Vážení a milí návštěvníci,
zveme Vás na již 14. ročník cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek „Z Chebu křížem
krážem“, který tradičně v zimních měsících pořádá Muzeum Cheb za finanční podpory města
Chebu. Jako každoročně budeme poznávat krajinu, přírodu, kulturu a život v různých oblastech
světa, ale nezapomeneme ani na naše nejbližší okolí.
A začneme netradičně. Ve středu 10. ledna 2018 a ihned následující den, tj. ve čtvrtek
11. ledna 2018 vždy od 17:30 se vypravíme do dalekých chladných krajin v přednášce Ing. Jaromíra
Nováka „Antarktida – z konce světa na konec světa I. a II.“. Myslíte si, že v dnešní době není
možné nechat se najmout na trojstěžňovou sto let starou plachetnici a vyrazit z Ohňové země do
Kapského města? Naopak, je to jednoduché! Něco Vás to bude stát, něco si odpracujete, ale zážitky
Vám nikdo nevezme! Přednášky jsou nezávislé, lze navštívit i samostatně první či druhý díl.
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v přednášce botanika RNDr. Jaroslava Michálka „Památné a
významné stromy Karlovarského kraje se zvláštním zřetelem k Chebsku“ vrátíme do našeho
kraje. Dozvíme se spoustu zajímavého o velikánech mezi stromy Chebska a srovnáme je s dalšími
v rámci naší republiky.
Proč jsou „Řecké ostrovy – perly Středomoří“ nám ve čtvrtek 22. února 2018 prozradí
přírodovědec a fotograf Mgr. Michael Fokt. Víte, že je řeckých ostrovů téměř tři tisíce a že na
stosedmdesáti z nich žijí nejen lidé, ale také spousta dalších zajímavých tvorů.
Ani letos nevynecháme Afriku. Letos nás na černý kontinent současnosti, ale také 20.–30. let
minulého století zaveden režisér a fotograf MgA. Jan Svatoš. Stane se tak ve čtvrtek 8. března
2018 v přednášce „24 hodin strážcem nosorožců“. Strávíme den s protipytláckou patrolou
v přísně střeženém chráněném území, budeme natáčet v buši se sloními sirotky či vystoupíme
na nebezpečnou horu Mt. Kenya.
Přednášky se konají vždy od 17.30 hodin ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb.
Vstupné je dobrovolné.
Projekt „Z Chebu křížem krážem aneb pojďte s námi do přírody“ v roce 2018 finančně
podpořilo město Cheb. Mediálními partnery Muzea Cheb jsou Chebský deník, týdeník 5+2dny,
Radio Egrensis a Český rozhlas Plzeň.
S přáním příjemných dní,
Jiří Brabec, koordinátor cyklu

