ČESKO - NEPÁLSKÝ SPOLEK
e-mail: cznepal@seznam.cz, www.czechnepal.cz

muzeem v Brně a
Knihovnou Jiřího Mahena pořádá
ve spolupráci s Technickým

NEPÁLSKÉ DNY V BRNĚ 2020

Přednášky
12. 2. – Gyaji Khang-zapomenutá hora - český

prvovýstup SZ stěnou a první český výstup západním
hřebenem – Olga Nováková, Pavel Matoušek
19. 2. – Api - nejvyšší hora západního Nepálu – Olga

Nováková, Pavel Matoušek
Obě přednášky budou doplněny promítáním fotografií a filmů.

Vždy v 18 hodin v přednáškovém sále Technického muzea v Brně, Purkyňova
105

Výstavy

Api - vzdálená hora západního Nepálu
Dva pokusy o výstup severní cestou na Api (7132 m),
nejvyšší horu západního Nepálu. Mnoho expedic se k této
velmi vzdálené hoře dosud nevydalo a podle dostupné
databáze žádný Čech ani žádná žena ještě nestanuli na
jejím vrcholu. Krkolomné expediční putování, které vedlo
až pod jižní stěnu Api i záběry krásné, odlehlé, turisticky
téměř nenavštěvované části Nepálu a jejích pohostinných
obyvatel..
Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno, od 6. 2. do
29. 2. 2020
otevřeno pondělí – pátek 10 – 22 hod., sobota 10 – 14 hod.
NEPÁL – národní park Čitván
Knihovna Jiřího Mahena, Starý Lískovec, Kurská 1
Od 11. 2. do 30. 3. 2020 otevřeno po a čt 10 - 12 a 13 - 18, stř 13 - 18 hod., út a pá zavřeno
Vernisáž s besedou a promítáním - 11. 2. 2020 v 17 hodin
DHORPATAN-RUKUM – Nepál bez božstev, fotografie Daniela Kouřilová
Knihovna Jiřího Mahena, Žabovřesky, Mozolky 52
Od 13. 2. do 30. 3. 2020 otevřeno po, út a čt 10 - 12 a 13 - 18, stř 10 - 15 hod., pá zavřeno
Vernisáž s promítáním - 13. 2. 2020 v 18 hodin

Dílna
v sobotu 29. února 2020 od 10 do 17 hodin
Na programu bude povídání a promítání o nepálské
kuchyni, vaření nepálských tradičních jídel
 dal bhat
 nepálský snack
 nepálský čaj
 káva
Přineste si s sebou pracovní oblečení.
Dílna je pouze pro dospělé a je vhodná i pro vegetariány.
Vstupenka činí 200,- Kč na osobu – platí se v dílně.
Je nutno se přihlásit co nejdříve na e-mail:
cznepal@seznam.cz
J. Šopf – 731 405 790

Tento projekt se koná za podpory:
EGÚ Brno, a. s., Lesů města Brna, a. s.

