
 

 

Přednášky manželů Homolových z cest po Severní Americe – vzpomínky po dvaceti letech 

Tak, jak jsme na posledních přednáškách na jaře tohoto roku slíbili, připravili jsme pro naše příznivce rearchivací 

sérii pěti přednášek o přírodě Severní Ameriky a to z našich dvou cest z roku 1995 a 1997, kdy jsme navštívili řadu 

národních parků a přírodních rezervací v západní části USA, Kanady a Aljašky. V celkem pěti hodinových 

přednáškách můžeme v průběhu listopadu až března nabídnout: 

 

1 – USA 1995 – 1.část - předpokládané datum projekce - pátek 30. 10. 2015: 

V přednášce uvidíme NM Dewils Tover, nejstarší NP na světě Yellowstone, NP Arches, indiánská obydlí v NP 

Mesa Verde, projedeme Monument Valley, seshora se podíváme do Grand Canyonu, navštívíme NP Bryce 

Canyon, NP Zion, podíváme se na nejnižší místo USA v Dead Valley, vystoupáme pod vrchol Mount Whitney a 

rozloučíme se pod obřími sekvojemi ve stejnojmenném NP. 

 

 

2 – USA 1995 – 2.část - předpokládané datum projekce - pátek 20. 11. 2015 : 

Pokračování cesty bude v NP Capitol Reef, projedeme po hrázi Hoover Dam, navštívíme pohádkový ráj horolezců 

v NP Yosemity, navštívíme státní park Mono Lake s vodou slanější než v Mrtvém moři, budeme pokračovat 

poznáváním vulkanických památek v NP Lassen Volcanic a Lava Beds, uchvátí nás NP Crater Lake a cestu 

ukončíme na pobřeží Pacifiku v NP Redwood. 

 

 

 

 



3 – Aljaška a Kanada 1997 - předpokládané datum projekce - pátek 11. 12. 2015 : 

Další díl retrospektivy našich cest je věnován Aljašce a přilehlé části Kanady. Z největšího města Aljašky 

Anchorage se podíváme do SP Chugach Mountains, autobusem projedeme NP Denali, navštívíme Fairbanks, odsud 

pojedeme k severnímu polárnímu kruhu do Circle, při druhé návštěvě Fairbanksu poznáme na kolesovém parníku 

ledovcové řeky a život kolem nich, navštívíme města spjatá se Zlatou horečkou v pořadí Whitehorse, Skagway, 

Haines a Valdez, navštívíme ledovce v NP Kenai Fjords a s Aljaškou se rozloučíme na poloostrově Kenai „na 

konci světa“. 

 

4 – USA a Kanada 1997 – 1.část - předpokládané datum projekce - pátek 22. 1. 2016 : 

V tomto díle navštívíme NP North Cascades, NP Glacier, NP Watertoon s kýčovitým Red Rock kaňonem, dále NP 

Kootenay s Okrovým potokem a Mramorovým kaňonem, projdeme se téměř zapomenutým, přesto nádherným NP 

Ravelstoke, na kanadské straně nakonec navštívíme NP Yoho a NP Banf. 

 

5 – USA a Kanada 1997 – 2.část předpokládané datum projekce - pátek 19. 2. 2016 : 

Začneme v kanadském NP Jasper, projdeme Maning parkem na Vancouverském ostrově navštívíme Englishman 

River park a Mac Milan provincial park s tahy lososů, po návratu do USA navštívíme NP Olympic, národní 

vulkanický monument Saint Helens a své putování ukončíme pod symbolem státu Washington v NP Mout Rainier. 

 

 

Jednotlivé přednášky budou s předstihem plakátovány. Na Vaši účast 

se těšíme. 

 

Jiří a Věra Homolovi 


