PŘEDNÁŠKA

CESTOVATELSKÉ STŘEDY

V první části večera vám cestovatelé slovem i obrazem přiblíží poetično a duši vzdálených destinací
s příběhy krajiny a lidí v nich žijících, na které naváže jevištní talk-show, neformální rozhovor s hostem
večera na dané téma, do kterého se můžete zapojit i vy. Na závěr večera získají tři vylosovaní návštěvníci
hodnotný dárek. Moderuje RNDr. Miroslav Hrdlička.

4. 2.

Toulky Mongolskem

11. 2.

S Olgou Žákovou nejen o krasobruslení

18. 2.

Kde pramení Amazonka?

Touto exotickou zemí nás provede geograf a průvodce RNDr. Ivan Farský. Nejprve
nahlédneme do života hlavního města Ulaanbaataru a následně se vydáme do jeho okolí,
přírodních rezervací, tajemných klášterů, pokusíme se najít koně Převalského a další
zajímavosti tohoto velmi zajímavého koutu naší planety.
Uznávaná mezinárodní rozhodčí, krasobruslařská expertka, rozhlasová a televizní
komentátorka, pamětnice velkých evropských, světových i olympijských klání, sjezdila
za svůj dlouhý profesní život bezpočet zemí. Vysvětlí, jak se vyvíjelo oblečení krasobruslařů
či jejich výběr hudebních podkladů a jak se vše liší v různých částech světa. Na vaše dotazy
odpoví krátce po ME v krasobruslení ve Stockholmu!
Výzkumem pramenů Amazonky se náš host zabývá od svého působení jako vysokoškolský učitel
na dvou peruánských univerzitách, v Limě a ve městě Cuzco. Během deseti let s kolegy připravil
a realizoval několik expedic v horské oblasti jižních Peruánských And, aby mj. objevili hlavní pramen
Amazonky. Hostem je geograf a hydrolog prof. Bohumír Janský.

25. 2.

New York City – vzdálená i blízká
metropole Nového světa

Historii i současnou tvář města, k němuž se odedávna upíraly životní plány a sny evropské
emigrace, přiblíží přednáška a promítání historika umění PhDr. Jaromíra Adamce. Navštívíme
Manhattan, uvidíme historické budovy, moderní architekturu i slavný Empire State Building,
projdeme se po Páté Avenue. Stranou nezůstanou ani proslulá muzea a umělecké sbírky

Přednášky se konají ve středu od 19 hod. v malém sále
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Vstupné 40 Kč
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