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Africká mozaika – Afrika v kostce

Přednáška připravená po dohodě s pedagogy, kterým chybělo průřezové poznání Afriky. Vydáme
se do 20 zemí, za Afričany, kouzelníky a vúdú, do národních parků, do škol, ale také uvidíme, jak
se cestuje, stravuje, bydlí a čemu Afričané věří. Zábavnou formou prostřednictvím zážitků a
příběhů procestujeme Afriku a zjistíme, jak funguje černý kontinent.

2.

Evropa – pestrý kontinent

Novinka od
září 2015

Evropa není vůbec nudná, naopak i na našem kontinentu je spousta zajímavého. Společně se
budeme toulat po 14 zemích, kde se odehraje 20 netradičních příběhů. Od Norska, přes Anglii,
Francii, Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, Itálii, Německo, Polsko, Litvu, Slovensko, Maďarsko,
Bulharsko až do Řecka. Každá země má své největší zajímavosti, ke kterým patří příběh. Tato
cesta se může stát nejen snem, ale i skutečností pro každého.
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Barma – za lovci lebek

Novinka od
února 2016

Země tisíců pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy, úsměvů, ale také tradic, které už jinde v
Asii nenajdete. Muži zde nosí sukně a ženy se zdobí thanakou. Procestujeme běžná místa jako je
Yangoon, Mandalay, Bagan, Mrauk, ale i uzavřené oblasti. Podaří se navštívit lovce lebek?

4.

Balkán – od maďarských kovbojů po Jadran

Novinka od
září 2015

Od Maďarských kovbojů, do paprikových polí, nezapomenutelných měst, divokých hor,
fantastických klášterů, do stínu minaretů i k průzračnému moři. Místa bývalé Jugoslávie spolu s
Maďarskem, kde každého čeká svět tradic i stopy nezahojených ran bojů.
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Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé

Sibiř – drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, nespoutanou
přírodu v kontrastu s buddhistickým Burjatskem. Město Jakutsk, velkolepé oslavy
slunovratu Ysyakh, Jakuti, pastevci sobů, šamani, řeka Lena a její Stolby, silnice koster,
dálnice do Magadanu, gulagy, Burjatsko, Ulan Ude.

6.

Maroko – vůně orientu

Vydat se do Maroka je jako putovat pohádkou – velkolepé paláce, královská města, oázy plné
palem, Sahara na obzoru, pusté hory, kočovní Berbeři, nevěsty na prodej, datle, rybáři, barevná
města, ale také tržiště plná vůně koření a dálek. Arabský svět spolu s tradicí kočovníků.
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Kongo – extrémní expedice do extrémní země

Země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro
jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales Ituri, pygmejové, měsíční plavba po řece Kongo,
tajemní obyvatelé, návštěva školy, ale místa uprostřed občanské války. Jednoduše pohled do
země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Skutečná tvář Afriky, která už jinde není.

8.

Barvy Indie – neuvěřitelný mix kultur a náboženství

Barevná sárí, největší velbloudí sraz na svět, bihárští sloni, lidští rikšové, svatí Sádhuové, prastaré
Varanasí, Jaipur, Kolkata, život na uhlí, města z pohádek Tisíce a jedné noci, bělostný Taj Mahal –
to nejlepší ze severní Indie.
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Srdce Afriky – výprava do Střední Afriky za posledními Pygmeji

Střední Afrika je posledním rájem přírody, kde turisty zatím nepotkáte. Panenské pralesy, divoká
příroda, každodenní úplatky, prvosjezd řeky Sanghy na gumovém člunu, cesty pralesy, hledání
posledních Pygmejů, kteří dosud žijí tradičním způsobem života a také hledání odpovědí o stavu
naší civilizace. Nejžádanější přednáška, kterou vidělo přes 30 000 diváků.

10. Střední Amerika – legendy i současnost
Střední Amerika je nespoutaný svět tradic, moderního světa i hýřivých barev - sopky, jezera,
pralesy, fiesty, kohoutí zápasy, staří Mayové, mystika, pyramidy, káva, čokoláda, honáci, kontinent
plný překvapení a divoké hudby. Naše putování povede z Nikaraguy do Hondurasu a Guatemaly.
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11. Střední Asie – divoká step i hory, kočovníci, jurty
Uzbekistán na Hedvábné stezce, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Buchara, Kazašská futuristická
metropole Astana, kočovníci, divoké hory i doly Kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, setkání s
kulturou poměrně neznámé střední Asie.

12. Tam na Východě – země jihovýchodní Evropy – blízko, přesto
daleko
Země blízké, přesto pro mnohé neznámé, příběhy z Bulharska, Rumunska, Moldávie, Podněstří a
Ukrajiny. Bývalé Československo – Zakarpatsko, Kyjev, svaté mumie, Moldavské víno, kláštery,
Podněstří – ve stínu rudé hvězdy, Transylvánie, Drákula, zapomenutý Maramureš, chození po
uhlících, věštkyně Baba Vangha, Bílé bratrstvo i Kukeri.
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13. Etiopie a Somaliland – dvě netradiční země
Cesta plná zážitků po Etiopii, Džibuty a Severním Somálsku v nikým neuznané republice
Somaliland. Vydáme se do Addis Ababy, za hyenami, do bájné Lalibely oslavit nový rok a také
netradičně do země která oficielně neexistuje – Somalilandu.

14. Vúdu Afrika – tajemný kult a putování po Západní Africe
Kouzla, čarodějové a tajemné kulty jsou poutavým příběhem o Západní Africe a jejím tajemstvím.
Vydáme se do zapomenutého Beninu, Burkiny Faso, Toga i Ghany, kde se dosud dá vidět Afrika
taková, jaká byla i před staletími.
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Magické Bulharsko – všichni tam byli, ale vlastně nikdo ho nezná

Poslední exotika v Evropě, která ukrývá mnohá překvapení, hory Stara Planina, Rilský klášter,
Trákové, věštkyně Baba Vangha, chození po uhlících, rituály, fascinující příroda, oblíbené moře.

16. Nizozemí – kosmopolitní Evropa
Nizozemí nejsou jen tulipány a sýry, ale také země, která má co představit. Podíváme se na ni,
nejen ze země, ale také z lodě na vodních kanálech. Amsterdam, největší setkání lodí v Evropě
Sail, narozeniny krále, květinové průvody, větrné mlýny, sýrárny, kola, hausbóty, tulení stanice.
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17. Etiopie a její milénium – cesta také fascinující zemí po stopách
králů
Etiopie byla ještě poměrně nedávno uzavřenou zemí. Dnes však může každý obdivovat
multikulturní zemi, kde žijí křesťané, muslimové i animisté. Vydáme se z Addis Ababy do malých
vesniček i měst. V Lalibele si užijeme oslavy Nového roku, podle starého koptského kalendáře.

18.

O přednáškách

Tento projekt může být pro vaši školu neobvyklým rozšířením výuky zeměpisu nebo také
praktickým seznámením nejen s Afrikou, ale i Asií, Amerikou a Evropou. Nyní nabízím tyto
přednášky, které jsem úspěšně uskutečnil již ve více jak 150 školách po celé republice. Přednášky
trvají vždy dvě vyučovací hodiny včetně dotazů, které zapojí studenty plně do děje. Smyslem je
nejen představit zemi, nebo kontinent, ale také poutavým příběhem interaktivně poskytnout
informace. Všechny přednášky jsou multimediální, tedy video a fotografie doplněné hudbou.
Přednáška je vhodná pro žáky druhého stupně, ideálně od 6. ročníku, orientačně pro 50 - 70
studentů. Výhodou je přítomnost přímo u vás ve škole, tedy nedochází ke zbytečným přesunům a
narušování výuky. Díky komornímu prostředí je možné zodpovědět řadu dotazů o promítaných
místech. Při větším množství studentů je možné uskutečnit dvě přednášky po sobě nebo během
dne. Přednášky jsou vytvořeny jako ucelené pásmo o zemi. V některých jsou vkládány videoklipy a
autentická hudba. Možností je i připravit přednášky přesně zaměřené na konkrétní témata školy z
Evropy, Asie a Afriky.
Další témata a aktuální novinky najdete pod odkazem
http://www.tomaskubes.cz/files/prednasky_tomas_kubes.pdf

Tomáš KUBEŠ | Biskupcova 1766/13, 130 00 Praha 3 – Žižkov | +420 603 835 909 | tom@tomaskubes.cz | www.tomaskubes.cz

STRANA 11

Tomáš KUBEŠ

19.

NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK PRO ŠKOLY  II. STUPEŇ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Technická specifikace

Nejčastěji přednáším v učebnách, kde je k dispozici datový projektor nebo interaktivní tabule, které
je možné snadno připojit k notebooku. Obecně k přednášce potřebuji učebnu nebo aulu, kde je
možné zatemnit nebo alespoň snížit intenzitu venkovního světla, plátno nebo bílou zeď, datový
projektor a ozvučení. Notebook a prezentátor vozím s sebou.

20.

Ceny přednášek

Cena přednášky je 50 Kč na studenta včetně dopravy, nebo smluvní částka dohodou podle
počtu diváků. Cena je včetně DPH. Za přednášku vystavuji fakturu nebo příjmový daňový doklad.
Uvedené přednášky je možné objednávat kdykoliv na následujících kontaktech:


e-mail tom@tomaskubes.cz, telefon 603 835 909
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