Kulturní zařízení města Choceň, Panský dům

Češi zachraňují
20. 9. 2021 — Dan Bárta

Přírodovědná přednáška Po stopách ohrožených druhů zvířat s jedním z tvůrců cestopisného seriálu
uvedeného ČT. Záchrana opic kahau na Borneu, mořských želv v Indonésii, orlosupů v Evropě,
antilop v Senegalu, zuborožců na Filipínách a zubrů v Evropě.

Život posledních lovců
4. 10. 2021 — Jan Půlpán

Každodenní život v době kamenné – mezolitu. Jak lidé žili? Co pro svůj život potřebovali?
Jak vypadala krajina, ve které se pohybovali? Čistili si zuby? Kolik měli dětí? Chodili nakupovat?
Společně zkusíme hledat odpovědi.

Rudolf II. Habsburský
18. 10. 2021 — MUDr. Petr Minařík

Císařem v čase hvězd a mandragor. Příběh mecenáše múz, alchymistů a rudolfinské Prahy. Rudolfova
výchova na španělském dvoře, panovnické začátky, těžkosti ve vztazích s matkou, s bratrem
Matyášem a se ženami. Hvězdáři, alchymisté a pestrý zástup umělců i šarlatánů na císařově dvoře.

Zdravá výživa v pohodě
1. 11. 2021 — PharmDr. Margit Slimáková

V současnosti nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci, autorka bestselleru
Velmi osobní kniha o zdraví. Proč je třeba zdravě jíst a jak to zvládat i bez počítání kalorií? Jaké jsou
nejběžnější výživové omyly a nejlepší výživová doporučení?

Dinosauří armagedon
15. 11. 2021 — Mgr. Vladimír Socha

Po více než století byli dinosauři označováni za symbol evolučního neúspěchu a za jakési živé
omyly ve vývoji přírody. Měli být příliš hloupí, nemotorní, a proto nakonec uvolnili své místo
savcům a vyhynuli. Teprve od 80. let minulého století se však začíná vynořovat úplně jiný obraz
událostí, které k této zásadní změně ve vývoji vedly.

Znovuzrození zámečku
v Brandýse nad Orlicí
29. 11. 2021 — MUDr. Pavel Skalický

Nový majitel chce historické památce vrátit bývalý lesk a slávu.
Bude to však běh na dlouhou trať.
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