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Jihoafrická republika, Svazijsko a Botswana – hledání té pravé Afriky
Už od malička jsem snil o cestě na černý kontinent. Vždycky jsem chtěl vidět tu pravou Afriku z pohádek a
dokumentů, tu Afriku z dětských knížek a snů. Sledovat všechna ta zvířata, jak se prohání nekonečnou savanou.
Pozorovat krále zvířat ve volné přírodě. Vychutnat si brzkou snídani při sledování stáda slonů. Být součástí
okamžiku, kdy se kolem nás prožene šílenou rychlostí stádo gazel, zeber a pakuňů. Vždy jsem chtěl pocítit vůni
Afriky. Vůni vyprahlé krajiny s červenou hlínou. Pocítit africký prach na vlastní kůži.
Zajímalo mě, jestli ještě taková Afrika, vůbec někde existuje. Co myslíte, podařilo se mi najít taková místa?
Vyrazil jsem na 2 měsíční cestu prožít nezapomenutelné dobrodružství. Čekala mě však cesta plná překážek a
nástrah.
Přál jsem si lézt po horách a nikoho nepotkat. Chodit po neznačených trasách a tábořit, kde se mi zamane. Vařit
na ohni, spát pod širákem, pozorovat hvězdy na nebi a cítit se naprosto volný a svobodný.
Pojďme si společně užít naprosté volnosti a svobody člověka. Vyrazte se mnou do Jihoafrické republiky s krátkou
zastávkou ve Svazijsku. Objasním Vám pojem obrácený rasismus, který se v JAR často používá. Pokračovat
budeme do Botswany, kam jsem vyrazil stopovat kalahárské lvy. Navštívíme národní parky, rezervace a
záchranné stanice. Ochutnáme africkou kuchyni. Tradiční pokrmy i africké maso. Okusíme gazelu, buvola a
pštrosa. Navštívíme vesnickou školu a přespíme u místních, kde zatancujeme tradiční zulu tance. Přejdeme Dračí
hory. S 4x4 expedičním vozem se vydáme do divoké, vyprahlé, neprostupné krajiny Centrálních Kalahár. Podělím
se s Vámi o neplánovaném nočním setkání s divokou šelmou a uvíznutí v hlubokém písku. Nakonec dojedeme až
k oceánu, kde budeme surfovat na divokých vlnách. Vyzkoušíme potápění s velkým bílím žralokem. Zamáváme
tučňákům, velrybám a lachtanům.
Délka besedy 60 minut
Žáky čeká spoustu divokých zvířat, místních lidí, školáků, tradice a zvyky. Beseda žákům dovolí nahlédnout do
úplně jiného kraje a uvědomit si možnosti a “komfort” ve kterém žijeme.
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Ukázky fotografií JAR, Svazijsko a Botswana

Reference
Tomáš nás snavštívil již podruhé, jeho návštěva je vždy velikým přínosem pro děti. Jeho vystoupení je vždy nadherným
zážitkem. Vypraví velmi poutavě, žáky to velmi zajímá. Budeme rádi, když se k nám zase příští rok vrátí.
Mgr. Jindřiška Pochožajová, ZŠ Úsov
Velice poutavé vyprávění které děti velice oslovilo. Pro Tomáše byly odměnou jak úsměvy dětí a velký potlesk na konci
besedy tak zaslané obrázky z následné výtvarné výchovy.
Mgr. Pavla Ryšavá
Tomáš Štěpán k nám jezdí pravidělně už několik let a děti se vždy na jeho přednášku moc těší. Poutavé vyprávění okořeněné
lehkým humorem děti vždy osloví.
Mgr. Tomáš Pavlík
Moc děkujeme za krásné vyprávění. Podle dětí si zasloužíte samé jedničky.
Mgr. Petra Janů
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Kambodža a severní Vietnam, v sedle skůtru
Naši dobrodružnou cestu odstartujeme v Kambodži a to v bájném khmerském městě Angkor. Poté si
“zavegetíme” na skoro opuštěných ostrovech, kde si zaplaveme s největším žralokem na světe a ochutnáme i
kambodžskou specialitu smaženého sklípkana. Nakonec se v sedle skůtru vydáme do pralesa hledat tlustokožce.
Nejvíce času však věnujeme cestě po severní části Vietnamu. Poznejte zemi, o které jste slyšeli, ale mnohé stále
nevíte. Cestu odstartujeme v Hanoi, městě plném života a skvělého jídla. V hadí vesnici se zúčastníme netradiční
hostiny, kde ochutnáme kobru. Hostina začíná servírováním čerstvé hadí krve se silnou pálenkou a stále bijícím
hadím srdcem. Další zastávkou bude turisticky neznáma oblast Moc Chau, kde jsme se na chvilku stali učiteli
angličtiny v místní škole. Etnické menšiny nás seznámily s náročnými podmínkami života v horách, ukázaly nám
místní zvyky a typické asijské pokrmy. V sedle skútrů se vydáme do horské oblasti Ha Giang, kde poznáme ten
pravý Vietnam. Nekonečné rýžové terasy, přirodní termální prameny, nocování u místních. Zakusíte, jaké jsou
nedělní trhy s různými etniky – Květinový Hmongové, Černí Hmongové nebo Červení Dzaové. Zabloudíme i do
etnické vesnice, kde děti bělocha ještě neviděly. V závěru cesty si odpočneme na lodi během plavby zátokou
Halong Bay, která patří mezi 7 přírodních divů světa.
Délka přednášky 60 minut.
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Ve školním roce 2017-2018 nás navštívil Tomáš Štěpán, aby dětem vyprávěl o svém cestování po Novém Zélandu. Vyprávění
bylo velmi poutavé, pro děti zajímavé, především svým projevem, krásnými fotografiemi a osobními zážitky. Tomáš své
vyprávění přizpůsobil věku žáků a dovedl je velmi zaujmout. Už teď se děti těší na další návštěvu a vyprávění. Besedu bych
doporučila ostatním školám, nejen základním, ale i středním.
Mgr. Jindřiška Pochožajová
S Tomášem Štěpánem jsme vždy velice spokojeni. Příjemné vystupování o obsah vhodný pro děti. Nechybí ani překrásné
fotografie a zábavná videa.
Mgr. Aleš Kočí
Přednášky Tomáše Štěpána jsou vždy velice poutavé a zábavné. Nádherné fotografie, humorná videa, místní hudba a
svérázný způsob vyprávění. Doporučuji všem školám.
Mgr. Petra Krejčíková
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Nový Zéland – KOMPLETNĚ V ANGLICKÉM JAZYCE!
Letošní novinkou je zábavně vzdělávací program pro studenty v anglickém jazyce. Nový Zéland je jedním z témat
státní maturitní zkoušky.
V multimediální prezentaci se zaměřím na potřebné informace, které pomohou studentům při studiu a rozšíří
jejich jazykové dovednosti. Volnou formou jednoduchého anglického jazyka studentům a účastníkům programu
přiblížím život na druhé straně naší zeměkoule. Víte co je to backpacking? Dokážete si představit bydlet ve dvou
v autě po dobu 3 měsíců? A co teprve ve třech? Z auta se stal náš jediný, pojízdný domov. Na Nový Zéland
máme možnost získat pracovní povolení na 1 rok. Rád se s Vámi podělím o všechny informace a tipy, které jsem
si z procesu žádání a pobytu na Novém Zélandu odnesl. Vydáme se společně k ledovcům, zlatavým plážím nebo
k přírodním termálním pramenům. Zastavíme se v jeskyních se svítícími červy, vykoupeme se pod vodopády,
zabobujeme na poušti nebo vylezeme nejvyšší hory a sopky. Zavedu Vás do městečka hobitů, k hoře osudu nebo
do království Rohanu. Zajezdíme si na raftech, přespíme v divokých horách, kde nakrmíme horské papoušky Kea.
Zasurfujeme si s delfíny, pozdravíme tučňáky, mrože a tuleně.
V této zemi jsem strávil nezapomenutelných 10 měsíců. Moje cesta vedla napříč těmito ostrovy a rád bych se s
Vámi podělil o mé poznatky, zkušenosti a zážitky.
Program je vhodný pro studenty 8. a 9. třídy základních škol, pro studenty středních škol a učilišť, pro účastníky
jazykových kurzů a studenty pomaturitního studia.
Pro studenty a účastníky programu je zpracován pracovní list, který jim zaručí dostatečnou slovní zásobu pro
orientaci během mé prezentace. Pracovní list obdržíte předem s dostatečným prostorem na vypracování a
přípravu.
Jakožto držitel jazykového certifikátu od Cambridge ESOL si Vám dovoluji nabídnout 50 minutový zábavně,
vzdělávací program, který studenty zaručeně pobaví a pomůže při získání maturitního vysvědčení.
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Nabízené přednášky jsou vhodné orientačně pro 40 - 100 studentů. Při větším množství žáků je možné
uskutečnit dvě přednášky po sobě během jednoho dne. V přednášce je vymezen prostor na dotazy a diskuzi. K
přednášce potřebuji datarojektor (s HDMI konektorem) nebo interaktivní tabuli, ke které je možné snadno
připojit notebook, v učebně nebo sálu, kde je možné snížit zatemněním intenzitu venkovního světla. Notebook
si vozím vlastní.
Cena přednášky je 50-75 Kč na studenta v českém jazyce a 80 Kč na studenta v anglickém jazyce, minimálně
však 2 200 Kč za přednášku. O ceně rozhoduje vzdálenost (cestovné).
Uvedené přednášky je možné objednat, či případné dotazy směřujte na tomas.stepan123@gmail.com
Více fotografií naleznete na adrese http://polihotrip.cz/fotogalerie/
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