začal stopovat směr Turecko, přes které dojel do Íránu, kde strávil
tři měsíce chozením a objevováním bývalé Perské říše. Začátek roku 2019 trávil pod Kavkazem v Arménii,
Gruzii a Ázerbájdžánu a navštívil i jedno z nejzajímavějších míst bývalého Sovětského svazu, kterým je
neuznaná republika Abcházie. Lodí přes Kaspické moře doplul do Turkmenistánu, který se pravidelně umisťuje
mezi nejméně navštěvovanými zeměmi na světě. Po stopách dávných karavan projel Uzbekistán a Kazachstán
a prošel nebeské hory Ťan-šan v Kyrgyzstánu. V Tádžikistánu poté pěšky prošel pohoří Pamír na hranici
s Afghánistánem a Čínou. Po více jak osmi hodinovém výslechu poté překročil hranice do Číny a doputoval do
bájného města Kashgar ze kterého přes pouště Taklamakan a Gobi doputoval až do císařského města Xian, kde po
jedenácti měsících ukončil svou cestu po Hedvábné stezce.
Svůj první rok na cestě zakončil v Hongkongu a Macau, zvláštních územích ČLR, odkud se vydal objevovat
jihovýchodní Asii. Ve Vietnamu, Laosu, Kambodži a Thajsku poté hledal nejenom tajemné chrámy ztracené
v džungli, ale i malá horská etnika v neturistických oblastech. Po celkem roce a půl na cestě byla bohužel jeho
cesta v březnu 2020 nedobrovolně ukončena v Myanmaru, bývalé Barmě.
Co činí cestování s Lost Czech Man tak výjimečné? Především setkávání s obyčejnými lidmi.
Uprostřed zasněžených hor, rozpálených pouští nebo v nedostupné džungli. Tam všude můžete být svědky
neuvěřitelných příběhů, které vám nenabídne žádná cestovní kancelář. Křesťanský klášter, muslimská
mešita, budhistický chrám nebo pastevecká jurta. To je jen malý výčet míst, kde při své cestě spal
a potkal zajímavé lidi a slyšel neuvěřitelné lidské příběhy. Staňte se součástí cestovatelských vyprávění,
která zaujala již tisíce fanoušků!

VÍCE INFORMACÍ: www.lostczechman.com
EMAIL: lostczechman@gmail.com
TELEFON: 601 573 323
FACEBOOK: www.facebook.com/lostczechman
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