
UNIKÁTNí pUTovNí 
hIsTor IcKo-vědecKÁ výsTavaGeNesIs

Výstava Genesis pro veřejnost 

denně 13:00 – 16:30

Odborné pŘednášky denně 15:00 – 16:30
Brožurka a DVD zdaRma 

pro každého návštěvníka večerní přednášky

euVidíte (a uslyšíte) kROm ˇ jinéhO:
• Více než 100 největších vědeckých a historických 

objevů na informačních panelech

• Unikátní sbírku zkamenělin z celého světa a lebky 
tzv. předchůdců člověka v životní velikosti

• Unikátní sbírku přírodo-vědeckých a historických 
publikací z celého světa, DVD a Blu-ray  
dokumentů týkajících se tématu výstavy

• Nádherné puzzle obrazy

• Promítání ukázek z dokumentárních  
filmů v průběhu výstavy i přednášek

• VěDomostNí kVíz o ceNy

(Út) 7.4.       NeJVětŠí PoDVoD 

 
VŠecH DoB

 odkud se vzal vesmír, život a člověk  
 z pohledu vědy (a víry) 21. století?

(St) 8. 4.     
 
 
 

 AcHILLoVy PAty  
eVoLUce

 

Detailní analýza 95 vědeckých  
 

a historických tezí ohledně platnosti  
 

evoluční teorie.

 VyŠkRtNUtÉ kAPItoLy   
LIDskÝcH DěJIN 
Jakých lidí se svět nejčastěji zbavoval   
a jakým způsobem? A jak je to dnes?

kdy a kde?
Út 7.4. - Pá 10.4. 2015  

KIC Ivančice 
Palackého náměstí 9
(sklepní prostory)

  www.GeNesIsexpo.cz

PReDNÁŠí: mgr. Libor Votoček (37),
Spoluautor a realizátor putovní výstavy GENESIS, 
absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK  Praha 

a dlouholetý středoškolský profesor fyziky 
a matematiky, který více než 12 roků otevírá 

téma ‚Původu a historie vesmíru, života a člověka‘ 
pro širokou laickou i odbornou veřejnost po celé 

České a Slovenské republice. 

 
pROmítání dOkumentáRníCh Filmu° od 13:30 (cz titulky)

95  
min

54  
min

 INFoRmAce NA teL.: 725 779 348

vstupné DoBRoVoLNÉ!
85  
min

(Út) 7. 4.   eXPeLLeD:  No INteLLIGeNce ALLoWeD
 strhující dokument o pronásledování vědců  
 a novinářů zpochybňujících veřejně evoluci.

(Čt) 9.4.   DARWIN: tHe VoyAGe 
 tHAt sHook tHe WoRLD
 Jeden z nejlepších dokumentů  
 o Darwinovi a „jeho“ evoluční ideologii.

(Pá) 10.4.   ŽIVot – NÁHoDA NeBo zÁměR?
 co říkají přední světoví vědci, filozofové  
 a duchovní na otázku původu vesmíru?

 
 
 
 
 

kic-ivancice.webnode.cz 

(Pá) 10.4.

(Čt ) 9.4.

MIKROKOSMOS 
A MAKROKOSMOS 
Velkolepá cesta geniálním uspořádáním 
přírody a historie světa od atomů až po
galaxie. 

Film STVOŘENÍ 
po komentované přednášce
Kino Réna 17:30 (26min)

BONUS!!


