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Díky aktivní propagaci na sociálních sítích, vyvěšených plakátech v Olomouci, a dalších kanálů jako 

oficiální web Silvestra Tkáče http://expediceonline.cz a aktuality na webu fakulty dorazilo na 

přednášku 66 zájemců. Hlavním tématem besedy konané 11. února 2015 byly zkušenosti cestovatele, 

který žije již několik let v Íránu a kam pořádá cestovatelské výpravy pro české dobrodruhy. Podařilo 

se mu přiblížit velmi odlišnou kulturu i mentalitu Íránců a také nás informovat o současném vývoji 

situace na Středním a Dálném východě, na jehož části území, jak známo, operují jednotky Islámského 

státu (ty neoperují na území Íránu, který však proti nim vyslal vojenské jednotky do Íráku). Hodně se 

také věnoval vysvětlení rozdílů mezi dvěma hlavními odnožemi islámu stejně jako vymezení různých 

pojmů, které se v médiích občas chybně zaměňují (Írán vs. Irák). Celou přednášku doprovázely jeho 

fotografie pořízené během cestovatelských výprav na území této obrovské země. Beseda trvala přes 

dvě hodiny a to i s velmi dlouhou částí, kde byl prostor na otázky (téměř 40 minut). Bylo to také 

způsobeno tím, že překvapením večera byla přítomnost íránské studentky, která přijela se Silvestrem 

z Teheránu. Předčítala básně nejznámějšího perského básníka Háféze a také odpovídala na otázky 

typu „jak islám ovlivňuje každodenní život“, „cenzura v Íránu“, „jak vypadá typické rande“ nebo „musí 

se Íránky neustále zahalovat?“. Po besedě se pokračovalo ještě na afterparty s 10 účastníky, kde už se 

diskutovalo neformálně až do nočních hodin. 

Seznam kontrolovatelných výstupů 

- Plakát 

- Propagace online – soc. sítě, web PřF UPOL,  

- Fotodokumentace 

Závěr 

Podle předpokladu přišlo na akci okolo 60 lidí. Naše představy však překonala aktivita posluchačů, 

kteří měli neustále otázky. Ty byly vyvolány předešlými událostmi v Paříži a Nigérii, kde došlo či 

pravidelně dochází k útokům ze strany extremistických islamistů. Ale většinově dotazy směřovaly 

k cestování v této nádherné zemi. 
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