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Středa 30.9.2015 v 18.00 hod. 

TUVA  
Země divokých hor a šamanů v přednášce Tomáše Kubeše. Zapomenutá republika Tuva je 
pravým rájem pro dobrodruhy. Opuštěné hory Sajany a Ergaki, čarokrásné pastviny, život 
Tuvinců plný tradic, pastevecké jurty, kumys, Kyzyl, tradiční zápas břicháčů, i pravá slavnost 
Naadam. Někdy se také Tuva nazývá zemí Šamanů pro mimořádnou tradici  a velkou sílu.              

 

Pondělí 19.10.2015 v 18.00 hod. 

SLOVENSKÉ HORY 
V přednášce Slovenské hory Vás Libor Turek  provede Malou i Velkou Fatrou. Zavítáme do 

Slovenského ráje. Stěžejní část však čerpá z krásy Tater. Projdeme křížem krážem Západní 

Tatry - Roháče, projdeme  hlavní doliny,  vystoupíme i na některé vrcholy Vysokých Tater a 

zvláštní pozornost budeme věnovat autorově lásce - Belianským Tatrám. Nezůstaneme 

pouze v horách, ale sestoupíme i do podhůří - k lidem a jejich zvykům, budeme obdivovat 

kroje při goralských folklórních slavnostech. Horská fauna, flora, krása hor v různých 

ročních obdobích..  

 

Středa 18.11.2015 v 18.00 hod. 

LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY 
Diashow Pavly Bičíkové o cestě švédskou divočinou za polárním kruhem. Laponsko je 
poslední evropskou divočinou s nádhernými horami, nekonečnými pláněmi a jezery. Je to 
země Sámů, kteří se živí pastevectvím sobů a mají stále svoji kulturu i šamanské rituály. 

 

Středa 9.12.2015 v 18.00 hod. 

POSVÁTNÁ HORA ATHOS 
Tyčí se přímo z vod Středozemního moře do výše přes dva tisíce metrů, nedaleko                        
od přímořských letovisek a přesto pro Evropany téměř neznámá a nedostupná. Ženy sem 
mají již po tisíc let vstup zakázán a turista se k ní přiblíží jen coby pokorný poutník.  
Pro pravoslavné věřící něco jako pro muslimy Mekka - na jejím úpatí najdete pouze kláštery 
a na strmých nedostupných svazích osamocené poustevny. Pojďte okusit klášterní život           
či noční zpěvy mnichů v tomto státě ve státě na konci našeho světa v diashow Petra Srpa. 
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