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Proměny české společnosti od lis-
topadu 1989 do dneška. Tak zní 
téma besedy Petra Pitharta se stu-
denty žďárských gymnázií a někte-
rých základních škol v kině Vysoči-
na. 

Bývalý předseda Vlády a Sená-
tu zavítá do Žďáru n. S. v úterý 25. 
února, přednáška začíná v kině od 10 
hodin. 

Dříve výrazně exponovaný čini-
tel a nyní docent Katedry politolo-
gie a sociologie Právnické fakulty 
UK v Praze, se zaměří na historické a 
sociologické jevy objevující se v naší 
společnosti po Sametové revoluci, 
zejména v první dekádě po ní. 

„Jak jsme s panem docentem hovořili, 

velmi se těší na setkání s mladými lid-
mi a zejména ho láká dialog vztahující 
se k době před začátkem tohoto tisíci-
letí,“ uvádí Martin Müller, zástupce 
pořadatelského týmu spolku Ostrov 
Pohody a občanské iniciativy ZR 
Fórum. Přednášku podpořila žďár-
ská radnice.

Dnes 79letý Petr Pithart je nesto-
rem přelomového období. Byl přímo 
u zrodu současných demokratických 
struktur, svobodné společnosti a u 
základů nynějšího právního státu.

„Studenti budou mít jistě zásadní a 
zajímavé otázky jdoucí na kořen věci,“ 
očekává Müller. Pár volných míst pro 
veřejnost lze ještě rezervovat. 
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Studenti pobesedují s Pithartem

Výlet za dinosaury Česka
(Dokončení ze str. 9)

Na kontě má 13 vlastních knižních 
titulů a šest brožurek o dinosaurech, 
pravěku a vesmíru pro děti a mládež.

Jak pro ŽN uvádí kurátor brodského 
muzea Marek Chvátal, host je znám 
svým přednesem a od besedy lze oče-
kávat dobrý zážitek. 

„Burianosaurus augustai měl velikost 
krávy. Byl to typicky zakrslý jedinec jako 
se vyskytují na ostrovech,“ říká Chvátal. 

Právě pro ostrovy jsou prý tzv. 
nanismy, čili zmenšené organismy 
typické. „Např. i dnes na pevnině ži-
jí velcí sloni, ale na ostrovech jsou sloni 
menší. Podobné to bylo i s dinosaury,“ 
přirovnává muzejník.

Český dinosaurus se sdružoval do 

malých stád jako většina ostatních 
druhů býložravých ornitopodních 
dinosaurů. Živil se převážně pobřež-
ními slanomilnými a poléhavými jeh-
ličinami

„Tehdy se na našem území rozprostí-
ralo mělké moře se soustavou ostrovů. 
Na Kutnohorsku z vody vykukovaly ost-
rovy, kterými jsou  dnešní kopce Kaňk 
a Kuklík... Tento dinosaurus žil na jed-
nom ostrově u Malešova,“ přibližuje 
Marek Chvátal.

Dinosauří fosílie jsou prý extrém-
ně vzácné, ale brodský muzejník sli-
buje, že sám na přednášku Vladimíra 
Sochy přinese zkameněliny z Vyso-
činy. Kromě dinosauřího příběhu se 
tedy dozvíme i něco navíc.


