DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ODBORNÍKY
ACCOMPANYING PROGRAMME FOR PROFESSIONALS
MALÝ SÁL – levé křídlo Průmyslového paláce

Small Hall – left wing of Palace of Industry

ČTVRTEK 5. 2. 2009
13.00 CzechTourism – přednáška
14.30 Ministerstvo pro místní rozvoj – přednáška
16.00 Hradní stezka – Burgenstrasse

THURSDAY 5. 2. 2009
1.00 p.m. CzechTourism – lecture
2.30 p.m. Ministry for Regional Development – lecture
4.00 p.m. Burgenstrasse – presentation

PÁTEK 6. 2. 2009
11.00 Czech Golf Travel Association (CGTA)
– Golfový turismus v zahraničí
Přednášející: Marco Polacci, Marie Jehličková
13.00 Travel Guide – Travel Guide a Hotel Guide
– garant hotelové sekce veletrhu Holiday World 2010
Přednášející: Mgr. Radim Knobloch
14.00 JWA - tisková konference Scandlines

FRIDAY 6. 2. 2009
11.00 a.m. Czech Golf Travel Association (CGTA) – Golf Industry
abroad
Lecturer: Marco Polacci, Marie Jehličková
1.00 p.m. Travel Guide – Travel Guide a Hotel Guide
– guarant of hotel section in Holiday World 2010
Lecturer: Mgr. Radim Knobloch
2.00 p.m. JWA – press conference Scandlines

VELKÝ SÁL – Pyramida

BIG HALL – Pyramida

ČTVRTEK 5. 2. 2009
10.30 Slavnostní zahájení Holiday World 2009
15.00 Mladá fronta – vyhlášení soutěže „Nejatraktivnější místo
České republiky v roce 2008"

THURSDAY 5. 2. 2009
10.30 a.m. Opening Ceremony
3.00 p.m. Mladá fronta – announcement of the competition
„The most atractive place of the Czech Republic 2008“

PÁTEK 6. 2. 2009
11.00 Maďarská turistika – workshop
17.00 Slovinsko – tisková konference, slavnostní večer

FRIDAY 6. 2. 2009
11.00 a.m. Maďarská turistika – workshop
5.00 p.m. Slovinsko – press conference, gala evening

LAPIDÁRIUM
ČTVRTEK 5. 2. 2009
14.00 Montenegro – prezentace
PÁTEK 6. 2. 2009
10.30 TTG Travel Awards – vyhlášení výsledků soutěže
14.00 Sardegna Travel – prezentace

LAPIDARIUM
THURSDAY 5. 2. 2009
2.00 p.m. Montenegro – presentation
FRIDAY 6. 2. 2009
10.30 a.m. TTG Travel Awards
– announcement of the competition
2.00 p.m. Sardegna Travel – presentation

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA WORLDFILM 2009
Doprovodný program mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2009

SOBOTA
10.00

NA CESTĚ
Projekce úspěšných dílů nejúspěšnějšího televizního cestopisného cyklu.

11.00

ČEŠI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FREEDIVINGU
Členové české reprezentace se v Egyptě stali druhým nejlepším týmem světa!
Osobní účast špičkových nádechových potápěčů na WorldFilmu.
Potřeste si rukou s lidmi, kteří vydrží osm minut nedýchat. Beseda, projekce filmu.

12.00

ALBÁNIE - EVROPSKÁ EXOTIKA S „MANKOU“ - TERÉNNÍM KAMIONEM
Miroslav Náplava, Honza Tutoky, Marcel Nekvinda a Petr Horký o cestě do nejexotičtější evropské země.
Náročné přejezdy horských průsmyků, diktátor Enver Hodža atd. Jedna z cest víceletého projektu.
Jak se žije a jak se jezdí terénním kamionem v zemi, kde se pevné silnice teprve začínají budovat?
Přijďte si osobně prohlédnout největší teréňák v ČR.
Projekce fotografií, beseda s autory.

13.00

ZPRÁVA O CESTĚ NA SEVERNÍ PÓL - PETR HORKÝ A MIROSLAV JAKEŠ
Jak se jde vlastními silami na „špičku zeměkoule“? Členové nejdelší české expedice na nejsevernější bod Země
přijdou do holešovické Pyramidy. Ochutnejte jídlo, které se jí v čtyřicetistupňových mrazech!
Beseda, projekce filmu, fotografií.

14.00

AFRICKÉ KONGO! - LENKA KLICPEROVÁ
Šéfredaktorka magazínu Lidé a Země a oceňovaná fotografka vůbec poprvé popíše svoji předvánoční
bláznivě nebezpečnou výpravu do válčící země. Premiéra filmu z této cesty. Jeli byste do Konga přesně ve chvíli,
kdy tam místní hrdlořezové začínají další válečný útok?
Beseda s diapozitivy, losování o předplatné magazínu Lidé a Země.

15.00

TITANIK … A POTOM NASTALO TICHO…
Mária Jardanházyová
Nejslavnější lodní vrak v dějinách námořní přepravy na vlastní oči!
Ponořte se do hloubky více než tří kilometrů k proslulému „nepotopitelnému“ parníku.
Mária Jardanházyová popíše svůj zážitek. Bomba letošního ročníku!
Měli byste odvahu ponořit se do tříkilometrové hloubky?
Projekce filmu, beseda.

16.00

DO VLADIVOSTOKU NA ZMRZLINU NA KOLE - JAN TOMŠÍČEK
Jak vznikl tento plán a co během 126 dní autor překonal na Favoritu z roku 1976, na kterém má celkově najeto přes sto
padesát tisíc kilometrů? Jak se na něm dostal přes Ural, nedozírnou Sibiř, Ob, Jenisej a po mizerných cestách
a chatrných mostech podél BAMu až na Dálný východ?
Projekce fotografií, beseda, ukázka jeho kola.

NEDĚLE
10.00

MARTIN MYKISKA - Z MACHU PICCHU AŽ DO BÁJNÉ VILCABAMBY (PERU)
Úspěšný cestovatel a spisovatel představí Inckou říši a slavné Machu Picchu z jiného pohledu:
oslněn slunovratem a dalšími slunečními efekty, které se dodnes každoročně odehrávají
v kamenných inckých stavbách. Podíváme se, jak se pod Machu Picchu slaví Vánoce
a nakonec budeme putovat horskými pralesy až do bájné Vilcabamby, posledního útočiště Incké říše.
Projekce fotografií, filmových reportáží, beseda.

11.00

OBJEV VRAKU LODI GIUSEPPE GARIBALDI ČESKÝMI POTÁPĚČI
Cesta českých potápěčů k vrakům Rakousko – Uherské flotily (Zenta, Szent István, Streiter).
Objev vraku lodi Giuseppe Garibaldi potopeného českým ponorkovým kapitánem.
Historie tohoto objevu je bohužel zatížena tragickým příběhem. Jak to všechno bylo?
Zeptejte se členů objevitelské výpravy. Projekce filmu, fotografií, beseda.

12.00

STEVE LICHTAG – ZAJATCI BÍLÉHO BOHA
Domorodý horský národ Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se absurdně stává obětí rozvojových programů západních
civilizací. Mladý český výzkumník se opakovaně do těchto oblastí vrací, aby kmeni Akha pomohl. Čím více do problematiky
mezinárodní pomoci proniká, tím více se stává pro některé západní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím…
Za dramatických okolností z Thajska prchá, aby světu přinesl otřesná svědectví o křivdách na národě Akha.
Projekce filmu, beseda.

13.00

JAN WILLIAM DRNEK A ROSTISLAV STACH - FOTO-LOVY V AFRICE
Dva fotografové a kamarádi se s vámi podělí o nezapomenutelné zážitky, fotky a filmy
z velké expedice divokou Afrikou. Na palubě netradičního dopravního prostředku, hotelbusu,
strávili 69 dní a nocí, ujeli 15 000 km napříč jižní Afrikou (Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie,
Malawi, Tanzanie, Keňa) a hlavně nepřestávali fotit, i když třeba v Serengeti pršelo...
Beseda a projekce. Uvidíte nejen fotolovy, ale také lovící lvici v “přímém přenosu” ...

14.00

LOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
Cestovatelské knihy, dvd, předplatné magazínu Lidé a Země.

14.30

NA HISTORICKÝCH MOTORKÁCH DO HIMÁLAJÍ – HONZA ODEHNAL
Honza Odehnal už několikrát projel Nepál a Indii až do vysokých hor v sedle historické motorky Enfield.
Jak vypadá tato náročná expedice? Prohlédněte si dieselovou motorku z 50. let minulého století,
která tuto trasu absolvovala!
Projekce filmu, fotografií, beseda.

15.30

TRABANTEM PO HEDVÁBNÉ STEZCE – DAN PŘIBÁŇ
Expedice Transtrabant - zběsilým dvojtaktem do Asie a zpět. Přejezd přes pouště Karakum a Kyzylkum!
Připomenutí „velkých cest malých aut“ pořádaných českými cestovateli v první polovině minulého století.
Takový bakelitový sporťák jste ještě neviděli!
Projekce, beseda.

16.30

RUDOLF ŠVAŘÍČEK – PAST NA ROVNÍKU
Na světě je díky Rudově nadšení unikátní kniha nejslavnější cestovatelské dvojice Zikmund a Hanzelka.
Přijďte se seznámit s nádhernou knihou i jejími tvůrci, přijďte se podívat, jak se mění jihovýchodní Asie!
Křest knihy, beseda.
FILMAŘSKÁ SOUTĚŽ PRO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST! HODNOTNÉ CENY!

VÝSTAVY
JAKUB ŽÁRSKÝ – NA JEDEN NÁDECH!
Fotografie z Mistrovství světa teamů 2008 ve freedivingu, kde Češi získali druhé místo.
JAN WILLIAM DRNEK, ROSTISLAV STACH - WILDa AFRICA
Unikátní velkoformátové fotografie z velké fotoexpedice divokou Afrikou.
JINDŘICH SOUKAL – INDONESIE POD HLADINOU MOŘE
M. ZIKMUND A HANZELKA – PAST NA ROVNÍKU
Unikátní černobílá fotografická výstava provázející vydání jedinečné obrazové publikace.
Podívejte se na Asii objektivem nejslavnější české cestovatelské dvojice.
... A TAKÉ CESTOVATELSKÉ KNIHKUPECTVÍ - KNIHY, DVD A ČASOPISY ZA SPECIÁLNÍ CENY (minus 20%) NAVÍC S PODPISEM AUTORŮ!!!

PROGRAMME FOR THE WORLDFILM 2009 FILM FESTIVAL
The film show is going to accompany the programme of the international tourism trade fair HOLIDAY WORLD 2009.

SATURDAY
10.00

NA CESTĚ (ON THE ROAD)
Successful parts of the Czech Republic's most successful TV travel series.

11.00

CZECHS AT THE FREEDIVING WORLD CHAMPIONSHIP
The Czech Republic became the world's second best team in Egypt and some of the top-class freedivers
are now attending the WorldFilm. Shake hands with people who know how to hold their breath for eight minutes!
Discussion, movie.

12.00

ALBANIA – EUROPEAN EXOTICS WITH OFF-ROAD TRUCK “MANKA”
Miroslav Náplava, Honza Tutoky, Marcel Nekvinda and Petr Horký are going to talk about their expedition
to Europe's most exotic country. Challenging rides through mountain passes, dictator Enver Hodja, etc.
One of the trips of a several-years project. What is it like to stay and drive an off-road truck in a country that
is just starting to build its first hard-surface roads? Come and see the biggest off-road vehicle in the Czech Republic.
Photographs, discussion with protagonists.

13.00

NORTH POLE EXPEDITION REPORT - PETR HORKÝ AND MIROSLAV JAKEŠ
What is it like to walk to the Globe's “tip”? The members of the longest Czech expedition to the Earth's
northernmost point are going to appear in Pyramida. Taste food designed for consumption at – 40 ºC!
Discussion, movie, photographs.

14.00

AFRICAN KONGO - LENKA KLICPEROVÁ
For the first time ever, Lidé a Země Editor-In-Chief and a renowned photographer is going to talk about her crazily
dangerous trip to this war-struck country. Expedition movie premiere. Would you go to Kongo at a time when local
thugs are starting another war attack?
Discussion and slides, Lidé a Země subscription draw.

15.00

THE TITANIC AND THEN - SILENCE …. MÁRIA JARDANHÁZYOVÁ
See the world's most famous shipwreck “with your own eyes” and dive over 3 kilometres deep to the “unsinkable”
steamship! Mária Jardanházyová is going to talk about her experience. This year's hit!
Would you have the guts to dive three kilometres deep?
Movie, discussion.

16.00

AWHEEL TO VLADIVOSTOK - JAN TOMÍČEK
Where apperead the idea and what about 126 days awheel.
How get Jan Tomšíček awheel over Ural, Siberia, Ob and Jenisej rivers to Far East?
Film projection, forum, autor and his bike.

SUNDAY
10.00

MARTIN MYKISKA - FROM MACHU PICCHU TO THE FABULOUS VILCABAMBA, PERU
Successful traveller and writer presenting the Incan Empire and the famous Machu Picchu from a different perspective:
dazzled by the solstice and other sunshine effects that still appear every year in the stone-built Incan buildings.
Christmas celebrations under Machu Picchu and a trip through mountain rain forests to Vilcabamba, the last resort
of the Incan Empire.
Photographs, short movies, discussion.

11.00

GIUSEPPE GARIBALDI SHIPWRECK DISCOVERED BY CZECH DIVERS
Czech divers' expedition to wrecks of the Austro-Hungarian fleet (Zenta, Szent István, Streiter).
The Giuseppe Garibaldi, a ship sunk by a Czech submarine captain, and the tragic history of its discovery.
What happened out there? Ask the expedition members.
Movie, photographs, discussion.

12.00

STEVE LICHTAG – THE PRISONERS OF THE WHITE GOD
The native mountain nation Akha living in the area of golden triangle becomes the capture of civilisation development
projects. The young Czech researcher gets back to help to Akha. The more he is getting inside the probléme the more he is
becoming dangerous for a few Western organisations in Laos and Thailand. He runs away from Thailand to tell about
shocking testimonies of nation Akha.
Film projection, forum.

13.00

JAN WILLIAM DRNEK AND ROSTISLAV STACH - PHOTO-HUNTING IN AFRICA
Two photographers and friends are going to share their unforgettable stories, photographs and movies
from their big expedition to wild Africa. Doing 15,000 kilometres across southern Africa (Zambia, Zimbabwe, Botswana,
Namibia, Malawi, Tanzania, Kenya) on a “hotel-bus” within 69 days and nights, they never stopped taking pictures,
even when the weather in Serengeti became rather rainy...
Discussion and pictures. Photo-hunting work plus “live coverage” of a female lion chasing its prey ...

14.00

COMPETITION DRAW – BOOKS OF TRAVELS, DVDS, LIDÉ A ZEMĚ SUBSCRIPTION.

14.30

ON VINTAGE MOTORBIKES TO THE HIMALAYA – HONZA ODEHNAL
Honza Odehnal has already made several trips through Nepal and India on his vintage Enfield motorbike,
getting as far as the countries' high mountains. What was this challenging expedition like?
Come and see his diesel bike made in the 1950's that did the trip!
Movie, photographs, discussion.

15.30

A TRABANT ON THE SILK ROAD – DAN PŘIBÁŇ
Transtrabant Expedition – crazy two-stroke going to Asia and back, crossing the Karakum and Kyzylkum deserts!
Reminiscences of “big expeditions with small cars” made by Czech travellers in the first half of the 20th century.
Bet you've never seen a bakelite sports car like this one!
Pictures, discussion.

16.30

RUDOLF ŠVAŘÍČEK – EQUATOR TRAP
Rudolf's endless enthusiasm was the key driver behind this unique book by Zikmund & Hanzelka, the Czech Republic's
most famous pair of travellers. Get to know more about this beautiful book and meet its authors,
come and see how Southeast Asia is changing!
Official book launch, discussion.
OPEN FILM-MAKING COMPETITION FOR VALUABLE PRIZES - ANYONE CAN TAKE PART!!!

EXHIBITIONS:
JAKUB ŽÁRSKÝ – IN ONE BREATH!
Photographs featuring the 2008 Freediving Teams World Championship, including the runners-up team of the Czech Republic.
JAN WILLIAM DRNEK, ROSTISLAV STACH - WILDa AFRICA
Unique large-size photographs from a big expedition to wild Africa.
JINDŘICH SOUKAL – INDONESIA UNDER THE SEA LEVEL
M. ZIKMUND A HANZELKA – THE TRAP ON THE EQUATOR
The unique black-white photo exhibition accompanying special picture publication.
Look Asia trough object-lenses of the most famous Czech traveller couple.
... PLUS A TRAVEL BOOKSHOP and BOOKS, DVDs AND MAGAZINES FOR SPECIAL PRICES (20% reduction) SIGNED BY AUTHORS!!!

