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jste si mysleli, že už neexistuje - Miloslav

Stingl ke stažení PDF V knize o Nové Guinei
se především poprvé společně setkávají dvě
ojedinělé cestovatelské veličiny, inženýři
Hanzelka – Zikmund a M. Stingl publikují
poprvé společně. O nejaktuálnější poutavý
text se zasloužil cestovatel nové generace
Rudolf Švaříček. Díky sepětí tří materiálů z

průběhu 40 let kniha nabízí rozsáhlý,
vzrušující a čtivý pohled na podivuhodnosti
ostrova. Knihu o vlasti lidojedů doprovází
300 zajímavých fotografií. NOVÁ GUINEA

je nejexotičtější oblast planety. Ukrývá
neznámé kouty a lidi kteří vstávají, když

přijde světlo. Svou podobu znají jen z odrazu
vodní hladiny. Za největší vymoženosti
považují kostěný nůž, teslici, ratan k

rozdělání ohně, luky a šípy k lovu a oštěpy k
boji. Nikdy neviděli kolo. Tykve na přirození
jsou “oblečením” mužů. Neprostupnější než
změť lián je magická houština kouzel, viny a
msty. Slavné dvojici Hanzelka – Zikmund se
podařilo dostat na Guineu v klíčový okamžik
předělu historie. Výjimečnou cestou se trefili
přesně do vzniku nového území Irian Jaya.
Jejich citlivý materiál nesměl v minulosti

vyjít. Unikátní rukopis (jediný z reportáží H-
Z) nebyl nikdy publikován. Historický skvost
doplňují skvělé fotky a mapy s dobovými
poznámkami. Ve světě uznávaný odborník a
nejplodnější český spisovatel Miloslav Stingl
(40 knih, 230 vydání ve 31 jazycích, 16 000
000 výtisků!!) v pohledu etnologa těží z řady
výprav na východní stranu rozpůleného
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ostrova – Papua Nová Guinea. Kanibalismus.
Lovci lebek. Tajemná kuru. Milostný život –
sex – erotika. Umění. Historie nikdy nesvedla
dvě největší legendy cestování dohromady.
Současný knižní projekt je zcela ojedinělou
akcí. Hanzelka – Zikmund a M. Stingl

publikovali poprvé společně!!! Obsahově
nejrozmáchlejším je v projektu Rudolf

Švaříček, který se věnuje hlavně západní části
ostrova. Všechny expedice do neznámého
vnitrozemí jsou vlajkovými loděmi naší CK.

Kniha se třemi stovkami fotografií na
kvalitním křídovém papíru (velký formát) v
netradičním pouzdře s dárky je zreálněným
snem. Uloženo v kartonové krabici (41 cm).
Exklusivní balení knihy obsahuje: * vonné
tyčinky * kalendář z bambusu, kokosu,

babánovníku, rýže, sága
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