
31. 1. 
Toulky za nerostným bohatstvím Jižní Ameriky (Brazílie, Argentina, Chile)
Přednášející: Jan Loun, AVX Corporation
Přednáška shrnuje poznatky a zážitky ze čtyř různých cest za minerály do Jižní 
Ameriky. Navštívíme proslulé pegmatity oblasti Minas Gerais, naleziště Paraíba 
turmalínu - jednoho z nejvzácnějších drahých kamenů, ale i méně známé loka-
lity zajímavých minerálů v Argentině, největší doly na měď na světě, naleziště 
atacamitu v poušti Atacama a sopky severního Chile. Nevynecháme ale ani další 
cestopisné zajímavosti těchto končin.

24. 1. 
Drahokamovým údolím k úpatí respektované 
osmitisícovky K2
Přednášející: Viktor Tecl, K2 Rocks
Túra mezi všemi osmitisícovkami Karakoramu je plná dech 
beroucích výhledů a jedinečných zážitků. Tamní velehory jsou 
oproti komerčnímu Nepálu mnohem méně navštěvované, 
což je však rozhodně výhodou pro přírodu i odvážné turisty. 
I tentokrát byl čas na návštěvu sběratelů minerálů v horském 
Skardu, kteří nám postupně odhalují své poklady a tajemství.

17. 1. 
Uralsko-altajské dobrodružství
Přednášející: Jan Bubal a Marta Havlíčková, Muzeum Českého ráje v Turnově
Naše druhá společná výprava do Ruska byla opět jedním velkým dobrodružstvím 
s tím rozdílem, že tentokrát už jsme malinko věděli, co můžeme od Ruska očekávat. 
Nakonec nám to stejně nebylo příliš platné a během cesty po mineralogických 
lokalitách středního Uralu a po horách Vysokého Altaje jsme stejně prožili mnoho 
silných příběhů, které by nevymyslel ani ten nejšílenější spisovatel. Nemluvě  
o tom, že jsem byl v Moskvě zadržen a málem jsem se ani nevrátil…  

Připravili jsme pro Vás již druhý ročník cyklu mineralogicko-cestopisných přednášek s názvem Putování za 
minerály. Přednášky se budou řídit stejným modelem jako loni. Budou se týkat cest do jiných zemí, jejichž 
primárním účelem byla návštěva mineralogických, příp. geologicky zajímavých lokalit, sběr a nákup minerálů. 
To ale neznamená, že budou určené jen odborníkům a milovníkům „kamenů“. Určitě si v nich najde své  
i prostý cestovatel, protože na mnoha fotografiích bude prezentována jak nádherná krajina, fauna a flóra, tak  
i kultura a především zážitky samotných cestovatelů. 
Přednášky budou probíhat pravidelně každou středu od 17 hodin v Kamenářském domě, první proběhne  
17. ledna. Také letošní nabídka je více než zajímavá a země jako Brazílie, Indie nebo Čína slibují poutavou 
podívanou doplněnou o mnoho zážitků. Doufám, že přijdete v hojném počtu a třeba vás nově nabyté informace 
inspirují natolik, že se sami rozhodnete danou zemi navštívit. Vstupné 20 Kč.
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14. 2. 
Čeští jeskyňáři v zemi draka
Přednášející: Michal Filippi, Akademie věd ČR
Speleologové započali v předloňském roce průzkum neznámých krasových 
oblastí v provincii Shaanxi ve střední Číně. Po třech expedicích jsou tu už 
první významné objevy hlubokých propastí a velkých jeskyní s podzemními 
řekami a mohutnými dómy… Cestopisná přednáška ukáže, jak probíhá taková 
expedice, jaké jsou nejvýznamnější výsledky, ale i jaký je život ve střední Číně. 
A proč objevy zaujaly i čínskou televizi a magazín National Geographic?  
To vše a možná i něco více se dozvíte na přednášce jednoho z účastníků 
expedic.

7. 2. 
Výprava za lokalitami zeolitů západní Indie
Přednášející: David Mašín, Univerzita Karlova v Praze
Povídání bude koncipováno jako cestopisná přednáška ukazující lokality 
a způsob dobývání klasických vzorků zeolitů z indických nalezišť, které 
u nás známe pod jednotným označením Poona. Ukážeme si, že se jedná  
o mimořádně rozlehlou oblast, jednotlivé lokality se nachází i mnoho hodin 
cesty od tohoto města. Představeny budou například lomy Jalgaon, kde se 
nachází typické velké čiré krystaly apofilytu, nebo lokalita typického minerálu 
cavansitu Wagholi. Podíváme se též do skladů místních obchodníků s minerály, 
kteří prodávají mimořádné vzorky do celého světa.


