
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vám nabídnout aktuálně připravené přednášky:

VESNICKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE JAKO VÝSLEDEK STŘEDOVĚKÉ MIGRACE

Židé v Evropě v době Karla IV., za husitských válek a Třicetileté války, 
vznik venkovských židovských obcí.

JAK PŘIŠLI ŽIDÉ DO FINSKA?

Počátky židovského osídlení Finska jako důsledek politických 
rozhodnutí a diskriminace, židovské památky ve Finsku a současný 
život finských židovských obcí.

Tyto 2 přednášky byly úspěšně předneseny na konferenci v USA.

Přednášky jsou doplněny promítáním (fotografie, obrazy, mapy, grafy) a jsou k dispozici 
v češtině i angličtině.
Požadavky na techniku: promítací plátno, přípojka 220 V.
KONTAKT: http://zh.tachov.org,  f7fred@gmail.com,  +420 734 80 40 90

The lectures are also available in English:
JEWISH COMMUNITIES IN SMALL VILLAGES AS A RESULT OF MEDIEVAL MIGRATION IN CENTRAL EUROPE
(60 min., white screen and AC 220V connection needed)
After emigrating from their original communities, the Jews found new homes in small villages located in mountainous 
areas far away from important industrial centers. The new Jewish communities were established within a few miles of 
each other. The most important first step was the establishment of a cemetery and a synagogue...

HOW THE JEWS CAME TO FINLAND ?
(60 min., white screen and AC 220V connection needed)
Nicolai's (the emperor of former Great Russia in 1830s) decision was to change Russia to one-language and one-religion 
(Christian-orthodox) country. All other ethnicities had been recognized as "undesirable". They were forced to serve in the 
army and moved to the marginal parts of Russia - e. g. to Finland...

Dále si Vám dovolujeme nabídnout přednášky účastníka mezinárodních konferencí v USA:
LIDÉ A PŘÍRODA STÁTŮ UTAH A ARIZONA

Nikde na světě nenajdeme tak komplexní a krásnou učebnici 
geologie, jako v národním parku Grand Canyon. Nejen že je sám o 
sobě unikátním místem, ale je obklopen dalšími národními parky a  
překrásnou přírodou států Utah a Arizona  - skalami, písečnými 
pouštěmi i lesy...

AMERICKÉ POBŘEŽÍ TICHÉHO OCEÁNU
Sopečná pohoří, deštné pralesy, pobřeží Tichého oceánu - stále 
seismicky aktivní oblast státu Washington a kanadské provincie 
Britská Kolumbie. A také město Seattle - sídlo firem Microsoft, Boeing 
a Starbuck's Coffee.

Dále je k dispozici stálá nabídka našich přednášek (viz další stránky):





3. Židovské památky Pobaltí





    8. Židovský kalendář, svátky, tradice


