Cestovatelské večery – 2011/2012
Kino Heřmanův Městec
Čtvrtek 6.10. v 18.00 h. – Přírodní krásy Nového Zélandu
První cestovatelský večer další sezony nás zavede na Severní i Jižní ostrov této
krásné země protinožců. Uvidíte několik národních parků s jejich úžasnými
vodopády, ledovci i geotermálními oblastmi.

Čtvrtek 20.10. v 18.00 h. – Za přírodou a památkami

Amerického Jihozápadu
Čtyři tisíce kilometrů dlouhé putování, zaznamenané videokamerou, vedlo americkým
kontinentem od pobřeží Kalifornie do vnitrozemí Spojených států. Jeho cílem byly
populární i méně často navštěvované přírodní parky a památky i pozůstatky indiánských
osad z předkolumbovské doby. Živě komentovaný videozáznam RNDr. Petra Rybáře.

Čtvrtek 3.11. v 18.00 h. – Patagonie - diashow Martina Loewa
Přes 2.000 km busem, stopem, lodí, pěšky i na koni jihoamerickými Andami až do
Ohňové země. Neprostupné pralesy, hluboké fjordy, obrovské ledovce i blankytná
jezera. Nejkrásnější národní parky Jižní Ameriky - skalní věže v Torres del Paine i
monumentální hora Fitz Roy. A tučňáci také!
www.promitani.cz

Čtvrtek 17.11. v 18.00 h.
– Západní Afrikou na motorce
Promítání fotografií s komentářem Ondřeje Macha
z jeho měsíční výpravy Afrikou na motorce po
vlastní ose. Ujel téměř 14 000 km, projel 7 států a
viděl mnoho zajímavých míst. Dojel až do Dakaru
v Senegalu.

Sobota 26.11. v 16.00 h.

– Filmový festival zimních sportů
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese do
našeho města tento nový festival, který je mladším bratříčkem již zavedené
Expediční kamery.
Pásmo filmů bude doplněno živou přednáškou s promítáním fotografií
Martina Mykisky na téma “Zimním Norskem za polární září”.

Pátek 2.12. v 19.00 h. – Čile po Chile
Pouští a pralesem až na konec světa. Chile je krajina plná kontrastů, od každého
kousek - kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, palmy,
ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce. Nejnovější fotograficko-filmová
diashow Kateřiny a Miloše MOTANI z cesty napříč nejrozmanitější zemí světa,
prošpikovaná spoustou veselých i napínavých příběhů.

Čtvrtek 15.12. v 18.00 h. – Turecko 3D
Projekce trojrozměrných (3D) diapozitivů Matěje Boháče z jeho cest po Turecku.
Uvidíte starobylé uličky měst i nekonečné hory, skalní města, jezero Van nebo
železnici v soutěskách Eufratu. Vypravíme se také na posvátnou horu Ararat, do
pohoří Kačkar a na další zajímavá místa Turecka, jehož tradiční podoba stále více
ustupuje západním vlivům.

Na rok 2012 pro Vás připravujeme:
12.1.2012 – Expedice Aconcagua, 27.1.2012 – Amerikou na kole 2
9.2.2012 – Filipíny, 18.2.2012 – festival Expediční kamera
23.2.2012 – Kornati, 22.3.2012 – Albánie …a další přednášky.

