
Pátek 14. ledna:    13.00 Krátké filmy a fotografie ze Švýcarska 
                               15.00 Rodinná dovolená v kantonu Wallis  
                                              Alena Koukalová, Switzerland Tourism 
                                   16.00 Tradiční švýcarská sýrová specialita raclette 
                               17.00 Křížem krážem Švýcarskem 
                                              Michael Pokorný, Alpský klub Brno 
 
Sobota 15. ledna:  10.00 Krátké filmy a fotografie ze Švýcarska 
                               11.00 Prezentace o švýcarských sýrech 
                                              Barbara John, SwissCheese 
                               12.00 Tradiční švýcarská sýrová specialita raclette 
                               13.00 Švýcarsko– ráj horských sportů 
                                          Michal Bulička, Alpský klub Brno 
                               15.00 Aletschský ledovec 
                                              Milena Blažková, MediaIN;  Alena Koukalová, Switzerland Tourism 
                               16.00 Tradiční švýcarská sýrová specialita raclette 
                               17.00 Dílo švýcarského architekta Maria Botty 
                                         Jiří Junek, architekt 
Délka přednášek 40-50 min. 

Místo:Místo:Místo:Místo:    
Letohrádek Mitrovských 
Veletržní 19, Brno 
 
    

Vstup volnýVstup volnýVstup volnýVstup volný    

                    Partneři:                                                            Partneři:                                                            Partneři:                                                            Partneři:                                                                

PROGRAM:PROGRAM:PROGRAM:PROGRAM:    

    ŠVÝCARSKÉ DNY v BrněŠVÝCARSKÉ DNY v BrněŠVÝCARSKÉ DNY v BrněŠVÝCARSKÉ DNY v Brně    

                    Mediální partner:Mediální partner:Mediální partner:Mediální partner: 

Aletschský ledovec 

 
      Zveme Vás srdečně na akci, která Vám přiblíží Švýcarsko a odhalí krásy této země.                

                    Shlédněte výstavy Shlédněte výstavy Shlédněte výstavy Shlédněte výstavy „Švýcarské historické turistické plakáty“ a „Švýcarské dědictví   

     UNESCO“, ochutnejte švýcarské sýry, raclette, čokolády, které si můžete i zakoupit   ochutnejte švýcarské sýry, raclette, čokolády, které si můžete i zakoupit   ochutnejte švýcarské sýry, raclette, čokolády, které si můžete i zakoupit   ochutnejte švýcarské sýry, raclette, čokolády, které si můžete i zakoupit       

                    stejně tak jako švýcarská trička, knihy o Švýcarsku a diáře. Můžete s námi také soutěstejně tak jako švýcarská trička, knihy o Švýcarsku a diáře. Můžete s námi také soutěstejně tak jako švýcarská trička, knihy o Švýcarsku a diáře. Můžete s námi také soutěstejně tak jako švýcarská trička, knihy o Švýcarsku a diáře. Můžete s námi také soutě----        

                    žit o hodnotné cenyžit o hodnotné cenyžit o hodnotné cenyžit o hodnotné ceny. Zdarma budou nabízeny brožury o Švýcarsku v češtině a také brožury o Švýcarsku v češtině a také brožury o Švýcarsku v češtině a také brožury o Švýcarsku v češtině a také     

                    jedinečná kávajedinečná kávajedinečná kávajedinečná káva. Nenechte si ujít zajímavé přednášky zajímavé přednášky zajímavé přednášky zajímavé přednášky na následující témata: 


