Arnošt Vašíček - cestovatel, záhadolog a spisovatel
Soubor přednášek pro studenty středních škol a učilišť
Arnošt Vašíček procestoval při svých výpravách za neodhalenými záhadami více než 80 zemí.
Předmětem jeho zájmu byly především nerozluštěné archeologické nálezy, tajemné jevy,
utajované legendy a rituály.
Pro studenty nabízíme cyklus přednášek, v nichž je strhující vyprávění doplněno originálními
filmovými záběry a fotografiemi .
Témata:
Planeta záhad – přežívají v odlehlých koutech světa tajemná zvířata a neznámí tvorové?
V rámci přednášky se studenti dozví o dračích monstrech, obrovitém varanovi, psích lidech
z ostrova Srí Lanka či trpasličích Humanoidech.
Tajemný svět legend – mýty starého Egypta, Sumeru, Mexika, Číny, Indie a dalších starověkých
civilizaci přinášejí fascinující příběhy o stvoření a zániku světa, nelítostných soubojích bohů,
podivných napůl lidských a napůl zvířecích bytostech i dalších neuvěřitelných událostech.
Arnošt Vašíček se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a archeologických objevů
pokouší dokázat, že v četných legendách lze najít ozvěny zcela konkrétních událostí.
Utajený svět – významné události v životě člověka doprovází mnohdy nezvyklé rituály.
Narození dítěte, prokázání dospělosti, námluvy, sňatek, rozvod i smrt bývají v mnoha částech
světa spojovány s podivnými obřady. Ty nejkurióznější a nejtajemnější představí Arnošt
Vašíček v této přednášce a povídání doplní celou řadou filmových ukázek ( tance v ohni,
levitace, obřady s lebkami apod.)
Bytosti odjinud – povídání o některých unikátních archeologických nálezech, které naznačují,
že naši planetu navštívily mimozemské bytosti.
Nevysvětlené objevy – v historii lidstva existuje ještě celá řada neobjasněných kapitol, o čemž
svědčí i mnoho unikátních archeologických nálezů, které se vymykají našim dosavadním
poznatkům. V této přednášce se studenti dozví více o záhadné hrobce Nemrud dag, Podivných
stavbách Inků, Podzemních městech, Stopách mimozemšťanů apod.
Tajemství Ďáblovy bible a Voynichova rukopisu – největší rukopis světa skrývá spoustu záhad.
A unikátní Voynichův rukopis ještě více. Povídání o dvou nejzáhadnějších knihách historie.
Kapacita přednášky : max. 80 osob + doprovod
Místo konání: Přednáškový sál SMVI, Ostrava – Kunčičky, Vratimovská 624/11
Doba: cca 60 minut
Cena: 45 ,- Kč / osoba - při kapacitě obsazenosti minimálně 60 osob

