bratislava
10.-13.11. 2017
40
cestovateľských
prezentácií

hlavní partneri

Tip organizátora
Milí priatelia dobrodružného cestovania,
srdečne Vás pozývam na 10. cyklus cestovateľského festivalu Cestou necestou. Počas štyroch
dní máme pre Vás pripravených 40 cestovateľských prezentácií, na ktorých spoznáme
63 krajín sveta. Za 5 rokov sme pocestovali celý svet krížom-krážom a nie je ľahké nájsť
miesto, o ktorom sme ešte nemali prezentáciu. Tentokrát budú v bratislavskej premiére
prezentované krajiny Tichomoria: Samoa, Vanuatu, Nová Kaledónia, Fidži, Cookove
ostrovy a Francúzska Polynézia.
Novinkou budú aj praktické prezentácie: “Ako sa stravovať bezpečne a chutne v exotických
krajinách a čo si zobrať so sebou na cestu” i “Ako písať články do časopisov”.
V piatok sa najviac teším na bicyklovanie po Pakistane, v sobotu stále váham, či budem
zvedavo pozerať ako 9 ľudí v Avii precestovalo Južnú Ameriku alebo sa pozriem do oblastí,
v ktorých ženy vládnu. V nedeľu si vychutnám venezuelské hory a Salto Angel s Beckom,
zvedavý som aj na Tichomorie i cestovanie za snehom.
V programe si každý nájde niečo zaujímavé. Okrem tradičných dopravných prostriedkov
pocestujeme stopom, bicyklom, babettou, jawou, autom, polročnú svadobnú cestu džípom,
áviou. Budeme pomáhať ako dobrovoľníci i pracovať ako digitálni nomádi. Môžete sa tešiť aj
na premietanie filmu Živá rieka, po ktorom bude diskusia s tvorcami.
Krásny zážitok Vám želá
Michal Knitl
predseda OZ Cestou necestou

Argentina, Armenia, Austria, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Czech Republic, Ecuador, Ethiopia, Fiji, France,
French Polynesia, Georgia, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Madagascar, Malaysia, Mexico,
Moldova, Mongolia, Morocco, Nepal, Netherlands, Oman, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Samoa, Serbia, Singapore, Slovakia,
South Korea, Spain, Sri Lanka, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam

podujatie na facebooku

Na minulom festivale...

a teraz Vás čaká...

piatok 10.11. DK Ružinov
hlavná sála

malá sála

17:15
4 krajiny Európy, 4 túry

17:15
Na Liberte k Čiernemu moru

Michal Knitl

Martin Heško a Matej Mego

18:15
Severom Južnej Ameriky – Venezuela
a Kolumbia
Tibor Somogyi

18:15
Dobrovoľníctvo na Sumatre –
Návrat k prirodzenosti
Tomáš Šmátrala

19:15 prestávka

19:15 prestávka

19:45
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Dôstojný život pre všetkých 2017
a odovzdávanie cien

20:00
Ako sa stravovať bezpečne
a chutne v exotických krajinách
a čo si zobrať so sebou na cestu

MVRO

Andrej Maťko

20:00
Vysokohorské sny

21:00
Dotyk s Himalájami

Michal Tlelka

Michal Foltýn

21:00
Na bajku v Pakistane
Miroslav Langer

lístky
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17:15 Michal Knitl – 4 krajiny Európy, 4 túry
Rozmýšľaš, kam ísť na turistiku budúci rok? Počas tohto leta
Mišo prešiel cez 350 km na túrach, medzi ktorými boli: Orlia
prť v Poľsku, hrebeň Fagaráša a Pietra Craiului v Rumunsku,
okolie Tre Cime v talianskych Dolomitoch i pohoria Rila a
Pirin v Bulharsku.

webstránka
článok o turistike v Rumunsku;
článok o Dolomitoch; pokračovanie o Dolomitoch

piatok 10.11.2017 DK Ružinov

Malá sála

17:15 Martin Hesko a Matej Mego – Na Liberte
k Čiernemu moru
V roku 2016 sa partia kamošov rozhodla prejsť na starých
jednoprevodových Libertách zo Slovenska cez Maďarsko, Rumunsko,
Moldavsko, Podnestersko až na Ukrajinu k Čiernemu moru. Troch
chalanov na Libertách sprevádzalo auto s fototechnikou, s ktorou
sa nám podarilo natočiť vyše 20 hodín materiálu počas 15 dní a
následne z toho zostrihať 42-minútový film.

články
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18:15 Tibor Somogyi – Severom Južnej Ameriky
– Venezuela a Kolumbia
Počas môjho pobytu som sa túlal stratenými mestami, plavil na
najväčšej rieke sveta, okúpal sa v najvyššom vodopáde sveta, liečil
sa na dengue i učil angličtinu v zapadlom meste. Prejdeme si
kilometrové hory, hlboké pralesy zeleného pekla a mestá, stratené
i plné života. Čo zostalo z nebeského stromu na guyanskej savane,
ked ho bohovia vyťali? Ako vyzerá Amazónia z výšky?

Tiborove články
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18:15 Tomáš Šmátrala – Dobrovoľníctvo
na Sumatre – Návrat k prirodzenosti
Rozprávanie o dobrovoľníctve v tropických dažďových pralesoch na Sumatre a o
čistení pláží priľahlých ostrovov v Indonézii. Pomoc pri ničení pytliackych pascí a
ochrane ohrozených druhov zvierat, ako sú tigre, slony a orangutany sumatrianske.
Život meniaca skúsenosť, človek si až tam uvedomí, ako málo naozaj potrebuje k
životu a pripomenie si skutočné hodnoty, akými sú zachovanie pôvodnej prírody a
divokých zvierat. Večerné zaspávanie pri hmyzích symfóniach a ranné prebúdzanie
sa za zvukov pralesného vtáctva a opíc, pitná voda v riekach, žiadna zbytočná
elektronika, to všetko môžete zažiť aj vy, príďte sa dozvedieť viac.

video
projekt Green Life
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19:45 MVRO – Vyhlásenie výsledkov súťaže
Dôstojný život pre všetkých 2017 a odovzdávanie cien
Víťazné fotografie:
1. miesto: Nádej menom Emmaculate, Maroš Matoušek, Keňa 2017
2. miesto: Kráľ Benguely, Veronika Rendeková, Angola 2017
3. miesto: Leo, Katarína Líšková, Kuba 2016
Víťazné texty:
1. miesto: Rwandské ženy genocída nezlomila. Spája ich káva, Lukáš Onderčanin, Rwanda 2017
2. miesto: Mosulský denník, Stanislava Harkotová, Irak 2017
3. miesto: Vychovávali zo mňa stroj na vraždenie a takmer uspeli, spomína dvanásťročný chlapec,
Matúš Krčmárik, Irak 2016
Cieľom súťaže bolo hovoriť o nerovnostiach v súčasnom svete, o nerovných vzťahoch v ňom a o ich
príčinách. Ale aj o snahe zmeniť svet na spravodlivejšie miesto pre všetkých. Výstava 11 najlepších
fotografií a 3 najlepších textov bude umiestnená vo vestibule DK Ružinov od 10.-12. novembra 2017.

Maroš Matoušek, Nádej menom Emmaculate, Keňa 2017 1. miesto

web
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20:00 Michal Tlelka – Vysokohorské sny
Príbeh obyčajného chalana z Kysúc, ktorý si plní sen o navštívení
všetkých najvyšších pohorí na svete. Tešiť sa môžete na zážitky z
Ánd, Pamíru, Kaukazu a Álp.

Mišov blog
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20:00 Andrej Maťko – Ako sa stravovať bezpečne a chutne
v exotických krajinách a čo si zobrať zo sebou na cestu
Všetci radi spoznávame nové, najmä exotické krajiny, ktoré lákajú nielen
prírodnými a kultúrnymi krásami, ale aj exotickým jedlom. Je bezpečné jesť na
ulici, alebo nakúpiť si na trhu potraviny? Povieme si základné pravidlá, ktoré sa
odlišujú od krajiny ku krajine, ako nedostať žalúdočné problémy a napriek tomu si
užiť tie najlepšie pochúťky, ktoré daná krajina poskytuje.
A povieme si aké potraviny a iné veci si treba zbaliť do maximálne 30 l ruksaku s
hmotnosťou 7 kg, aby sme ho mohli mať vždy pri sebe na trekkingu aj výstupe na
hory, aby nás nazaťažoval.

web
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21:00 Miroslav Langer – Na bajku v Pakistane
Prach a špina, ale aj neskutočne krásne hory, večne biele sedem
a osemtisícové štíty najvyšších svetových pohorí Hindúkuš,
Karakoram a Himaláje. Katastrofálna mediálna reputácia, ale v
realite neuveriteľne dobrí a priateľskí ľudia, pre ktorých privítať vo
svojom dome cudzinca je najväčšia česť. To všetko sa skrýva pod
pojmom Islamic State of Pakistan.

web
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21:00 Michal Foltýn – Dotyk s Himalájami
V koncom roka 2016 sme si splnili detský sen a vydali sme sa do krajiny,
kde sa nachádza 8 z 10 najvyšších hôr sveta - Nepálu. Na jednom z
najkrajších a zároveň najťažších trekov v Himalájach - trek cez 3 sedlá a
4 vyhliadkové kopce nad 5-tisíc metrov v národnom parku Sagarmatha
- sme mali takmer na dosah ruky 4 z nich, Mt. Everest, Makalu, Lhotse
a Čo Oju. Nádherná príroda, milí ľudia a množstvo nezabudnuteľných
zážitkov sa nám vryli hlboko do našich spomienok.

web

partneri

mediálni partneri

sobota 11.11. Dk ružinov
hlavná sála

malá sála

10:00
Čo zažiť vo Vietname

10:00
Sakartvelo alebo šesť mesiacov v Gruzínsku

Michal Botló

Barbora Hrínová

11:00
Skydiving – Život v oblakoch

11:00
Espaňa Road Trip

Pavol Urban

Katarína Kožíková a Tomáš Kožík

12:00 prestávka
12:00 prestávka
12:30
3 roky digitálneho nomáda v ďalekej Ázii
Lubo Jurík

12:30
Ako napísať cestopis do časopisu
Andrej Horváth

13:30
OMO - miznúci svet praveku
Robo Kočan

13:30
Madagaskar ako ho nepoznáte
Anna Chobotová

14:30 prestávka
15:15
Hudba sveta

13:30 vo vestibule
Workshop hry na kalimbu

Ramivana

14:30 prestávka
15:30
Aviou Južnou Amerikou
Vojtěch Wertich

15:15
Omán – Wadi, neWadi
Jana Hromníková

16:50
Siberut – cesta do minulosti
Zuzana Hermanová

16:15
Kde ženy vládnu
Kateřina Karásková

17:45 prestávka
17:45 prestávka
18:15
České perly UNESCO
Czech turism

18:20

18:15
Film Živá rieka s diskusiou s tvorcami
Arolla Film
(Erik Baláž, Karol Kaliský, Adam Baštek, Jozef Fiala)

Odtrhnúť sa na pol roka, zdolať Mongolsko a uviaznuť
na Sibíri
Zuzana Remišová, Martin Remiš

lístky
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10:00 Michal Botló – Čo zažiť vo Vietname
Vietnam je krajina priťahujúca húfy turistov, ktorí v nej však absolvujú
nanajvýš zopár dní v rámci výletu po juhovýchodnej Ázii. Pritom
ponúka všetko - od hôr po pláže, od prastarých pamiatok po moderné
mestá a predovšetkým neskutočnú domácu kuchyňu. Vietnam je naozaj
pre každého.

sobota 11.11.2017 DK Ružinov
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10:00 Barbora Hrínová – Sakartvelo
alebo šesť mesiacov v Gruzínsku
Do Gruzínska som išla realizovať môj post-doktorandský projekt: výskum s
témou novodobá gruzínska kinematografia po páde Sovietskeho zväzu. Nakoniec
som “príbehy” súčasného Gruzínska a ich postavičky zažívala najmä na vlastnej
koži. Dali mi zabrať podmienky v krajine, kde je bežný život o dosť ťažší ako na
Slovensku, ale zároveň ma nadchla nesmierne bohatá história a kultúrne pamiatky,
aké som dovtedy nikde nevidela. V prezentácii chcem predstaviť tragikomické
okamihy každodenného života v Tbilisi a fragmenty z ich bohatej histórie, o ktorú
som tu “zakopávala” pri všetkých výletoch po krajine.

článok
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11:00 Pavol Urban – Skydiving
– Život v oblakoch
Úlohou prezentácie je priblížiť divákom veľmi zaujímavý a adrenalínový
šport skydiving. Skákanie z lietajúcich objektov z výšky od 1000 m a
vyššie, čo dáva možnosť vidieť nové miesta zhora.
Top zážitok: Vyskočenie z fungujúceho lietadla, padanie voľným pádom
s rýchlosťou okolo 200 km/h a pekný let s otvoreným padákom na záver.
A tento zážitok som zažil už 1250-krát. :)

web
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11:00 Katarína Kožíková a Tomáš Kožík
– España Road Trip
Ak sa pri kúpe leteniek nikdy neviete rozhodnúť, či do Barcelony, Madridu
alebo Malagy, vykašlite sa na to a namiesto do lietadla nasadnite do auta. V
ňom takéto dilemy riešiť nemusíte. Rovnako svoje dilemy ohľadom Španielska
vyriešili aj Katarína a Tomáš Kožíkovci a vykľul sa z toho zaujímavý road trip
okolo Španielska: pláže Galície, Garita Herbeira, Finisterre, Andalúzia, Costa
del Sol, Cabo de Gata, Sierra Nevada, Granada, Cordóba, Valencia, Barcelona.
Porozprávajú nielen o miestach, ale aj o ľuďoch, jedle, urbanizáciách a
fóliovníkoch.

web

sobota 11.11.2017 DK Ružinov

veľká sála

12:30 Lubo Jurík – 3 roky digitálneho nomáda
v ďalekej Ázii
Za posledné 3 roky som žil 12 mesiacov na Taiwane, 12 mesiacov v Thajsku, 3 mesiace v
Južnej Kórei, 3 mesiace v Malajzii, 1 mesiac na Srí Lanke, 1 mesiac na Filipínach a cestoval
som aj v Singapúre, Hong Kongu či Japonsku. Za posledných 7 rokov som mal vzťahy
iba s dievčatami z ázijských krajín, o čom som nedávno publikoval aj knihu. Za ten čas
som získal mnoho zábavných či šialených zážitkov, ale taktiež aj množstvo vedomostí o
tom, ako v ázijských krajinách žijú domáci, ako sa správajú k cudzincom či ako vnímajú
medzinárodné a medzirasové vzťahy.

web
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12:30 Andrej Horváth – Ako napísať cestopis
do časopisu
Cestopisná reportáž patrí medzi najkomplexnejšie žurnalistické
žánre. Kombinuje sa v nej totiž množstvo prvkov, ktoré treba
vedieť namiešať do vyváženého pomeru. Od sviežeho popisu
zážitkov až po historický kontext krajiny. Dôležité je tiež myslieť
na fotografie, ktoré by mali dotvárať atmosféru celého diela.

sobota 11.11.2017 DK Ružinov
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13:30 Robo Kočan – OMO - miznúci svet
praveku
Z fotodenníka 4. slovenskej expedície na rieke Omo z októbra
2012, kde pôvodný plán splaviť dolnú časť Oma za 11 dní bol
nedokončený (dozviete sa prečo), ale pôvodné kmene sme
navštívili a jedinečný rituál, kedy sa z chlapca stáva muž v kmeni
Hamarov, sme videli a zažili.
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13:30 Anna Chobotová – Madagaskar
ako ho nepoznáte
Baobaby, lemury, ryžové polia, modré lagúny, vynikajúci rum... Alebo aj ako sa
dá natlačiť do 9-miestneho „autobusu“ 25 ľudí či ako to vyzerá, keď sa ocitnete
na malej loďke s roztrhanou plachtou a úplne namol kapitánom. Jednoducho, čo
sa dá vidieť a zažiť za 1 mesiac na Madagaskare bez cestovky a s obmedzeným
rozpočtom.
Prednáška bude z časti etnografická, ale hlavne budem radiť, za koľko, ako, kam a
prečo – stred a juhozápad – Antananarivo, Antsirabe, Národný park Ranomafana,
NP Psalo, Toliara, Ifaty, Anakao, Morondava, Belo Sur Mer.

sobota 11.11.2017 DK Ružinov

vestibul

13:30 vo vestibule: Workshop hry na kalimbu
Ako začať s hudbou...
Môžem hrať hudbu bez hudobných teórií?
Prečo v sebe podporiť hravosť?
Ako hudba pomáha pri zvládaní emócií či bolestiach tela?
Máš v sebe otázky, alebo si chceš kalimby vyskúšať?
Pozývame ťa na workshop spojený s hraním hudby, hier, diskusiou s Mili Javor z
Kalimba Musical Instrument.

web
video s Marekom Bolfom
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15:10 Ramivana – Hudba sveta
RAMIVANA je anglicko-slovenské duo, tvorené Ramim a Ivanou. Ich zámerom je
nielen pomocou hudobných harmónií a vibrácií pomôcť ľuďom dosiahnuť ďalší krok k
lepšiemu zdraviu a vnútornému pokoju. Sú multiinštrumentalisti a dlhé roky sa venujú
muzikoterapii. Rami je majster alikvótneho a hrdelného spevu, duchovný učiteľ a liečiteľ a
spolu s manželkou Ivanou veľa cestujú a ponúkajú semináre, súkromné lekcie, vzdelávacie
koncerty, muzikoterapeutické Cesty zvukom, gongové kúpele, prednášky, predávajú
relaxačné CD a hudobné nástroje z celého sveta, pracujú s ľuďmi všetkých vekových
kategórií a zdravotných stavov a prinášajú hudbu a liečivé vibrácie pre všetkých. Na festivale
Cestou necestou v Bratislave sa budete môcť ponoriť do magických zvukov alikvótneho
spevu, mongolských hrdelných spevov a tradičných hudobných nástrojov z celého sveta.

web; facebook; youtube
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15:15 Jana Hromníková – Omán – Wadi, neWadi
Chceli sme si užiť pokoj a relax v krajine, ktorá vonia kadidlom. Ale
všetko bolo inak – omylom sme liezli na najvyššiu horu Ománu,
preskúmali dno ománskeho Grand Canyonu, bojovali s pieskom večnej
púšte, utopili elektroniku v skalnom jazierku, hľadali teplú vodu v
skalách, pozreli si ostrov ľudožrútov a našli dôkaz spojenia Ománu s
Madagaskarom. Omán nám učaroval, možno dostane aj vás.

web
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15:30 Vojtěch Wertich – Aviou Južnou Amerikou
Další a po všech stránkách nejnáročnější expedice Avie Amálky - letos v zimě jsme
se spolu s dalšími devíti “magory” dobrovolně zavřeli do jednoho auta z roku 1974
a 4 měsíce brázdili Jižní Ameriku.
Těžko nacpat 4 měsíce do hodinové přednášky, ale i tak se můžete těšit na dávku
přístavní byrokracie, oleje, šmíru, naftové vůně, patagonské Carretery Austral nebo
spálenin z vyprahlé Atacamy. Především se ale mrkneme na bolívijské výškové
rekordy a nemoce nás i auta, jízdu po zaplaveném salaru či výstup na šestitisícový
vulkán. A jak vyjde čas, protáhneme se dál skrze El Niñem postižené, zaplavené
Peru, stále zelený Ekvádor nebo třeba překvapující Kolumbii.

facebook
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16:15 Kateřina Karásková – Kde ženy vládnou
Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost. Vítejte ve společnostech,
kde mají navrch ženy! Poznáte mexické indiánky, které své muže
překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte
jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte
nejromantičtější etnikum na světě, které vyznává volnou lásku. A
nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem,
jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.

web
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16:45 Zuzana Hermanová – Siberut
– cesta do minulosti
Ostrov Siberut na západnom pobreží Sumatry je jedno z posledných
miest na planéte, kde vymierajúca generácia domorodcov dodržiava
svoje tradície a zvyky v primitívnych podmienkach a animistických
rituáloch. Nie je tam signál, len bahenný prales. Pre našinca cesta
do minulosti, zvláštny mix doby kamennej s prvkami postmoderny,
ktoré priniesol turizmus a filmári.

Zuzka sprevádza pre CK VICTORY TRAVEL
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18:15 České perly UNESCO
Česká republika síce nepatrí rozlohou medzi veľké štáty Európy,
svojim kultúrnym a historickým bohatstvom sa však radí medzi
mocnosti. Svedčí o tom i vysoký počet pamiatok, ktoré boli zapísané
na Zoznam hmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorých je
presne dvanásť. Sú rozosiate ako perly naprieč celou republikou a
každá jedna má neopakovateľné, nezvyčajné čaro. Prijmite malé
pozvanie agentúry CzechTourism na ich návštevu a ponavliekajte si
svoj unikátny perlový náhrdelník sami.

Czechturism
Fotografie: České Švajčiarsko - Pravčická brána (Václav Sojka), Adršpach
(Milan Jaroš), Žďár nad Sázavou (Jaroslav Mareš), Český Krumlov (Aleš Motejl)
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18:20 Zuzana Remišová, Martin Remiš – Odtrhnúť
sa na pol roka, zdolať Mongolsko a uviaznuť na Sibíri
Či takto si svadobnú cestu nepredstavujete? :) Nevadí, ani my sme netušili, ako
to dopadne. Proste sme si poskladali náš domček na kolesách a vyrazili.
Za 6 mesiacov sme prešli 35 000 km, zvládli teploty od +30°C do -26°C,
naháňali mongolské jaky aj orlosupy, spálili sa na púšti Gobi a otužovali v
jazere Bajkal. Čerešničkou bola BAM road - jedna z najnebezpečnejších ciest
sveta, kde vás adrenalín fackuje každý deň a musíte sa spoľahnúť len sami na
seba... no niekedy ani to nestačí. To všetko vo dvojici a v jednom aute.

Expedícia podporená z Expedičného fondu
facebook
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18:15 Film Živá rieka s diskusiou s tvorcami
Je začiatok mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa snehom, mení smaragdovú vodu horských plies na
bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili
jednu z posledných divokých riek strednej Európy.
Keď sa k vode z topiaceho snehu pridajú prudké lejaky, rieka sa rozvodní a berie so sebou všetko, čo jej stojí v
ceste. Divočiaca rieka pri povodni unáša stromy a obrusuje balvany, aby ich nižšie uložila na svojich brehoch.
Po povodni sa svet mení. Tam, kde bol les je rieka a tam, kde bola rieka, zostali len do biela obrúsené
kamene a piesok. Voda ničí, no súčasne tvorí a podporuje mnohoraké formy života. Od vodného hmyzu,
rýchlo osídľujúceho novovzniknuté riečne ramená, cez húfy pstruhov, ukrývajúcich sa pod naplavenými
stromami, až po vydry loviace v perejách pod kameňmi ukryté hlaváče. Jelene hľadajú pri rieke sviežu
vegetáciu a v čase najväčších horúčav sa k nej prichádzajú napiť. No prichádzajú sem aj veľké šelmy –
medvede, vlky a dokonca rys.

web
rozhovor s Erikom

produktoví
partneri
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10:00
Karpatským oblúkom na bicykli

10:00
Ulicou do Lisabonu

Peter Jankovič

Adrián Palotáš

11:00
Dva týždne autom po severnej Indii a Andamanské
ostrovy

11:00
Altaj, rusko

Michal Mihál

12:00 prestávka
12:30
Gruzínsko
Robo Kočan

13:40
Arménsko a Náhorný Karabach
Robo Kočan

15:00 prestávka +
Acroyoga vo vestibule
15:30
Bolywood dance
Rashee

15:45
Hory a pralesy Južnej Ameriky

Ján Kianička

12:00 prestávka
12:30
Magické Sulawesi
Anna Chobotová

13:30
V Indii ako jeden z nich
(Beseda bez fotografií)
Jakub „Yak“ Čejka

15:00 prestávka
15:30
Bláznivý Bangladéš
Marta Rajková

16:30
Sýria a Turecko 30-ročným karavanom
Michal Mihál

Peter „Becko“ Ondrejovič

17:30 prestávka

17:30 prestávka + Acroyoga vo vestibule
18:00 tombola

18:05
Pohostinstvo Irán
Marta a Matej Dumanovci

18:05
Poklady Južného Pacifiku – 4 mesiace naprieč
Tichomorím

19:00
Najväčší motovýlet roka 2016?

Evka a Michal Kozovci

Roman Kudroň, Miloš Vrábel

19:00
Cestovanie za snehom: Japonsko, Južná Amerika,
Maroko
Jakub Demáček

lístky
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10:00 Peter Jankovič – Karpatským oblúkom
na bicykli
Amatérsky spracovaný film cykloturistického prechodu
Karpatského oblúka v roku 2015 cez šesť krajín (Srbsko,
Rumunsko, Ukrajina, Slovensko, Poľsko a Česko) v troch
častiach: Rumunsko má 30´, Ukrajina 14´, Slovensko 15´.

web
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10:00 Adrián Palotáš – Ulicou do Lisabonu
S desiatimi eurami sme vyrazili na 5-týždňovú cestu do Lisabonu.
Cestou sme si zarábali na ulici hraním, spevom a žonglovaním.
Spoznajte s nami ľudí, ktorí nám skrížili cestu a zobrali si nás aj
k sebe domov.

facebook
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11:00 Michal Mihál – Dva týždne autom po severnej
Indii a Andamanské ostrovy
Ako za málo času stihnúť čo najviac v Indii... Požičaným
autom a šialenou premávkou z Dilí, cez púšte Radžastánu,
až po vstupnú bránu do Himalájí a ešte ďalej... O tom, či je
India úžasná krajina, alebo jedno veľké preľudnené smetisko,
prečo sa chcel každý s nami fotiť a ako sa dá oddýchnuť si na
Andamanoch...

nedeľa 12.11.2017 DK Ružinov
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11:00 Ján Kianička – Pochod údolím rieky
Kuragan v Katuňskom Chrbte
Vo veľkých a vzdialných horách, kde nie sú chodníky, ľudia ani
signál, a ešte je oblasť zarastená tajgou, je aj prechod jedným
údolím náročnejší ako hrebeňovka v slovenských horách. Ticho
a vzdialenosť od civilizácie je na Katuňskom chrbte v Altajských
horách zážitkom.

nedeľa 12.11.2017 DK Ružinov

veľká sála

12:30 Robo Kočan – Gruzínsko

13:40 Arménsko a Náhorný Karabach.
Navštíviť krajiny bývalého Sovietskeho zväzu ma nikdy nejako nelákalo. Keď som raz v
TV videl dokument cestovateľa, ktorý na motorke cestoval po kláštoroch v Arménsku
a videl som ich neskutočne mystickú atmosféru a krajinu, do ktorej boli postavené,
chcel som to vidieť a precítiť na vlastnej koži. Práve sme so Stanom vyberali krajinu,
kam by sme spolu na jeseň vycestovali. Keď som navrhol Arménsko, hneď súhlasil a
navrhol pridať ešte Gruzínsko a Náhorný Karabach, keďže tiež v týchto krajinách ešte
nebol a uvažoval ich navštíviť už niekoľko rokov. Stano pripravil približný plán cesty a
6. septembra 2016 sme vycestovali na 33-dňové dobrodružstvo.
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12:30 Anna Chobotová – Magický indonézsky
ostrov Sulawesi alebo ako sa lacno dostať do raja
Ostrov dýchajúci nezameniteľnou indonézskou kultúrou, gastronómiou a
tradíciami, z ktorých sa vám zježia vlasy na hlave. Ostrov, ktorý svojimi lagúnami
a opustenými plážami s ľahkosťou tromfne Maledivy a ani Veľký korálový
útes nemôže konkurovať jeho podmorskému svetu. Ak túžite po poriadnom
mentálnom resete a zároveň nechcete minúť celoročné úspory a brodiť sa davom
turistov, rada vás inšpirujem ako a kam. Prednáška bude z časti etnografická, ale
hlavne budem radiť, za koľko, ako, kam a prečo – z juhu na sever – Makasar, Leang
Leang, Toraja, Togean, Gorontalo, Manado.

nedeľa 12.11.2017 DK Ružinov
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13:30 V Indii ako jeden z nich – beseda s indológom Jakubom
Čejkou a pútnikom-pustovníkom známym pod prezývkou
Yak (beseda bez fotografií)
Roku 1992 vyrazil coby 20-letý student 1. ročníku indologie vybaven celtou,
starým batohem po dědovi, základy hindštiny v hlavě a příručkou turecké
konverzace v kapse, stopem do Indie. Onemocněl téměr na smrt, okradli ho o
vše kromě košile, kraťasů a sandálů. Bez haléře se toulal nekolik týdnů po Indii a
nakoniec se i dostal domů. 1995 - 1997 v Indii žil a studoval jako řadový indický
student sanskrtu. 2001 a 2003 průvodcoval a nakoniec žil pár měsíců „adoptován“
horalskou rodinou na polosamotě v Himálaji. Odborné vzdělání v jazyku a kultuře
staré Indie, zažitá moderní Indie na vlastní kůži z pozice bezdomovce bez groše i
pozice místního studenta (a i místního zemědělce) mu dalo hluboké porozumění
mentalitě a realitě vzdálené kultury. To pak aplikoval i u horalů Albánie v rokoch
2005 a 2007.

nedeľa 12.11.2017 DK Ružinov

vestibul

15:00 a 17:30 Ukážka acroyogy vo vestibule
Ak máš chuť a zvedavosť
vyskúšať cvičenie vo
dvojici, zapojiť do toho
elementy akrobacie, zlepšiť
si flexibilitu, zapojiť svaly,
ktoré bežne pri iných cvikoch
a športoch nepoužívaš,
prekonať svoje strachy a
popritom zažiť kopec srandy,
AcroYoga je tým pravým
kombom. :)

facebook fanpage, facebook acro jams
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15:30 Rashee – Bolywood dance
(ukážka indického bolywoodskeho tanca)

web
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15:45 Peter „Becko“ Ondrejovič – Hory a pralesy
Južnej Ameriky
Priblížim vám výber obrázkov a postrehov z niekoľkých desiatok
ciest po krajinách Južnej Ameriky od chladného patagónskeho
juhu až po tropický venezuelský sever. Pôjde o prírodné
šperky kontinentu popretkávané bežnými poznávačkami až po
náročnejšie outdoorové a etno expedície.

rozhovor
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15:30 Marta Rajková – Bláznivý Bangladéš
Prišla som, videla som a... tlak mi stúpol do nebies. Hluk mi trhá bubienky a smog
pľúca. Naša rikša vrtkavo kľučkuje v hurhaji hlavného mesta Dháka. Ľudia sa za nami
otáčajú ako slnečnice za Slnkom. „Môžem sa vás dotknúť,“ pýta sa ma pani, ktorá
zrejme ešte nestretla naživo blondínu a chytá ma za plece. Z pamiatok stojí za to asi iba
Bagerhat. Bangladéš je však hlavne o ľuďoch. Milión pozvaní na čaj, selfíčiek a podaní
rúk. Pár dní v Bangladéši a môj počet priateľov na Facebooku rapídne stúpa. Špina,
potkany aj mŕtve psy na ulici a na druhej strane bezhraničná pomoc, ochota, obdiv a
úcta obyvateľov Bengálska. Videla som život v bahne najväčšej riečnej delty na svete aj
pestrý sviatok plný kvetov a krásnych žien uháňajúcich vo farebných rikšiach. Trikrát B
pre Bangladéš: bláznivý, bizarný a bohovský.

web
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16:30 Michal Mihál – Sýria a Turecko 30-ročným
karavanom
O tom, ako a prečo sme sa vybrali cez Turecko do Sýrie na starom
VW... Aká bola Sýria pred vojnou, čo hovorili ľudia na diktatúru a
či nás tam chceli všetci pozabíjať (nechceli ;) ). Ako bolo v púšti a
ako vyzerali pamiatky, ktoré už dnes nestoja...

nedeľa 12.11.2017 DK Ružinov
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18:00 Tombola
1. cena:
100 € na akýkoľvek zájazd + tričko od CK VICTORY TRAVEL
5 jednodenných lístkov na podujatia organizované OZ Cestou necestou
2. cena:
publikácia a prekvapenie od Czech turism
tričko od CK VICTORY TRAVEL
3 jednodenné lístky na podujatia organizované OZ Cestou necestou
3. cena:
tričko, maska na potápanie a skúšobný ponor (v bazéne) od Academia Aquatica
tričko od CK VICTORY TRAVEL
2 jednodenné lístky na podujatia organizované OZ Cestou necestou
Pokiaľ Vás vyžrebujeme a už tu nebudete, napíšeme Vám email.
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18:05 Evka a Michal Kozovci – Poklady Južného Pacifiku
– 4 mesiace naprieč Tichomorím (Samoa; Vanuatu; Nová
Kaledónia; Fidži; Cookove ostrovy; Francúzska Polynézia)
Máme radi dobrodružstvo a životné výzvy. Chceli sme skúsiť, či dokážeme
cestovať non-stop celý jeden rok.
Prišiel teda čas na výpovede v prácach, popredávať všetky veci a vymeniť
pohodlie domova za malú dodávku a neskôr už len dva ruksaky.
Na festivale Cestou necestou priblížime jednu etapu našej cesty - Južné
Tichomorie.

blog Freedom, blog Happy Koalas
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18:00 Marta a Matej Dumanovci – Pohostinstvo Irán
Nestačí pocestovať celý svet, aby ste zistili, čo je to pohostinnosť. Treba ešte
zbehnúť do Iránu. A Kurdistanu. A keď sa vrátite, začnete v podvedomí
rozmýšľať, kedy by ste sa tam mohli vrátiť. O tom vám porozprávame. A
ešte o tom, že skoro všetko, čo sme si o Iráne mysleli predtým, bolo v realite
inak. Marta a Matej sa na Vás tešia!
Marta a Matej na predchádzajúcom festivale prezentovali: “Ako sa nezabiť na svadobnej ceste”
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19:00 Jakub Demáček – Cestovanie za snehom: Japonsko,
Južná Amerika, Maroko
V Japonsku nasneží na horách dvakrát toľko snehu za sezónu ako v Alpách.
Jazdí sa najlepší prašan, je ramen a namiesto sauny sa chodí do onsenov.
Čile a Argentína ohurujú každý deň. Viac ako 3000 km karavanom, sopky,
džungľa, púšť, steaky a pisco sour.
Lyžovanie v Afrike znie surreálne a také to aj je. V jeden deň šliapeme
na najvyššiu horu pohoria Atlas 4167 mnm a na druhý deň surfujeme v
oceáne.

videá
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19:00 Roman Kudroň, Miloš Vrábel – Najväčší motovýlet
roka 2016?
Jawa 350 z roku 1952 a Jawa 350 z roku 1982, na ktorých sme prešli
31000 kilometrov. Päť mesiacov sme boli na cestách po Ázii.

web

pondelok 13.11.2017 Café berlinka SNG

lístky

19:00 Marta Rajková – Irán: To najlepšie z cestovania v hidžábe
Tri dni som si zvykala na to, že som zahalená v šatke, pričom vonku bolo 33 stupňov.
K tomu dlhé rukávy a dlhé nohavice či ďalší level ženského outfitu – čádor. Cítite sa
zúfalo, hlavou vám behá, na ktorú kreslenú figúrku sa v tom obruse podobáte, a v tom
sa na vás vrhne tlupa Iránok, aká ste len nádherná. Ako bábika! No určite.
Od posvätného mesta šiitov, Mašadu, cez bájny Persepolis, zoroastriánske pamiatky a
príbehy, piesočné duny a fotogenické soľné jazerá sme sa dostali až k azerbajdžanským
hraniciam s kresťanskými arménskymi kláštormi a celé to zakončili vo velikánskom
Teheráne. Staré bazáre, šafran v ryži aj v zmrzline a nikde žiadny alkohol. Prísnosť
islamskej republiky prelamujú nekonečné, vrúcne úsmevy nápomocných Iráncov s
miliónkrát opakovanou frázou „welcome to Iran“. Cestovanie v Iráne je zážitok na
nezaplatenie. Najmä pre ženu Európanku.

web

pondelok 13.11.2017 Café berlinka SNG

lístky

20:00 Michal Tlelka – Šialený mesiac v Južnej Amerike
Šialený mesiac strávený v Peru, Bolívii a Čile. Zjazdenie cesty smrti
na bicykli, sandboarding na púšti Atacama, výstup na 5300 m n.
m. vysoké Rainbow Mountain a mnoho ďalších neskutočných
zážitkov z čarovnej Južnej Ameriky.

facebook

Sprievodný program vo vestibule DK Ružinov 10.-12.11.2017

Goranga
Môžete sa opäť tešiť na výborné orientálne vegetariánske menu.
V ponuke bude: kitrí - zeleninka s basmati ryžou, fresh šalát, čatný jemne pikantná omáčka, kofta - pochúťka z kyslej kapusty, papadam chips z indického hrachu a samozrejme ovocná halva. Tak isto budeme
mať aj hareburgre a limonádu s mätou a bazou. Tešíme sa na Vás.

Sprievodný program vo vestibule DK Ružinov 10.-12.11.2017

On the Road Coffee
Lenka a Michal majú také malé rodinné podnikanie. Kávové a hlavne pojazdné,
cestujúce, majú mobilnú kaviareň On the Road Coffee. Ideálne meno pre takúto
prevádzku. Kaviarnička je v trojkolke - piaggii, je čierna ako káva a rýchla.. teda
vždy prvá v každej kolóne na ceste. Stačí zaparkovať, otvoriť bok autíčka, zohriať
kávovar a káva už rozvoniava a láka zákazníkov zo všetkých strán. So svojou
trojkolkou už majú všeličo za sebou. Vymetajú hromadu akcií v Bratislave a okolí,
v múzeách, parkoch i vinohradoch, majú ich radi na zrazoch veteránov, lebo
vyzerajú ako veterán alebo festivaloch či rôznych vernisážach. Občas sa vydajú
aj na dlhšie cesty. Obľúbenými destináciami sú Trenčín, Kremnica a Banská
Štiavnica. Hlavne posledné menované miesto je pre piaggio riadna výzva, ale zatiaľ
tam vždy vyšlo.
On the Road Coffee si zakladá hlavne na tom, že ich káva je naozaj dobrá. Keď
sa im niečo nezdá, radšej kávu vylejú akoby ju ponúkli svojim zákazníkom. Už
roky sú verní káve od pražiarne Dobrá káva. U nás na festivale ich však neuvidíte
s autíčkom. To aj napriek tomu, že je konštruované na úzke mestské uličky,
cez dvere DK Ružinov neprejde. Ale keďže festival o cestovaní nemôže byť bez
cestujúcej kávy, tak prídú aspoň so svojou interiérovou verziou. Okrem kávy sú
ešte v ponuke rôzne iné nealko nápoje a občas aj nejaký snack. A už teraz sa na Vás
tešia!

web
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Kalimba
Kalimba je intuitívny hudobný nástroj vhodný hlavne pre hudobných analfabetov,
a ľudí ktorí túžia po klavíri, no nemajú ho kam doma dať :)
Technika hry na tento nástroj nieje vôbec náročná. Stačí nástroj uchopiť oboma
rukami, a palcami brnkať po kovových lamelách- podobne, ako pri hre na konzole,
alebo pri písaní SMS :)
Kalimby sú ladené v stupnici zvanej pentatonika, ktorá vám umožní nazrieť do
sveta tónov, hudby a tvorenia vlastných melódií, bez siahlo-dlhých teoretických a
praktických cvičení.
Workshop hrania na kalimbe bude v sobotu 11.11. o 13:30 vo vestible.
Stánok s kalimbami bude počas celého podujatia.

web
video s Marekom Bolfom
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Internetový obchod so sortimentom tovaru pre bushcraft, zálesáctvo, turistiku,
outdoor, poľovníctvo a mnohé ďalšie aktivity vonku v prírode. Súčasne Vám
prinášame recenzie jednotlivého sortimentu. Na stránke v sekcii bushcraft články
sa nachádzajú naše rady, postrehy a triky pre spríjemnenie Vášho pobytu vonku.
Naša firma bola založená v roku 2012, no na poli turistiky, prežitia (survivalu),
zálesáctva (bushcraftu) a iných lesných športov sa pohybujeme už viac než desať
rokov. Všetky nami ponúkané výrobky aj reálne v teréne používame.

INEX Slovakia (International Exchanges)
Nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a
zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných
dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Našou víziou sú aktívni
ľudia so zdravým sebavedomím, toleranciou, kritickým myslením, všeobecným
prehľadom a ochotou pomôcť svojmu okoliu. Na Slovensku sme jedinou
organizáciou svojho druhu od roku 1993. Aktivity INEX Slovakia sú pre mladých
ľudí, lídrov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov, ale i širšiu verejnosť. Vďaka
členstvu v medzinárodných sieťach Alliance of European Voluntary Service
Organisations a Service Civil International ponúkame dobrovoľníkom viac ako
2000 projektov v 80 krajinách sveta. Našou strešnou organizáciou na Slovensku je
Rada mládeže Slovenska.
web
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Zaoberáme sa predajom tradičnej ruskej medicíny, doplnkov stravy, prírodnej
kozmetiky a mnohých ďalších produktov, ktoré viac, alebo menej súvisia s témou:
Zdravie, Krása, Príroda.
Náš svet tvorí skutočne všetko okolo zdravia, krásy a prírody. Našim cieľom je
budovanie komunity ľudí, ktorí veria v silu prírody, či už ide o skrášľujúce, alebo
ozdravné účinky.
web

Včelia farmu MEDÁREŇ je rodinnou farmou. Med, ktorý produkujeme, spĺňa
najprísnejšie veterinárne požiadavky. Tento med pochádza z najčistejších prírodných
oblastí našich lesov a lúk.
“Med, ktorý Vám ponúkame, patrí svojou kvalitou na popredné svetové miesto, čoho
dôkazom je aj bronzová medaila za agátový med na medzinárodnej súťaži APISLAVIA
v roku 2016.
História včelárenia v našej rodine siaha až do štyridsiatych rokov minulého storočia,
kedy môj pradedo začal včeláriť. V minulosti včeláril aj môj otec a dedo. V roku 2013
som nadviazal na túto rodinnú tradíciu. Našu rodinu k včeláreniu vedie okrem iného
aj láska k prírode a jej krásam, ktoré nám ponúka. Vďaka včeláreniu sme oveľa bližšie k
prírode ako kedykoľvek predtým.”
web
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Ramivana
V sobotu na festivale v Predajnom stánku RAMIVANA nájdete relaxačné CD a
hudobné nástroje z celého sveta, od jednoduchých hudobných nástrojov pre deti, po
profesionálne hudobné nástroje. Prídite si zahrať ;-)
web
Vystúpenie v sobotu 11.11. o 15:10 v hlavnej sále

Indian chutney by Rashee from India (Sunday)
In the country side. Small village, farmers and fresh produce are prevalent. Even after
selling these produce in the small markets by the local farmers, there’s always tons
of gorgeous fruits and vegetables which don’t get sold simply because they are ‘ugly’
in appearance and end up in the landfilling or garbages. And supermarkets want to
provide everything in great condition for everybody. These are just extra vegetable
and fruits. Most of the surplus vegetables and fruits are perfectly edible and carelessly
thrown out as a massive ‘Food Waste.’
This summer, I came out with this idea of making these good quality preserves after
finding the beautiful organically produced extra vegetables and fruits in my own
garden. Collaborating with the local farmers and retailers as well. And of course my
passion of cooking! ;)
I have a limited batch of these preserves for now. I am putting them up for sale.
‘This is my small contribution to the food waste management’. Go through the pictures
and take your jar as soon. <3
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Amnesty International Slovakia
Maratón písania listov je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo
väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí na celom svete. Okolo
Medzinárodného dňa ľudských práv ľudia z celého sveta píšu listy vládam a žiadajú
ich, aby zastavili porušovanie práv konkrétneho človeka vo svojej krajine.
Príďte do stánku Amnesty International a pošlite list napríklad do Turecka, kde sú
v súčasnosti pre účasť na rutinnom školení nespravodlivo zadržiavaní desiati aktivisti
a aktivistky, medzi nim aj riaditeľka tureckej Amnesty Idil Eser. Aj váš list im môže
pomôcť dostať sa na slobodu. Zároveň môžete listom žiadať, aby vláda v Bangladéši
vyšetrila smrť LGBTIQ aktivistu a editora prvého LGBTIQ magazínu v krajine Xulhaza
Mannana, ktorý bol kvôli svojim aktivitám v apríli minulého roka zavraždený.
web

expedičný fond
Expedičný fond od roku 2015 podporuje slovenské expedície v zahraničí. Svoju
expedíciu môže prihlásiť každý. Výsledky a zážitky z ciest sa následne publikujú
na našej stránke a prezentujú verejnosti na festivaloch.
Cieľom je podporiť expedície, ktoré nám prinesú nové poznatky z miest, kde veľa ľudí a
Slovákov doposiaľ nebolo.
V sobotu o 18:20 si môžete vypočuť podporenú expedíciu o polročnej svadobnej ceste:
Odtrhnúť sa na pol roka, zdolať Mongolsko a uviaznuť na Sibíri
(Zuzana Remišová, Martin Remiš).
V pondelok 4.12.2017 pripravujeme v Nervose na Zámockej ulici premietanie o Kongu
od Martina Navrátila, expedície podporenej v Expedičnom fonde v roku 2016.

expedičný fond
Od roku 2015 sme podporili 10 expedícií celkovou sumou 1498,39€
(vyhodnotenie 2015, 2016, 2017).

LadaSvetom
Expedicia LA DAkar 2015

Na bicygľu Islandom

Na Babette po svete
Na Babette za polárny kruh

Expedícia Muztagh Ata
(7545 m)

Splav rieky Kongo

WonDare na cestách

Bronco namiesto hotela
Sibír 2016

Island 2017
kayak and ski riders

Bike-it-yourself

Prečítaj si články o podporených expedíciách na našom webe
alebo rozhovor s Adrianou a Mišom, ktorí prestopovali z Ohňovej zeme
na Aljašku: „Musela som spievať v sprche a na záchode. / Dostal som úlohu, že
musím zachrániť život chrobáka.“

expedičný fond
PRIHLÁS SVOJU EXPEDÍCIU
Plánuješ niečo dobrodružné?
Prihlás svoju expedíciu
1.10.2017 sme spustili prihlasovanie pre
rok 2018. Prihlasovanie je možné do konca
februára 2018. V priebehu apríla až júna
porota rozhodne o rozdelení 322,82€
z predošlého roka ako aj o príspevkoch,
ktoré dovtedy prídu.
Viac info v časovom rámci.

PODPOR EXPEDÍCIE
• 2 % z dane
• priamym darom na transparentný účet
• ľubovoľnou sumou nad rámec
vstupného
• na podujatiach Cestou necestou
• mnohými ďalšími spôsobmi
Čítaj viac o Expedičnom fonde

odporúčané čítanie

V spolupráci s CK VICTORY TRAVEL sme uverejnili niekoľko rozhovorov
a článkov, ktoré sa stali veľmi populárnymi. Vedeli ste, že všetci traja
zakladatelia boli spolužiaci a každý mal vášeň pre iný kontinent? Jedného
cestovateľská kariéra začala výpoveďou v IT a druhý pracoval v reštaurácii za
ubytovanie a stravu.
„Ukončil som svoju IT kariéru, dal som výpoveď a odišiel som žiť
do Indonézie.“ (Juraj Uvíra)
„Prespával som po strechách, okradli ma, cestoval som načierno. Tak začalo
moje poznávanie sveta…“ (Tibor Pekarčík)
„Dobrý sprievodca nahradí haldy kníh” (rozhovor s Bohdanom Ulašinom)
10 poznávacích znamení Islanďanov (Lucie Meisnerová)

www.victorytravel.sk

odporúčané čítanie
Na stránke cestounecestou.sk nájdete články, rozhovory s cestovateľmi,
záznamy prezentácií a mnoho ďalšieho.
Z blogu vyberáme:
Cestovné poistenie pre (a od) ozajstných cestovateľov – moje skúsenosti (Lukáš Čech)
TOP 5 miest, ktoré musíte vidieť v Česku (Czech turism)
Čo som si zabalil na 4 mesiace do Indonézie a PNG (Michal Knitl)
Turistická výbava na cesty (Michal Knitl)

buď súčasťou cestou necestou
Usporiadať festival nie je sranda. Je to kopec práce pri ktorej je
zapojených veľa ľudí. Aj Ty môžeš byť súčasťou.
Mám záujem prezentovať svoje zážitky na ďalšom podujatí
Túžim pomáhať ako dobrovoľník
Chcem prejsť školením a chcem organizovať podujatia
Rád pomôžem ako fundraiser
O svojich cestách napíšem článok alebo pošlem video
Mám záujem sa stať partnerom festivalu a prispieť finančne
Ďakujeme

cestounecestou.sk

