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Ondrova přednáška nás zavede na jedno z nejúžasnějších 
míst světa, do země Pána Prstenů, malebných kopečků i 
příkrých horských svahů. Země, kde žije 10krát více ovcí než 
lidí – Nový Zéland. Proč se vyplatí na Nový Zéland cestovat? 
Co všechno stojí za to vidět? Nejen to se dozvíte na 
přednášce o cestování s Ondrou – Smíškem.

Nový Zéland - Ondra Novák

Máte – li zájem se dozvědět, co znamená titulní nápis, 
přijďte na mou přednášku ve středu 28. 6. Budu mluvit 
o místech, kde jste asi ještě nebyli.

Թափառելով շուրջ Հայաստանի - Aleš Kotyk

Dave is based in the Czech Republic. He has 
specialised in the risk and emergency management, 
disaster mitigation planning and business continuity, 
with the emergency response aspects of managing 
public and private sector assets.

European Immigration Crisis - Dave Birkett

Jak procestovat Evropu téměř bez peněz? Nemáš 
plány na prázdniny? Rád cestuješ a chybí ti prostředky, 
inspirace? Hledáš nové zážitky a cenné životní 
zkušenosti? Pak je Mikiho přednáška přímo pro Tebe!

Lowcost Travel - Milan Miky Škoda

Jakou roli hraje stát v naší společnosti? Jak by vypadalo 
školství bez zásahu státu? Lze neetické jednání učinit v 
očích lidí přijatelným skrze propagandu začínající již ve 
školních lavicích? O tom všem bude přednášet Urza – 
člen organizace Svoboda Učení.

Školství, svoboda učení - Urza

Jak Prezident 21 pomáhá najít kandidáta, na kterém se 
shodneme? Ve hře se hlasuje systémem Demokracie 21, který 
vymyslel matematik a vizionář Karel Janeček. Díky Demokracii 
21 už lidé nemusí hlasovat pro menší zlo, mají totiž více hlasů 
- až tři pro a jeden proti. Váš hlas je tak více slyšet! 

D21 - Karel Janeček

DEN OSOBNOSTÍ NA

GYHOLI
28.6.2017

Přednášky, které se konají v aule školy, 
jsou přístupné pro širokou veřejnost.


