
 



DIVOKÝ MADAGASKAR 
LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA 
 
Říká se, že Madagaskar je zbytek dávného tajuplného potopeného kontinentu Lemurie. Červený 
ostrov je domovem rostlin a zvířat, které nikde jinde nenajdete. Ve větvích mají své rejdiště lemuři 
s kožíškem jak plyšáci a tlapkami jako samet. Za svou kořistí se plíží fosa. Najdete tady deštný 
prales, mangrovy, kokosové palmy, banánové plantáže, rýžová pole, mohutné baobaby, suchý 
opadavý les i trnitou buš. Lidé na Madagaskaru jsou velmi chudí, pracovití, veselí a nesmírně 
srdeční.  
 
Tentokrát vás Kateřina a Miloš MOTANI zavedou na fascinující ostrov. Madagaskar prozkoumají od 
východu na západ a od severu na jih. Obklopí je PODIVNÝ ZVÍŘECÍ SVĚT a neméně ÚCHVATNÁ 
VEGETACE. Osmdesát procent rostlin a zvířat se totiž 
vyskytuje pouze tady.  
Nejprve s nimi zavítáte do parku Arcandia, kde žije 
největší druh LEMURA INDRI. Jeho pronikavý křik se 
brzy z rána šíří kilometry daleko nad deštným 
pralesem. Mezi listy zvědavě vykukují černobílí 
lemuři vari, lemuři hnědí, tančící SIFAKY, ale i 
legrační lemuři bambusoví. A když se krajina ponoří 
do černočerné tmy, skotačí ve větvích noční lemuři 
maki. Se soumrakem vylézá ze svého hnízda i 
nejošklivější zvíře na světě AYE-AYE. V husté vegetaci 
se ukrývají CHAMELEONI všech velikostí, gekoni, hroznýši a pestrobarevné žáby. 
S autory se poplavíte k bývalému PIRÁTSKÉMU OSTROVU St. Marie, kde se v zátoce zdržují velryby. 
Písečné pláže lemované kokosovými palmami vypadají jako vystřižené ze žurnálu. U úchvatného 
BAREVNÉHO GEJZÍRU se naučíte nejdůležitější malgašské slovíčko.  
Na západním pobřeží dominují krajině OHROMNÉ BAOBABY. V rezervaci Kirindy se cestovatelé 
vypraví na noční výpravu za velmi vzácným druhem potkana. Ovšem pozor, hustým lesem slídí i 
podivná PSOKOČKA FOSA!  
Poté se Kateřina s Milošem vydají na dalekou a náročnou cestu do oblasti TSINGY DE BAMARAHA. 

Budou se proplétat skalním labyrintem, šplhat po 
ostrých vápencových špičkách a prodírat se DIVOKÝMI 
JESKYNĚMI. Na jihu rostoucí trnitá buš plná těch 
nejpodivnějších rostlin je královstvím LEMURA KATA.  
A mezi touto vší přírodní krásou žijí ÚŽASNÍ MALGAŠI. 
Kousek od Afriky a přitom v nich koluje africká, asijská, 
arabská i evropská krev. Cestovatelé pozorují CVRKOT 
NA ULICI, kde se prodává všechno, co se urodí nebo 
uloví – klidně i dvě rajčata nebo hromádka sušených 
rybiček. V Brikasville se právě sváží z plantáží tuny 
banánů. Co se ulomí, posbírají děti. Večer se pak 

banány smaží na ohni a prodávají za korunu kus.  
Kde se Kateřina s Milošem objeví, tam je obklopí ROZJÁSANÉ DĚTSKÉ TVÁŘE. Ocitnete se s nimi 
dokonce i mezi pravými ZLATOKOPY. Po pás ve vodě se po celý boží den lopotí za třpytivým práškem, 
po čele jim stékají perličky potu. Uvidíme také hledače SAFÍRŮ v pravém safírovém dolu. Lidé na 
Madagaskaru jsou velmi chudí. Jsou však šťastní, veselí a se SRDCEM NA DLANI. 
 
 



VELMI VESELÉ PÁSMO SKLÍZÍ MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH! 
Mimořádně úspěšná a hodně veselá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI o velmi 
náročné terénní cestě plné nesčetných nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých lemurech a obyčejných lidech 
s úsměvem na tváři. O ostrově, který nenechá člověka ani na chvíli vydechnout. 

       
 
 

 

Ostrov: MADAGASKAR 

Země: MADAGASKARSKÁ REPUBLIKA 

 
trasa naší cesty • informace o zemi • klimatická 
pásma a podnebí • pestrost a různorodost krajiny • 
endemické rostlinné a živočišné druhy • obyvatelstvo 
• různé kmeny • Antananarivo • cihláři • národní 
park Arcandia • deštný prales • největší lemur indri • 
další druhy lemurů • Lemuří ostrov • chameleoni • 
nejmenší gekon na světě • žáby • na tržišti • skládání 
banánů • jídlo a nocleh na Madagaskaru • pirátský ostrov St. Marie • pirátský hřbitov • plavba za 
velrybami • veselý pohřeb • pohřební zvyklosti • barevné hrobky • staré dřevěné hrobky kmene 
Sakalava • fady – pověry • aye-aye – podivný noční lemur ksukol ocasatý • dorozumívání s Malgaši • 
barevný gejzír u Analavory • ničení přírody • kácení a vypalování lesů • následná půdní eroze • chudí 
a veselí lidé • řemesla • typické červené hliněné domky • obydlí z bambusu • zlatokopové na řece • 
česky mluvící Malgaška • baobaby • Baobab Avenue • zajímavé rostliny • baobaby podivných tvarů • 
rezervace Kirindy • malí myší lemuři • šelma fosa • noční výpravy • křeček velký – velmi vzácný druh 

skákacího potkana • terénní cesta na Tsingy • trajekt 
přes řeku • Tsingy de Bamaraha - unikátní vápencové 
špičky, věže, skalní labyrint a divoké jeskyně • 
nedělní mše svatá • Antsirabe • dopravní prostředek 
pouse-pouse • cesta na jih • tanec s Malgaši • děti 
Madagaskaru • kult zebu • náročná terénní cesta na 
jih Madagaskaru • zapadlé nákladní auto • park 
Berenty • král lemurů – lemur kata • tančící lemur 
sifaka • kaloni • trnitá buš • domino a kohoutí zápas 
• želvy a hroznýši • národní park Isalo • hledači safírů 
• národní park Ranomafana • noční gekoni • denní 

felsumy • mangusta • švábi v autě • vosy • pijavice • národní park Montagne D‘Ambre • národní 
park Ankarana • růžové tsingy • ostrov Nosy Be • rybáři • festival • krásně malované ženské tváře 
 
Bližší informace a fotografie k pásmu DIVOKÝ MADAGASKAR: 
http://www.motani-
photography.com/photo/diashow/kouzelnaplanetaproskolyprogramdivokymadagaskar.html 
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OBSAH PROGRAMU  
PROJEKCE PRO ŠKOLY 

60-70 minutová MULTIMEDIÁLNÍ, DYNAMICKÁ A VELMI ATRAKTIVNÍ PROJEKCE S ŽIVÝM 
KOMENTÁŘEM AUTORŮ PROŠPIKOVANÁ CESTOVATELSKÝMI PŘÍBĚHY  

 nádherné fotografie, dynamická videa, mapky 
 podmanivá i rytmická hudba, originální zvuky 
 geografie,  biologie, ochrana přírody 
 krajina, kultura, lidé, zvířata a rostliny 
 cesta,  
 neobyčejné, veselé a napínavé cestovatelské příběhy 
 hudba a originální zvukové záznamy 
 živý komentář autorů 

 
SOUTĚŽ A LOSOVÁNÍ O CENY 
Na každou školní projekci navazuje přibližně 15 minutová, velmi oblíbená SOUTĚŽ a napínavé 
LOSOVÁNÍ O CENY. V rámci soutěže vyzkouší přednášející velmi hravou formou pozornost a znalosti 
dětí. 
 
UKÁZKA ARTEFAKTŮ 
Dle časových možností je součástí programu také prezentace zajímavých ARTEFAKTŮ a PŘÍRODNIN 
charakteristických pro vybranou lokalitu, které je možné si blízka prohlédnout i osahat. 
 
BESEDA S AUTORY 
Podle času navazuje na program doplňující, opět velmi oblíbená BESEDA S AUTORY, kde mají žáci a 
studenti prostor pro veškeré své zvídavé otázky, které často neberou konce. Během ukázky artefaktů 
a besedy se žáci dozví další informace o dané zemi, o zvířatech, o cestě, zvládání těžkých situací a 
problémů. 
 
PRODEJ KNIH, FOTOGRAFIÍ A RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ 
Na konci představení je možné zakoupení KNIH, originálních FOTOGRAFIÍ, TRIČEK a rukodělných 
výrobků autorů Kateřiny a Miloše MOTANI, ale také upomínkových předmětů z cest - přímo z AFRIKY, 
AMERIKY a ASIE. 
 
ČASOPIS KOKTEJL ZDARMA 
Každá škola dostane zdarma PLAKÁTY k danému pásmu. Každý učitel obdrží zdarma časopis KOKTEJL. 
Na zbylé časopisy (až do rozebrání) se mohou těšit i děti. 
 



KOUZELNÁ PLANETA 
VELMI ÚSPĚŠNÝ, NEJBOHATŠÍ A NEJPESTŘEJŠÍ CESTOVATELSKO-GEOGRAFICKÝ PROJEKT  
PRO ŠKOLY, MŠ A VEŘEJNOST AUTORŮ KATEŘINY & MILOŠE MOTANI  
 
Kateřina & Miloš MOTANI  
Kateřina MOTANI (MOTANOVA)  
Miloš MOTANI (MOTAN)  
 

Mobil Kateřina:  607 529 509 
Mobil Miloš:  722 618 105 
Internet:   www.motani.cz 
E-mail:    motani@seznam.cz 
Skype:    Kateřina & Miloš MOTANI – KOUZELNÁ PLANETA 
 
Facebook projektu: KOUZELNÁ PLANETA  
Facebook osobní: Kateřina a Miloš MOTANI 
Instagram foto:  kouzelna.planeta 
Instagram osobní katerina.milos.motani 
 

http://www.motani.cz/
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