Nejen cestovatelská promítání na Prašivé.
Již čtvrtým rokem se pravidelně v chatě Prašivá konají oblíbené a
hojně navštěvované cestopisné besedy s promítáním, koncertíky,
výstavy a spousty dalších akcí.
A chataři již naplánovali další termíny na příští období, kam jste
srdečně zváni.
Vstupné je tradičně dobrovolné a bude věnováno na obnovu legendární
chaty Prašivá.

Termíny:
4.ledna od 18:00 – beseda „Moravia-Silesia – Terra Inkognita“
Promítá muzikant a poutník Tomáš Kočko
Jsem hraničář. Putující hraničář. Každé jaro stojím na některé části staré zemské hranice
Moravy a putuju po ní s gps v ruce , s batohem na zádech, s holemi v rukou a dychtivou
touhou v hrudi odhalit její tajemství. CO po ní zůstalo? KUDY vede? KAM mě zavede?
KOHO potkám? KOLIK toho zažiju? Je to nádherné dobrodružství a ta únava a rozedrané
nohy za to stojí!

1.února od 18:00 – beseda „EMBÉČKEM kolem světa“
Promítá cestovatel a dirigent Michal Vičar
Dva bratranci, studenti psychologie a žurnalistiky, se bez jakýchkoliv znalostí automechaniky
vypraví na cestu kolem světa ve stařičké, čtyřicetileté Škodě 1000 MB, Julii. Trasa vede přes
čtyři světadíly (Evropa, Asie, Severní a Jižní Amerika), 20 zemí. Prožijte s nimi jejich
sedmiměsíční dobrodružství.

7.března od 18:00 – beseda „Dunajská brusle-cyklo-stezka pro každého“
Promítá chatař a cyklocestovatel Martin Stiller
Rodinka Stillerových a jejich kamarád Olda vyrazili tentokráte na vyhlášenou cyklostezku
podél Dunaje. Ovšem…nejen na kolech, ale i na bruslích. Jak malá Stellka šlapala prvně
úplně celou cyklocestu bez podpory, jak Renča frčela na bruslích, jak Martin milující hory a
kopce přežil nekonečné rovinky a jak Olda v pozici „šerpy“ s nákladním vozíkem to vše
zvládal? Tak to se dozvíte v tomto inspirativním povídání, které vám zároveň přiblíží tuto
vyhlášenou cyklostezku, která je opravdu pro každého!

18.března od 18:00 – beseda „Na Caminu s ukulele… aneb 1000 km pěšky
za svobodou…“
Promítá cestovatel Patrik „Patt“ Beránek
Odpovědi na své otázky nenaleznete doma… Kam se ale vydat, pokud chcete ve svém
životě něco změnit? Hledáte nenáročnou trasu a zároveň nemáte na cestu moc peněz?
Přijďte si poslechnout pár písní na ukulele a něco z toho, co jsem prožil na své pouti po
Španělsku.

4.dubna od 18:00 – beseda „ZDRAVÍ a IMUNITA bez antibiotik!“
Přednáší propagátorka zdravého životního stylu Božena Brocklová
Jak posilovat imunitní systém a dobré vztahy, a jak být a žít bez antibiotik. Dobrá imunita je
výsledkem mnoha vzájemně fungujících ukazatelů. Podíváme se, která oblast života, je
nejdůležitější pro správnou imunitní funkci. Antibiotika v dnešní době přestávají fungovat. Jak
se chovat, aby člověk antibiotika nepotřeboval? Proč jsou hormony určujícím prvkem pro
vše, co prožíváme, a jak to prožíváme? To vše a mnohé další se dozvíte v aktivní diskuzi
s propagátorkou zdravého životního stylu. A na konec se můžete těšit na malou relaxaci na
dobrou noc.

15.dubna od 18:00 – beseda „Na koloběžce až do Španělska“
Promítá koloběžkář Honza Karpeta
Proč nespojit příjemné s užitečným a opravit pár kilometrů stezek v odlehlém údolí
nádherných Pyrenejí? Povídání o cestě přes 5 evropských pohoří k oceánu a dál. Jak se
cestuje na koloběžce? Co vás bolí, nebolí, čeká a nemine?

2.května od 18:00 – beseda „Na INVALIDNÍM VOZÍKU ŽIVOT NEKONČÍ“
Vypráví a promítá handicapovaný srdcař Honza Dušek
Honza Dušek putuje životem na invalidním vozíku. Může za to ereska nebo "rozárka", jak
Honza důvěrně nazývá svoji nemoc - roztroušenou sklerózu. Ale ani ona mu nezabránila
splnit si svůj sen a vydal se překonat více než 600 km španělskou krajinou po svatojakubské
cestě. Díky podpoře přátel a kamarádů, které v terénu na cestě počastoval cimrmanovským
označením "sabaki" ho táhli cestou necestou, až po 29 dnech na pouti mohli stanout před
věhlasnou katedrálou v Santiagu. Ano, tušíte správně, že tahle výprava měla o pár koleček
navíc...
Těšit se můžete na skvělá videa, fotky a Honzovo vyprávění, kterého doprovodí
jeho parťák Petr Hirsch.

20.května od 18:00 – beseda „Ochrana přírody v Beskydech“
Promítá krajinářka a strážkyně CHKO Beskydy Jana Pnioková
Práce krajináře je zajímavá, protkaná vědomostmi zákona o ochraně přírody a krajiny,
stavebního zákona, botaniky, zoologie, vody, lesa, krajinné zeleně a hlavně komunikací s
lidmi. Spolu s výkonem strážní služby na poli ochrany přírody se podílíme na utváření typické
krajiny Beskyd. Společně si můžeme povídat o tom, proč je nutné přírodu chránit, jak být k
přírodě šetrný a také proč je důležitý institut Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

PODZIM – beseda „Ledová putování – Antarktidou i Himálajem“
Promítá cestovatel a dokumentarista a Martin Mykiska
Známý český polárník a cestovatel představí své dvě ojedinělé a extrémní akce:
roční pobyt v Antarktidě a putování po zamrzlé řece v Himálaji uprostřed
zimy. Díky tomu za jeden večer zavítáme jak mezi tučňáky, tak mezi
houževnaté obyvatele himálajských oblastí Ladakh a Zanskar.
Těšíme se na setkání.

Chataři Renča a Martin Stillerovi z Vaší chaty Prašivá

Více informací na: www.ChataPrasiva.cz

