Cestovatelská přednáška:

„ČERNO BÍLÁ JIŽNÍ AFRIKA“
aneb kdysi bílá perla černého kontinentu

Přednáška s besedou a promítáním fotografií z cesty Ondřeje Valáška po
Jihoafrické Republice.
Přednáška posluchače a diváky zavede na jih afrického kontinentu, kde budou mít možnost poznat a dovědět
se něco více o přírodních krásách a i jiných zajímavostech Jihoafrické Republiky.
Africké putování začneme v Kapském Městě, kam dorazili první Evropané již před více než čtyřmi sty lety.
Shlédneme zde pamětihodnosti města a přeplavíme se na Robben Island, kde se ještě nedávno nalézala
věznice, v níž byli izolováni od okolního světa odpůrci politického režimu zvaný Apartheid. Vystoupáme
také na dominantu Kapského Města Stolovou horu, z níž je nádherný výhled na město..
Dále projedeme severní pobřeží JARu, kde navštívíme Národní parky Severního Kapska Namaqua,
Augrabies na řece Oranže, ale hlavně nádherný park na hranicích Botswany a Namibie, park Khalaghadi.
Zde mimo nádherné krajiny červených písečných dun můžeme spatřit bohatou faunu, jako jsou ku příkladu
antilopy, pakoně, pštrosi, hyeny a lvi..
Směrem na západ dorazíme k městu Kimberley, kde se stejně jako za diamantové horečky před více než sto
lety i dnes se těží diamanty. Zde se také nachází údajně největší ručně vyhloubená jáma na světě, slavná Big
Hole.
Ve státě Free State zavítáme do Národní Parku Golden Gate, kde se zelené svahy hor pyšní žlutými útvary
pískovcových skal. Ve státě Kwazulu Natal navštívíme bojiště U Krvavé řeky, Islandawana či Rocke Drift,
kde se v 19.st. válčilo o svrchovanost nad africkou půdou mezi prvními průkopníky, kteří si říkali Búrové a
později Brity na straně jedné, a domorodými Zuly na straně druhé.
Dále navštívíme slavné Dračí hory na hranicích království Lesotha, cestou k jihu „Mandelovu“ Umtatu,
město, v jehož blízkosti se velký bojovník za svobodu narodil, a neméně slavný „sloní“ Národní park Addo.
Podél okouzlujícího pobřeží Garden Road s mnoha přímořskými letovisky, okolo nichž se prohánějí Žraloci
Bílý, dorazíme až k nejižnějšímu bodu Afriky. Okruh a přednáška se uzavře u rozeklaných břehů a
burácejícího moře, na Mysu Dobré naděje.
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Technické a další informace:
vlastní notebook a ostatní příslušenství…
délka přednášky cca2h
honorář za přednášku dle dohody
požadavky - dataprojektor, zatemněná místnost, bílé plátno nebo bílá zeď, židle.
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