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Ústí nad Labem 22. 5. 2017 
 
PŘEDNÁŠKA O PŮLROČNÍM DOBRODRUŽSTVÍ V KARPATECH 
 
Ve středu 24. května pořádá Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem přednášku Pěšky přes karpatský oblouk – z ČR do Banátu.  
 
O cestě „kolem světa“ nalehko, nízkonákladově a s ohledem k životnímu 
prostředí bude vyprávět Viktorie Hlaváčková, zakladatelka cestovatelského 
projektu Viktorčina Cesta tam. Tato křehká dívka má za sebou už dvě etapy 
své Cesty tam, která postrádá pevně naplánované trasy, zato je bohatá na 
bloudění, dobrodružství i setkávání s lidmi. Pěšky, sama, s rozpočtem euro na 
den a bez mapy se v květnu 2015 vydala ze Zlína přes karpatský oblouk až do 
rumunského Banátu. O její tehdejší výpravě bude právě její středeční 
přednáška.  
 
„V květnu 2015 jsem sbalila batoh a vyrazila pěšky ze Zlína přes slovenské, 
ukrajinské a rumunské hory do Gerniku, malé české vesnice v Banátu na jihu 
Rumunska, kde jsem se na čas usadila a pracovala u místních za stravu a 
nocleh. V plánu jsem měla vystoupit na nejvyšší vrcholy navštívených zemí, 
cestovat nalehko, vystačit s rozpočtem 1€ na den a natočit o této pětiměsíční 
cestě a o životě v Gerniku film,“ říká cestovatelka Viktorie Hlaváčková.  
 
Viktorie prožila půlročním dobrodružství v Karpatech, tedy horách, v nichž jsou 
největšími pány medvědi, vlci a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše století a 
jejichž každé pohoří má svůj osobitý neopakovatelný ráz. 
 
„Jak to všecko dopadlo a jaká dobrodružství cesta přinesla, se dozvíte na 
přednášce v počítačové učebně Vědecké knihovny UJEP dne 24. 5. od 17:00 
h,“ doplňuje tajemnice Vědecké knihovny UJEP Kateřina Koděrová.   
 
Vstup na akci je volný.  
 
Přednáška probíhá za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem. 
 
Plakát akce: 
http://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/prednaska_viktorie_plakat_web.jpg 
 
Web knihovny: http://knihovna.ujep.cz/ 
 
Web Viktorie Hlaváčkové: http://cestatam.wixsite.com/cesta-tam/prednasky 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, katerina.koderova@ujep.cz, 475 286 012, 
Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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