
EXOTICKÝ VEČER 
YAK&YETTI 

YAK? TAK! OPRAVDOVÝ YAK! 
 
5. 9. v 19.00 ZOO PLZEŇ 
Zachraňme českou přírodu! Konzumujme čínské jaky… 

YAK Už ve starověku lidé vyprávěli pověsti o ohromných 
tvorech z vysokých hor Asie. Vydávají hlas jen v době říje, 
zbytek roku mlčí. Díky pověře dostal mytický tvor latinský 
název Bos mutus, mlčenlivý býk. Yak je ohromný divoký 
tur, žije ve výšce kolem 5 000m n. m., díky dlouhé husté 
srsti přečká i kruté mrazy. Samec dosahuje v kohoutku 
výšky 180 cm, váží 700 kg.  

Rozzuřený yak je strašné zvíře, s nímž se nechce utkat ani 
nejsveřepější nepřítel (jak praví encyklopedie) 
 
Moc zdravím z vysokých hor Himálaje.  

Z plání Tibetu a nyní právě z mystické Lhasy zvu na 
společné hašení žízně, nejlepší pivo a holky světa v Plzni. 
Mezi místními stády jaků s atypickou konzumaci jačího 
masa se těším na plzeňskou společnou obměnu…   

Nemáme žádné narozeniny, promoce, divné svatby či 
jiné zbytečné důvody. K tomuto datu jsme JEN v ČR a 
chceme si JEN udělat dobře. Užijme si příjemno po návratu 
z Himálaje a dalším odletem opět na Východ!.  

Yetti zatím uniká... karavana yaků s dary ale dorazí do 
Plzně včas…  

 
Ruda Švaříček 

 

  



PROGRAM 
 

Pátek 5. 9. ZOO PLZEŇ 
18.00 J. HANZELKA – M. ZIKMUND: PAST NA ROVNÍKU. Prohlídka nové 
expozice Svět v podzemí s autorským výkladem.  
Hold plzeňskému rodákovi Miroslavu Zikmundovi  

19.00 HAPPENING YAK & YETTI 
STATEK LÜFFTNERKA V ZOO PLZEŇ 

BWINDI ORPHANS - promítání „jiné Afriky“ 
BLUESBERRY – koncert bluesové legendy 
YAK ´ YETI – bioskop HIMÁLAJ 
MUERTA MENTE – extatické rytmy přírodních národů  
Divoká směs hudby s didgeridoo 
ESTELA DE FUEGO – OHŇOVÁ SHOW + ŽONGLÉŘI 
TANCE S PLAMENY Smršť pohybů, magických rytmů i svůdné exotiky 
FUCKEER 
NOČNÍ SAFARI – prohlídka tajemné noční ZOO s výkladem odborníků 
Možná přijde i YETI! Nebo přijede… 
BOHATÁ TOMBOLA Všechny výhry (včetně lejna nosorožce s vlastní 
mikroflórou) jsou originály! 

EXOTICKÁ HOSTINA:  
Pečený yak (či Yetti?) - rožnění na grilu 
Guláš z mytického tvora (i vegetariánská varianta?)  
Čurki, hodně trvanlivý sýr Bhútánu 
Tsampa, tradiční pokrm Tibetu  
Napěněné zlato ve světovém městě piva  
Vyhlášená káva z Ugandy 
Tibetský čaj se solí a jačím máslem  
Čokoláda sypaná kávou a sušeným ovocem 

 



SOBOTA A NEDĚLE 
Prohlídka výstavy ŠANGRI-LA – Západočeské muzeu Plzeň  
SPLAVOVÁNÍ BEROUNKY – vodácké prožitky i nevodáků.  

sobota: Liblín – Zvíkovec 
neděle: Zvíkovec - Křivoklát 

Plavbu a večerní pohodu okoření legendární kapela SCHWABI, hrající báječno 
od Roberta Křesťana po Pink Floyd… 
Doplujeme na KŘIVOKLÁT, kde je zajištěno finále - skvělý koncert: 
 

Neděle 16.00  
HRAD KŘIVOKLÁT - JAMES HARRIES  

fenomenální anglický hudebník z Manchesteru je označován časopisem 
Rolling Stone za „Zlatý hlas“.  Vychutnejme si zlato s podmanivou kytarou… 
 
Veškerá hudba je pro vás zdarma. Přijměte pozvání jako malý dárek od 
LIVINGSTONE a radost ze společna. Jen v ZOO přispějeme dobrovolně do 
kasičky na dobrou zoologickou věc… 
 
Prosíme o toleranci a pochopení  
Sedne-li si někdo na Vaše místo, upije-li z Vaší sklenice, naleznete-li ve svém 
autě cizí blondýnu, nezahrají-li tu Vaši (nebo zahrají tak, že ji nepoznáte), 
ulítnou-li nám včely či bude-li něco skřípat (kromě zubů promotéra), pamatujte 
na tři hesla: 
Mahátmá Gándí - Nenásilí 
Jeho Svatost dalajlama - Klid, klid, Klid. A pak chvíli počkat. 
Naše české - Kolik třešní, tolik višní - příště to rozbalíte vy… 
Tentokrát se nenecháme zavléci do „zalehávacího pořádku“ - kdy jsme dříve 
řešili pro 17 chatek kdo s kým, proč, kolikrát, za kolik... Plzeň nabízí širokou 
škálu ubytování pro všechny - od fandů stanového plátna po milovníky fresek. 



YETTI?!? 
Existenci sněžného muže yettiho vědci dokazují už 
dlouho. Výzkum uchopili i houževnatí Číňané. „Mnoho 
zpráv o podivném tvorovi pochází z oblasti Hubei," tvrdí 
Wang Šankai, viceprezident čínských výzkumníků HWMRA. 
„Tisk otiskl výpověď venkovana, který nocoval v horské 
lesní chýši. V noci vyrazila dveře divoká chlupatá žena s 
modrýma očima, přinutila ho k pohlavnímu styku a pak 

odešla do lesa. Venkovanovi trvalo dlouho, než se vzpamatoval a přivolal 
pomoc." „Řada indicií dosvědčuje, že primát tu opravdu žije: chlupy, 
exkrementy... a stovky svědectví místních obyvatel. Použijeme při výzkumu 
nejmodernější techniku včetně kamerových pastí," řekl Wang Šankai 
reportérům listu The Telegraph. „Máme 80 % šanci uspět." Organizace HWRMA 
(Hubei Wild Man Research Assotiation) organizuje několik pátracích týmů, 
které systematicky prověří tamní krajinu. Přidáte se?  
V TIBETU tedy pozor na Číňanky! Na divé ženy s modrýma očima… 

 
Na příjemné společné prožitky se těší  

 
Ruda Švaříček  

a všichni z CK LIVINGSTONE & ZOO PLZEŇ  
Více na www.livingstone.cz   

 
 
 
Na příští akci se můžeme už potkat společně: 
NEPÁL - HORNÍ DOLPO – království sněžného levharta 26. 9. -21. 10. 
BHÚTÁN UNIKÁTNĚ – TREK, KOLA, RAFT, SLONI  - 13. 11. - 30. 11. 
Těším se na příjemné společno v české kotlině i na horách!     Ruda Švaříček   
 
 

http://www.livingstone.cz/

