
Anotaci kurzu, přehled přednášek a pokyny k platbě naleznete na druhéAnotaci kurzu, přehled přednášek a pokyny k platbě naleznete na druhé
straně přihlášky.straně přihlášky.
V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.

u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141

úterý 16.00—17.30

Termín: 8. 11. - 13. 12. 2022 (6 přednášek)
Místo konání: učebna P102, Lipová 41a, Ekonomicko-správní fakulta MU
Cena:  300 Kč (pro posluchače U3V MU), 400 Kč (seniorská veřejnost)

Nezávislé
cestování 
aneb s batůžkem
napříč kulturami 
Mgr. František Trapl, Ph.D.Mgr. František Trapl, Ph.D.

ElektronickáElektronická

přihláškapřihláška

https://forms.gle/urRcaapz3s3UYk1p6


Nezávislé cestování 
aneb s batůžkem napříč kulturami

Masarykova univerzitaMasarykova univerzita

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku

Komenského nám. 2, 602 00 BrnoKomenského nám. 2, 602 00 Brno
u3v@rect.muni.czu3v@rect.muni.cz | 549 49 8141 |  | 549 49 8141 | u3v.muni.czu3v.muni.cz
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.

Anotace:Anotace:
Kurz si klade za cíl přiblížit posluchačům reálie nezávislého cestování po vlastní oseKurz si klade za cíl přiblížit posluchačům reálie nezávislého cestování po vlastní ose
vybranými regiony a státy napříč všemi světadíly. Rovněž se soustředí na to, co tentovybranými regiony a státy napříč všemi světadíly. Rovněž se soustředí na to, co tento
způsob poznávání světa obnáší a jaká jsou jeho rizika. V jednotlivých přednáškách budezpůsob poznávání světa obnáší a jaká jsou jeho rizika. V jednotlivých přednáškách bude
na vybrané země nahlíženo prizmatem oblastí jako jsou geografie, kultura, historiena vybrané země nahlíženo prizmatem oblastí jako jsou geografie, kultura, historie  
i současnost, příroda, obyvatelstvo, náboženství, sociální aspekty atp. Osobní zkušenostii současnost, příroda, obyvatelstvo, náboženství, sociální aspekty atp. Osobní zkušenosti
ze setkávání s obyčejnými lidmi budou nabity humorem, nevšedními zážitky, zajímavýmize setkávání s obyčejnými lidmi budou nabity humorem, nevšedními zážitky, zajímavými
postřehy, ovšem také strastmi a palčivými problémy mnohých z nich. Skrze fotografiepostřehy, ovšem také strastmi a palčivými problémy mnohých z nich. Skrze fotografie
nahlédneme na přírodní krásy naší planety, kde rovněž není o rozmanité zážitky nouze:nahlédneme na přírodní krásy naší planety, kde rovněž není o rozmanité zážitky nouze:
Jaké je to čelit samici medvěda grizzly s dvěma mláďaty v aljašské divočině; jaké životyJaké je to čelit samici medvěda grizzly s dvěma mláďaty v aljašské divočině; jaké životy
vedou lidé v zemi zplundrované občanskou válkou; jak neztratit odvahu po zatčenívedou lidé v zemi zplundrované občanskou válkou; jak neztratit odvahu po zatčení
iráckými milicemi; jak se (ne)vydat na vysokohorský výstup; co vybrat z vietnamskéhoiráckými milicemi; jak se (ne)vydat na vysokohorský výstup; co vybrat z vietnamského
jídelníčku; jak za hodinu nasbírat 300 komářích štípanců; proč (ne)skákat bungeejídelníčku; jak za hodinu nasbírat 300 komářích štípanců; proč (ne)skákat bungee
jumping na Viktoriiných vodopádech; kolik svalů člověk cítí po jízdě na velbloudovi najumping na Viktoriiných vodopádech; kolik svalů člověk cítí po jízdě na velbloudovi na
Sahaře; jak chutnají piraně z amazonské džungle; proč (ne)stopovat ve 42°C; pročSahaře; jak chutnají piraně z amazonské džungle; proč (ne)stopovat ve 42°C; proč
nepřespávat v letním spacáku v kanadských mrazech a mnoho dalších.nepřespávat v letním spacáku v kanadských mrazech a mnoho dalších.

Přehled přednášek:Přehled přednášek:
    1. 1. Úvod do nezávislého cestování; nejbližší Blízký východÚvod do nezávislého cestování; nejbližší Blízký východ                                                                              8. 11. 20228. 11. 2022
                před „arabským jarem“ - Sýrie, Libanon, Jordánskopřed „arabským jarem“ - Sýrie, Libanon, Jordánsko  
    2.2.    JJižní Amerikou z Peru přes Bolívii, severní Chile,ižní Amerikou z Peru přes Bolívii, severní Chile,                                                                                                15. 11. 202215. 11. 2022
                s dotekem jezuitské Paraguaye až po argentinsko-brazilské vodopády Iguazús dotekem jezuitské Paraguaye až po argentinsko-brazilské vodopády Iguazú  
    3. 3. Transsibiřská magistrála pozpátku aneb vlakem z Pekingu přesTranssibiřská magistrála pozpátku aneb vlakem z Pekingu přes                                        22. 11. 202222. 11. 2022
              Mongolsko, Sibiř, Moskvu, Petrohrad až do ČeskaMongolsko, Sibiř, Moskvu, Petrohrad až do Česka  
    4. A4. Angola – dva roky při rozvojovém sociálně-pedagogickém projektungola – dva roky při rozvojovém sociálně-pedagogickém projektu                          29. 11. 202229. 11. 2022
              v zemi zdevastované dlouholetou občanskou válkouv zemi zdevastované dlouholetou občanskou válkou  
    5. 5. Yukon, národní parky západní Kanady a po stopách aljašských zlatokopůYukon, národní parky západní Kanady a po stopách aljašských zlatokopů        6. 12. 20226. 12. 2022
    6. P6. Polynéské ostrovy Pacifiku: Havaj, Tonga, Samoa aneb docela jiný světolynéské ostrovy Pacifiku: Havaj, Tonga, Samoa aneb docela jiný svět          13. 12. 202213. 12. 2022

Pokyny k platbě:Pokyny k platbě:
Je-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíteJe-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíte  
ve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďteve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte
co nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.co nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.

mailto:u3v@rect.muni.cz
http://www.u3v.muni.cz/

