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02. února 2011
Zveme návštěvníky na premiéru pořadu

Rok v Antarktidě – mezi tučňáky a tuleni
Premiéra v sobotu 05. února 2011 v 16 hodin v sále Starvid.

„Antarktida zabírá nejjižnější část zeměkoule. Je nejstudenější a nejnehostinnější ze
všech světadílů a pro lidstvo se stala obyvatelnou až v moderní době za podpory
masivního technického vybavení. O to překvapivější je zdejší příroda, schopná se
vyrovnat s extrémními podmínkami. V některých oblastech dokonce žije takové
množství živočichů, že nám snadno vyvrátí běžnou představu Antarktidy coby
pustého království sněhu a ledu. Jedním z cílů tohoto pořadu je přesvědčit vás, že
některé části Antarktidy jsou pravým královstvím života.“
Autor - cestovatel a dobrodruh - Martin Mykiska strávil na české antarktické stanici na
ostrově Nelson téměř jeden rok a barvitě popisuje svoje dojmy a zážitky.
Polární kraje nejsou pouze královstvím sněhu a ledu, ale často spíš královstvím života.
Pořad zachycuje celoroční cyklus drsné antarktické přírody: od líhnutí tučňáků přes
dospívání mláďat jednotlivých druhů až po líté souboje rypoušů sloních nebo boj o přežití
polárních zvířat. Některé epizody ze života těchto tvorů jsou díky autorově extrémně
dlouhému pobytu v Antarktidě působivě zachyceny z bezprostřední blízkosti.
Kromě polární přírody se seznámíme se základními fakty o Antarktidě, podíváme se na
noční oblohu v oblasti jižního pólu, nezapomeneme ani na působivé polární záře.
Závěr pořadu nás zavede do věčně zamrzlého Weddellova moře, kam se dostanou jenom
ledoborce a z lidí jen hrstka vyvolených.
TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
od 05. 02. do konce února 2011
uvádíme tento pořad každou sobotu a neděli od 16 hodin
mimo tyto termíny
je možné pořad objednat jak pro školní skupiny, tak pro skupiny z řad veřejnosti

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Šifner

Další informace na www.planetarium.cz
tel. 220 999 001-3
e-mail: sifner@planetarium.cz

