Bulletin Potaly září 2017
Vážení a milí,
zdravíme vás opět po prázdninách a rádi bychom vás naladili na podzimní sezonu, kdy je lépe
dlouhé večery, kdy tma přichází čím dál tím dříve, trávit společenským životem, kulturou a
poznáváním.
Rádi bychom vás pozvali do Himálajského centra na několik přednášek připravovaných ve
spolupráci se Společností přátel Mongolska.
Út 3. 10. 2017 od 18.30 Dr. Jiří Šíma – Vzpomínky na 70 let od návštěvy mongolských
umělců v Praze. Přednáška s promítáním.
Jiří Šíma je přední český mongolista a sinolog, v Mongolsku pobýval více než stokrát, kromě
jiného tam působil jako velvyslanec. Byl vedoucím vědeckým pracovníkem Orientálního
ústavu ČAV, přednášel na Karlově univerzitě, je soudním překladatelem a tlumočníkem. Je
zakladatelem a nyní čestným předsedou Společnosti přátel Mongolska a zakladatelem Klubu
přátel Asie Pražská jurta.
Stř 22. 11. 2017 od 18.30 Dr. V. Liščák – Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým
chánem. Přednáška s promítáním.
Vladimír Liščák je český sinolog, vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV. Vedle řady
článků je autorem několika knih, další publikace do češtiny přeložil. Zabývá se dějinami Číny
a styky Západu a Východu, zejména středověké Evropy s mongolskou a čínskou říší.
Út 5. 12. 2017 od 18.30 hod. Mongolský malíř Dalajn Ganbold – O tvorbě dekorací u
filmových ateliérů na Barrandově v Praze.
Vyprávění s promítáním.
Dalajn Ganbold je akademický malíř, který žije již mnohá léta v České republice. Vedle
technik tradiční mongolské malby ovládá i malbu moderní. Jeho pracovní náplní je le z velké
části tvorba filmových dekorací.

Pro studijní rok 2017/2018 otevíráme Kurzy mongolštiny pro začátečníky
Základní konverzační témata – Hotel, obchod, pošta, restaurace, škola, město apod. Základní
gramatika – skloňování, časy, pádové koncovky podstatných jmen a zájmen. Věty
oznamovací, záporné. Otázky a odpovědi. Četba pohádek nebo novinových textů.
Vyučující: PhDr. Lygžima Chaloupková
Lygžima Chaloupková pochází z Burjatska, vystudovala mongolskou a tibetskou filologii v
Leningradě. Přednášela na Karlově univerzitě, působila v Orientálním ústavu ČAV, je soudní
tlumočnicí a překladatelkou. Navštěvuje pravidelně Mongolsko i Burjatsko. Zabývá se
literaturou, kulturou a náboženstvím národů Východní Asie, zejména Tibeťanů, Mongolů a
Burjatů.

