Nejen cestovatelská promítání na Prašivé.
Již čtvrtým rokem se pravidelně v chatě Prašivá konají oblíbené a
hojně navštěvované cestopisné besedy s promítáním a spousty dalších
akcí.
A chataři již naplánovali další termíny na příští období, kam jste
srdečně zváni.
Vstupné je tradičně dobrovolné bude věnováno na obnovu historické
chaty Prašivá.
Termíny:
18.září od 18:00 – beseda „LOPRAISŮV SEN O DAKARU“
Promítá šoférská legenda Karel Loprais
Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů a spolu s ním reportér
České televize Jaroslav Jindra, (nejen) dakarský novinář, se společně vydávají v rámci 40.
jubilea legendárního závodu Rallye Paris-Dakar znovu na trať a to jako výletníci, aby zároveň
oslavili 30 let od Karlova prvního vítězství této slavné rallye. Přijďte si poslechnout ojedinělé
povídání, nakoukněte pod „pokličku“ legendárních Tatrovek… to vše při výjimečné besedě
na Prašivé. Vstupné dobrovolné – vše s cílem podpořit obnovu chaty.

5.října od 18:00 – beseda „Pestrobarevná SRÍ LANKA na kolech“
Promítá chatař a cyklocestovatel Martin Stiller
Stellka, Renča a Martin vyrazili jak jinak, než zase na kolech. Ale tentokráte premiérově do
Asie. Netušili ale, kam jedou, nevěděli, co vše je čeká, přesto neváhali a na rodinnou
cyklocestu vstříc dalším dobrodružstvím se vydali. Že bylo jejich cyklocestování po pestrém
ostrově plné parádních zážitků, příjemných setkání s místními domorodci, ale také že se
setkali tváří v tvář s místní faunou, jako třeba buvoly, želvami, slony či hady, tak o tom všem
vám povypráví ve svém promítání.

16.října od 18:00 – beseda „Normální je DAROVAT KREV“
Promítá team expertů z Fakultní nemocnice Ostrava
Co lidem brání v darování krve? Většinou strach. Krev hraje v současné medicíně
nezastupitelnou roli. A protože krev se doposud nepodařilo uměle vyrobit, je potřeba
neustále hledat nové a nové dárce. Dozvíte se, co udělat a jak, abyste se mohli
zařadit mezi dárce krve. Přímo na této přednášce se budete moci zaregistrovat do
registru dárců kostní dřeně. Těšíme se na Vás.

2.listopadu od 18:00 – beseda „Cestování se ŽENAMI a BEZ“
Promítá poutník a tulák Marek Šalanda
Pěší tulák i cykloturista Marek dorazí povídat o slastech a strastech cestování muže a ženy
na kole. Aneb, když ona nikdy na kole nejezdila a její první výlet na kole s ním měl tisíce
kilometrů. Co ženě na kole nikdy neříkejte a co muži na kole nikdy nedělejte. Jak to spolu
nejen přežít, ale i krásně si užít. Od severských fjordů k náčelníkovi jordánské policie.

20.listopadu od 18:00 – beseda „Svět focený DRONEM“
Promítá specialista na fotografování dronem Radim Kolibík
Od roku 2013 využívá drony DJI při svých cestách a umístil se na mnoha světových
výstavách na předních pozicích: 2014 National Geographic - 3 snímky ze 12 Best of Drone
Photo, 2015 Mashable USA -1 snímek Best of Drone photo, 2016 Thames a Hudson Londýn
Unikátní Kniha Dronescapes - 5 snímků, 2017 Výstava velkoformátových fotografií v OD
Nová Karolína, 2018 Borad Panda -1 snímek Best of Drone Photo. Pokud tedy máte chuť se
proletět nad Ománem, Peru, Jordánskem, Singapurem, Islandem, Portugalskem nebo Itálií,
tak hurá do toho. Stavte se užít relax s podmanivou hudbou a s nadhledem focenými
fotografiemi.

7.prosince od 18:00 – beseda „BHÚTÁN – země hřmícího draka“
Promítá cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba
Už od dětství máme vřelý vztah k pohádkám. Země krále Miroslava existuje.
Přijměte pozvání do království, které vede osvícený a všemi obdivovaný panovník.
Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný turismus teprve nedávno.
Zakázal používání igelitových tašek, kouření a stanovil, kolik procent území musí pokrývat
lesy. Království neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje Velké domácí štěstí.
Nad vším bdí královským dekretem ustanovené Ministerstvo štěstí.

18.prosince od 18:00 – beseda „SEVERNÍ KOREA“
Promítá kameraman České televize Stanislav Solánský
Severní Korea je zemí, kam mnoho turistů nezavítá. Její politický režim zásadně omezuje
turistův pohyb a odkazuje ho jen na proškolené turistické průvodce. A právě proto je země
zajímavá a je tam co k vidění, i když mnoho z toho je jen těžko pochopitelného. A o zážitky z
cesty tam se chci podělit.

Těšíme se na setkání.

Chataři Renča a Martin Stillerovi z Vaší chaty Prašivá

Více informací na: www.ChataPrasiva.cz

