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VRBNO POD PRADĚDEM

  WWW.GENESISEXPO.CZ

Odborné PŘEDNÁŠKY 18:00 – 20:00 hod.

PREDNÁŠÍ: Mgr. Libor Votoček (39),

Hlavní autor a realizátor putovní výstavy GENESIS, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK 
v Praze a dlouholetý středoškolský učitel fyziky a matematiky, který více než 13 let otevírá téma 
„Původu a historie vesmíru, života a člověka“ pro širokou laickou i odbornou veřejnost po celé 
České a Slovenské republice.

 BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 725 779 348  ®  genesisexpo

K DE SE VĚDA  POTKÁVÁ  S  HISTOR IÍ 
A   ZAČÍNÁ VÍRAGENESIS

Projekt je realizován ve spolupráci s Geoscience Research Institute (USA) a Maranatha o.s. Praha

(Út) 14. 2.   VESMÍR Z NIČEHO? 

 Jak (a kdy) vznikl vesmír, život, příroda a člověk?

(St) 15. 2.   EVOLUCE – FAKT NEBO FIKCE?
 Znáte největší omyly v historii moderní vědy?

(Čt) 16. 2.   NEJVĚTŠÍ KATASTROFY 
 V DĚJINÁCH ZEMĚ
 Málo známé události, které náhle změnily  
 chod pozemských dějin.

(Pá) 17. 2.   INFORMACE, KTERÉ DRŽÍ 
 SVĚT POHROMADĚ
 Co je informace? Jak vzniká? Co je šifra?  
 Existuje dokonalý, univerzální, jazyk?

(So) 18. 2.   PROGRAMOVÁNÍ ŽIVOTA
 Jak dokonalý je software vašeho života?  
 Původ a historie DNA kódu.

(Ne) 19. 2.   KDYBY ZVÍŘATA MOHLA MLUVIT
 Pojďte s námi nahlédnout do složitosti  
 a krásy přírody!

(Po) 20. 2.   MANŽELSTVÍ? JEN PŘES MOU MRTVOLU!
 Proč je ten nejkrásnější vztah na světě  
 často tak těžký a co s tím?

(Út) 21. 2.   VYŠKRTNUTÉ KAPITOLY 
 Z LIDSKÝCH DĚJIN
 Jakých lidí se svět nejčastěji zbavoval … 
 jakým způsobem a proč?

(St) 22. 2.   NOVÝ ZAČÁTEK – 
 NOVÝ ŽIVOT?!
 Nové nadechnutí pro  
 každého, koho zklamal  
 tento život!

Výstava GENESIS pro VEŘEJNOST

denně 14:00 –16:30 hod.

VÝSTAVA JE URČENA PRO KAŽDÉHO:
•	 kdo přemýšlí nad původem vesmíru a života
•	 kdo přemýšlí nad původem národů, jazyků a ras
•	 kdo přemýšlí nad původem degenerace a smrti
•	 kdo chce lépe porozumět vědě
•	 kdo se zajímá o historii dávných civilizací
•	 kdo se zajímá o historii živé i neživé přírody
•	 kdo věří v evoluci a miliardy roků
•	 koho zklamalo náboženství a církev
•	 kdo se chce lépe orientovat v dnešním světě
•	 kdo hledá lepší budoucnost pro sebe i své děti

 PROMÍTÁNÍ ÚRYVKU°  Z NEZÁVISLÝCH DOKUMENTÁRNÍCH FILMU° 
denně 16:30 –17:50 hod.

www.strecha-vrbno.cz

EXPO



ÚVODNÍ    SLOVO

Co je to vlastně „VĚDA“? Obecná definice vědy je, že je to znalost. Ovšem znalost může být různého druhu, například 
fyzikální, informační, historická, morální apod., a s tím souvisí i její různá ověřitelnost. Fyzik a informatik dokáže ověřovat své 
znalosti relativně snadno – obvykle pomocí opakovatelného experimentu. V docela jiné pozici je ale historik, filozof nebo 
teolog, a to především z toho důvodu, že jedinečné historické události či morální soudy nelze na požádání zopakovat, a proto je 
jejich ověřování založeno na něčem jiném, než na opakovatelných experimentech. Jinými slovy teplotu vody ověříme snadno – 
měřením, ale vyčíst z ní informaci o tom, jak vypadal sněhulák předtím, než roztál, to nedokážeme. Vyplývá z toho, že představa 
sněhuláka je nevědecká? Nikoliv! Vyplývá z toho, že z vody nelze postavit sněhuláka? Nikoliv!

Problém je v tom, že kritérium opakovatelnosti není kritériem toho, jestli je něco reálné/možné či rozumné, jak se nám snaží 
někteří namluvit. To, že něco nemůžeme zopakovat, nebo jsme to ještě neviděli, nás neopravňuje k tomu si myslet, že se to nikdy 
nestalo nebo stát nemůže. Například, dokážeme experimentálně vytvořit život z neživých chemikálií? Řekněme alespoň 100x za 
sebou, abychom splnili kritérium opakovatelnosti? Ne, nedokážeme! Dokonce ani jednou! Je to pro nás tedy (zatím) neopakovatelná 
událost, o které však předpokládáme, že se v historii Země nějak odehrála, určitě alespoň jednou. Víme jak? Nevíme! – v tom 
smyslu, že vznik života dosud nikdo z lidí neviděl. Vědci však rozpracovali několik teorií, které lze rozdělit v zásadě do dvou skupin – 
a) záměrné inteligentní stvoření nemateriálním (informačním) agentem a b) spontánní neúmyslný vznik neřízenými čistě materiálními 
procesy. Který z nich je vědečtější? Nejen o tom je expozice putovní historicko-vědecké výstavy GENESIS! 

Jeden z hlavních problémů dnešní doby tkví tedy v tom, že jsme předefinovali vědu na hledání čistě materialistických vysvětlení, 
a také že všechno, co se nedá zopakovat, je prý nevědecké! Podle této definice by ale musela být nevědecká i celá evoluční teorie, 
počínaje velkým třeskem a konče vývojem člověka ze zvířat, jelikož nemáme v ruce jediný (opakovatelný) experiment, který by potvrdil, 
že informace a život může vznikat neřízenou materiální cestou z neživých chemikálií. Samozřejmě můžeme dál věřit v materiální evoluci, 
protože neexistence přímého experimentálního důkazu ještě neznamená, že taková evoluce neproběhla. Jen mějme na paměti, že to 
není jediná představa, kterou můžeme mít. Materialismus zkrátka není jediná představa, se kterou jde dělat vědu!

Historie ukázala, že dialog mezi přírodními a historickými vědami, filozofií, uměním a vírou je nejen možný, ale i všestranně 
obohacující, a že je to tudíž něco, co bychom měli jako jednotlivci i jako společnost široce podporovat, oceňovat a šířit a ne se před 
tím uzavírat do různých filozofických táborů a -ismů a pálit ohnivé šípy na všechny světové strany s cílem umlčet či snad přímo 
zlikvidovat každého, kdo má jiný názor a jinou víru než ,já‘. Proto vznikla putovní historicko-vědecká výstava s prozaickým názvem 
GENESIS, která se takový hodnotný dialog pokouší otevřít. 

Za realizační tým Mgr. Libor Votoček

GENESIS UNIKÁTNÍ PUTOVNÍ 
HISTOR ICKO-VĚDECKÁ VÝSTAVA

1. TÝDEN

(Út) 14. 2.    POČÁTKY ANEB JAK VZNIKL SVĚT
 Trojnásobný doktor přírodních věd otevírá téma 

všech témat.

(St) 15. 2.    VYHOZEN – INTELIGENCE NEPŘÍPUSTNÁ 
 Film o pronásledování vědců a novinářů  

popírajících evoluci.

(Čt) 16. 2.    ACHILLOVY PATY EVOLUCE
 9 univerzitních profesorů vyvrací 

zažité představy o evoluci.

(Pá) 17. 2.    DOKÁŽEŠ OBHÁJIT SVOJI VÍRU?
 Misionář klade nepříjemné otázky univerzitním 

studentům a jejich učitelům.

(So) 18. 2.    PROGRAMOVANIE ŽIVOTA
 Informace a její původ v biologických systémech.

2. TÝDEN

(Ne) 19. 2.      SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT INÝMI OČAMI
 Málo známé skutečnosti z říše zvířat.

(Po) 20. 2.      MANŽELSKÉ ETUDY + PO 20TI LETECH
 Časosběrný dokument jedné rodiny.

(Út) 21. 2.    „PŘÍBĚH SOVĚTSKÉHO SVAZU“ 
a „BIOLOGIE 2. ŘÍŠE“ 

 Film o lidech, kteří museli zemřít proto,  
že měli jinou víru.

(St) 22. 2.    ŘEKNI TO SVĚTU 
 Film podle skutečné události o životě 

víry a naděje jedné z nejvýznamnějších 
osobností světových dějin.

 
PROMÍTÁNÍ ÚRYVKU° Z NEZÁVISLÝCH DOKUMENTÁRNÍCH FILMU°  16:30 – 17:50 (CZ/SK titulky nebo dabing)


