Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci se Sdružením HORIZONT nabízíme
krátkodobý kurz:

Expedice za exotikou
Počet účastníků:
Lektorka:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 130 osob
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
14. 3. – 25. 4. 2013, vždy ve čtvrtek od 10:00 – 11:30 hod.
(14.3., 21.3., 4.4., 11.4., 18.4. a 25.4.)
bývalá Lékařská fakulta MU, Komenského nám. 2, Kongresový sál (1. patro,
přístup po hlavním schodišti proti vstupním dveřím do budovy)
350,- Kč

Prezentace zážitků a poznatků z cest do exotických oblastí. Vyprávění RNDr. Aleny Žákovské bude
doplněno promítáním fotek, videofilmů a dle možností i ukázkou dovezených exponátů či
hudebních nahrávek.
Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského nám. 2, 2. patro,
dveře č. 217. Kurzovné je nutno zaplatit před zahájením kurzu.
Úřední hodiny jsou Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
Manažer pro koordinaci CŽV

doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

Náplň kurzu:
1. EXPEDICE ASMAT 2002 (napříč ostrovem Nová Guinea) – Rakušan Heinrich Harrer byl prvním
bělochem, který prošel cestu z vnitrozemské Wameny k pobřeží Arafurského moře. Po čtyřiceti letech v jeho
stopách přes drsné hory, deštné pralesy, bažiny a labyrinty řek putuje trojice dobrodruhů. Cílem je teritorium
kmene Asmat - potomků obávaných kanibalů a lovců lebek. Přednášku doplní film WA-WA-WA.
2. XINGUŠTÍ INDIÁNI (expedice HUKA-HUKA 2003) – Ve stopách H. Harrera do nitra brazilské
Amazonie mezi obyvatele teritoria horního toku řeky Xingú. Setkání s hrdiny Harrerovy knihy „U jezera
blaženosti“. Z malého chlapce Aritana se stal Indiánský náčelník a také hlavní mluvčí všech indiánů severní i
jižní Ameriky. Přednášku doplní film HUKA-HUKA.
3. BORNEO, hory a pralesy, lidé a pijavice…. – O hledání kultovních pohřebních kůlů hampatongů,
pralesní slavností Dajaků, přechodu Schwanerova pohoří a výstupu na horu Bukit Raya. Ztraceni v pralese.
Dokážeme najít cestu k civilizaci? Co všechno se skrývá v pralesích Bornea? Jaký osud stihl známé
bojovníky a lovce lebek, pověstné Dajáky? Přednášku doplní film POD OCHRANOU HAMPATONGU.
4. CESTA NA CASTENSZOVU PYRAMIDU – Klasické horolezecké expedice absolvují cestu k
ledovcové oblasti Dugundugu letadlem či helikoptérou přímo k úpatí nejvyšší hory Nové Guinee. Naše
trasa však měří více než dvě sta kilometrů vzdušnou čarou. Divokým reliéfem hor, neustále nahoru a dolů,
přes horské hřebeny a hluboce zaříznutá údolí řek. Podrobné mapy oblasti neexistují a získat předem aktuální
informace je nesmírně obtížné. Můžeme věřit jen tomu, co spatříme na vlastní oči a prožijeme na vlastní
kůži. Přednášku doplní film KEMBALI.
5. BAMBUTI - NEJMENŠÍ LIDÉ SVĚTA – Pravlastí Pygmejů je po tisíciletí deštný prales Ituri v Kongu
DR. Přes oficiálně vyhlášený konec války, zůstává tato oblast nepokojnou a zkorumpovanou zemí bez
zákonů. Bambutům zákony vládců nechybí, žijí v souladu s přírodou a přirozeným řádem světa. Loví do sítí,
putují po blátivých pralesních stezkách, tančí, zpívají… Přednášku doplní film BAMBUTI.
6. INDIÁNI TARAHUMARA - ZROZENI K BĚHU – O vytrvalosti kmene indiánů ukrytého v divočině
Měděných kaňonů na severozápadě Mexika se vypráví legendy. Jaká je současnost jejich života, a jsou stále
právem považováni za nejlepší běžce světa na dlouhé tratě? Zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít
odpověď bylo velkou výzvou pro skupinu českých ultramaratonců... Přednášku doplní film BÍLÝ KUŇ.
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