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Tuva – země šamanů

Novinka od
října 2015

Tuva – země divokých hor a šamanů. Zapomenutá republika Tuva je pravým rájem pro
dobrodruhy. Opuštěné hory Sajany a Ergaki, čarokrásné pastviny, život Tuvinců plný
tradic, pastevecké jurty, kumys, Kyzyl, tradiční zápas břicháčů, i největší slavnost
Naadam. Často se Tuvě přezdívá "země Šamanů" pro mimořádnou tradici a velkou sílu.

2.

Barma – za lovci lebek

Novinka od
února 2016

Země tisíců pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy, úsměvů, ale také tradic, které už jinde v
Asii nenajdete. Muži zde nosí sukně a ženy se zdobí thanakou. Procestujeme běžná místa jako je
Yangoon, Mandalay, Bagan, Mrauk, ale i uzavřené oblasti. Podaří se navštívit lovce lebek?
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Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé

Nejžádanější
od října 2014

Sibiř – drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, nespoutanou
přírodu v kontrastu s buddhistickým Burjatskem. Město Jakutsk, velkolepé oslavy
slunovratu Ysyakh, Jakuti, pastevci sobů, šamani, řeka Lena a její Stolby, silnice koster,
dálnice do Magadanu, gulagy, Burjatsko, Ulan Ude.

4.

Kongo – extrémní expedice do extrémní země

Země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro
jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales Ituri, pygmejové, měsíční plavba po řece Kongo,
tajemní obyvatelé, návštěva školy, ale míst uprostřed občanské války. Taková Afrika jinde není.
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Maroko – vůně orientu

Vydat se do Maroka je jako putovat pohádkou – velkolepé paláce, královská města, oázy plné
palem, Sahara na obzoru, pusté hory, kočovní Berbeři, nevěsty na prodej, datle, rybáři, barevná
města, ale také tržiště plná vůně koření a dálek. Arabský svět spolu s tradicí kočovníků.

6.

Magické Bulharsko – všichni tam byli, ale vlastně nikdo ho nezná

Poslední exotika v Evropě, která ukrývá mnohá překvapení, hory Stara Planina, Rilský klášter,
Trákové, věštkyně Baba Vangha, chození po uhlících, rituály, fascinující příroda, oblíbené moře.
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Srdce Afriky – odvážná výprava do Střední Afriky za posledními
Pygmeji

Střední Afrika je posledním rájem přírody, kde turisty zatím nepotkáte. Panenské pralesy, divoká
příroda, každodenní úplatky, prvosjezd řeky Sanghy na gumovém člunu, cesty pralesy, hledání
posledních Pygmejů, kteří dosud žijí tradičním způsobem života a také hledání odpovědí o stavu
naší civilizace. Nejžádanější přednáška, kterou vidělo přes 30 000 diváků

8.

Střední Amerika – legendy i současnost

Střední Amerika je nespoutaný svět tradic, moderního světa i hýřivých barev - sopky, jezera,
pralesy, fiesty, kohoutí zápasy, staří Mayové, mystika, pyramidy, káva, čokoláda, honáci, kontinent
plný překvapení a divoké hudby. Naše putování povede z Nikaraguy do Hondurasu a Guatemaly.
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Etiopie a Somaliland – dvě netradiční země

Cesta plná zážitků po Etiopii, Džibuty a Severním Somálsku v nikým neuznané republice
Somaliland. Vydáme se do Addis Ababy, za hyenami, do bájné Lalibely oslavit nový rok a také
netradičně do země která oficielně neexistuje – Somalilandu.

10. Střední Asie – divoká step i hory, kočovníci, jurty
Uzbekistán na Hedvábné stezce, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Buchara, Kazašská futuristická
metropole Astana, kočovníci, divoké hory i doly Kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, setkání s
kulturou poměrně neznámé střední Asie
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11. Vúdu Afrika – tajemný kult a putování po Západní Africe
Kouzla, čarodějové a tajemné kulty jsou poutavým příběhem o Západní Africe a jejím tajemstvím.
Vydáme se do zapomenutého Beninu, Burkiny Faso, Toga i Ghany, kde se dosud dá vidět Afrika
taková, jaká byla i před staletími.

12. Barvy Indie – neuvěřitelný mix kultur a náboženství
Barevná sárí, největší velbloudí sraz na svět, bihárští sloni, lidští rikšové, svatí Sádhuové, prastaré
Varanasí, Kolkata, život na uhlí, města z pohádek Tisíce a jedné noci, bělostný Taj Mahal – to
nejlepší ze severní Indie.
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13. Holandsko na lodi – z vody je země úplně jiná, romantické plavby
po kanálech i jezerech
Z lodě vypadá každé místo úplně jinak. Putovat na lodi je velké dobrodružství, musíte hledat
kotviště, zvedat mosty a také hledat svůj cíl. Cesta lodí povede jak Středním Holandskem, tak
Frískem.

14. Cesta do Somalilandu – země, která oficiálně neexistuje
Putování bájným Hararem, na kterém si vylámali zuby slavní cestovatelé, khat – místní droga, bez
které tu nikdo neumí žít, hlavní město Hargeysa, tajemná Berbera, jeskynní malby Laas Geel a
Somálci snící o samostatném státě.
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15. Guinea Bissau – putování přes hory a savany na největší Africký
karneval
Putování horami na divoko mezi Senegalem a Guineou, zapomenutý svět, karneval, o kterém
nikdo neví, cesta do Žabé, neznámé ostrovy Bijágos, které jsou posledním rájem Afriky.

16. Kamerun – Afrika v jednom – pralesy, hory, pouště, savany i
vodopády
Žádná jiná země v Africe nenabízí vše v jednom. Vydáme se do deštného pralesa národního parku
Korup, na vrchol sopky Mount Kamerun, mezi savany parku Waza, za slony, žirafami, k Čadskému
jezeru i na audienci za sultánem.
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17. Danakhilská proláklina – cesta za solnou karavanou do nejhorší
výhně na světě
Danakhil je považován za nejhorší peklo na zemi, ale i tady žijí lidé a putují sem karavany za solí.
Dostat se do Danakhilu není jednoduché, ale zpět to může být ještě těžší. Také se podíváme do
Addis Ababy a dalších oblastí Etiopie.

18. Etiopie a její milénium – cesta také fascinující zemí po stopách
králů
Etiopie byla ještě poměrně nedávno uzavřenou zemí. Dnes však může každý obdivovat
multikulturní zemi, kde žijí křesťané, muslimové i animisté. Vydáme se z Addis Ababy do malých
vesniček i měst. V Lalibele si užijeme oslavy Nového roku, podle starého koptského kalendáře.
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Flandry – romantická města, pralinky a pivní království

I když jsou Flandry součástí Belgie, nabízejí svůj odlišný pohled a kulturu. Bruggy jsou považovány
za jedno z nejhezčích měst světa, památky Ghentu udivují dodnes a centrum brusičů diamantů
v Antverpách je nejvyhlášenější. Jsou zde však i festivaly, lov garnátů nebo oblíbená čokoláda a
pralinky.

Přednášky jsou vytvořeny jako ucelené pásmo fotografií o zemích, které jsem navštívil několikrát.
V některých jsou vkládány videoklipy a autentická hudba. Možností je i připravit přednášky na
konkrétní téma z Afriky, Asie a Evropy, nebo zaměřené pro školy.
Aktuality najdete na stránkách www.tomaskubes.cz.
Uvedené přednášky je možné objednávat na následujících kontaktech:



e-mail tom@tomaskubes.cz
telefon 603 835 909
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