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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
v úvodníku tohto bulletinu by som sa spoločne 

s vami rada zamyslela nad jednou z tém, ktoré 
sprevádzajú ľudstvo a každého jednotlivca od po-
čiatku čias. Je ňou problematika voľby; nutnosti 
a schopnosti si zvoliť. V starovekej Indii nazývali 
túto schopnosť Viveka a vnímali ju ako spirituálnu 
ľudskú charakteristiku, schopnosť správneho roz-
lišovania a rozvahy, skutočnú ľudskú inteligenciu, 
veľmi blízku intuícii. Táto inteligencia umožňuje 
oddeliť podstatné od nepodstatného, užitočné 
od neužitočného, a následne sa pre to podstatné 
a užitočné rozhodnúť.

Život nás neustále privádza do situácií, kedy 
si musíme voliť. Nikto z nás nemôže mať všetko, 
byť všade a všetko stihnúť. A tak sme každodenne 
podrobení nutnosti voľby a hľadáme spôsob ako 
zvoliť čo najlepšie. Keď sa zamyslíme nad tým, 
podľa akých kritérií volíme, väčšinou zistíme, že ide 
o zamotané klbko rozličných hodnôt, motivácií, 
impulzov, tlakov, potrieb, pocitov aj momentálnych 
nálad.

Prvým krokom k rozmotaniu tohto klbka 
a k rozvoju schopnosti voľby je teda zamyslieť sa  
nad svojím hodnotovým systémom a určiť si 
vnútorné priority. Naša doba je veľmi rýchla, a tak sa 
veľmi často nechávame chytiť do pasce zdanlivých 
priorít a myslíme si, že tým najdôležitejším je to,  
čo najviac „horí“, mýlime si dôležité s naliehavým. 
A nakoniec zisťujeme, že tie skutočne dôležité veci 
zostávajú na posledných miestach a len preto,  
že na nás netlačia svojou naliehavosťou, ich neustále 
odkladáme na neskôr a nevieme ich vmestiť  
do nášho denného, mesačného, ročného a nakoniec 
ani životného programu.

Ktoré veci sú podstatné, užitočné a dôležité? 
Toto je veľmi významná filozofická otázka, ktorá nás 
vedie do tej oblasti nášho vnútorného sveta, kde sa 
inteligencia snúbi s intuíciou. Niekde v hĺbke vieme, 
a intuícia „cíti“, aká je naša úloha v tomto živote. 
Ak sa vieme sústrediť na svoje vnútro a vytvoríme 
si vo svojom vedomí priestor pre tieto tiché hlasy, 
budeme zakaždým vnímavejší a schopnejší rozlíšiť, 
čo má skutočnú prioritu.

Keď si raz definujeme svoj vnútorný hodnotový 
rebríček, druhým krokom je porovnať ho s realitou, 
aby nezostalo len pri vnútornom želaní „páčilo 
by sa mi“, ale aby sme pre svoje hodnoty začali 
reálne niečo robiť a vyhradili im miesto v našich 
každodenných voľbách. Tu sa dostávame do oblasti, 
kde sa inteligencia snúbi s vôľou. Je potrebná 
naozajstná vôľa a odhodlanie, aby sme to, čo sme 
si vnútorne zvolili, dokázali aj navonok uskutočniť. 
Skutočným meradlom hodnotového systému člo-
veka sú totiž jeho činy, nie predstavy alebo slová. 
Ak naše hodnoty zostanú len na teoretickej úrovni, 
stane sa z nás roztrieštená bytosť, ktorá si niečo iné 
myslí, niečo iné cíti a niečo iné koná. A to napokon 
vedie k nespokojnosti a pocitu nenapĺňania svojej 
životnej úlohy.

Zdá sa, že rastúca schopnosť správnej voľby 
je jednou z vecí, ktoré tvoria súčasť vnútorného 
ľudského vývoja; ako by povedali starovekí filozofi,  
je tým, čo človeka približuje k Bohom.  

Želám Vám šťastný zvyšok leta plný správnych 
rozhodnutí!

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Myšlienka na mesiac:
„Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: to je tá najušľachtilejšia. Druhá 

napodobňovaním: to je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: to je tá najtvrdšia.“ 
Konfucius
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Ján Jesénius 
renesančný človek a lekár dvoch cisárov 

Je ťažké zhrnúť jednou vetou život tohto výni-
močného človeka. Môžeme sa zamýšľať nad tým, 
či bol skôr lekárom, filozofom, historikom alebo 
politikom, ale nič z toho nie je úplná pravda. Pôsobil 
vo viacerých odboroch, žil a pracoval na mnohých 
miestach celej Európy. Ale na prvom mieste bol 
človekom renesančného formátu, ktorý vždy 
skúmal, hovoril a konal podľa svojho najlepšieho 
presvedčenia. 

Život
Ján Jesénius sa narodil 27.12.1566 

vo Vroclavi v Poľsku. Po otcovi, ktorý 
pochádzal z obce Horné Jaseno, 
patril k uhorskému zemanskému 
rodu s koreňmi v slovenskom Turci, 
jeho matka Marta bola dcérou 
vroclavského mešťana. Vzdelanie 
získal Ján Jesénius najskôr v rodnej 
Vroclavi a neskôr na univerzite 
v nemeckom Wittenbergu, kde 
od roku 1583 študoval filozofiu 
a medicínu; v štúdiu pokračoval 
na univerzite v Lipsku a nakoniec 
v talianskej Padove. Titul doktora 
medicíny získal v roku 1591 za spis 

O ochorení žlče po trojdňovej zimnici. Svoje 
filozofické štúdiá uzavrel prácou O nároku ľudu 
na odboj proti tyranom, titul doktora filozofie mu 
však bol uznananý až neskôr na pražskej univerzite, 
pretože padovská katolická univerzita mu ako 
protestantovi doktorát potvrdiť odmietla. Po návrate 
do Vroclavi pôsobil Ján Jesénius ako lekár, filozofii 
sa však venovať neprestal. Naopak, vydáva tu svoj 
prvý väčší filozofický spis Zoroaster, nová krátka 
a pravdivá filozofia všetkého. 

V rokoch 1593-95 bol dvorným lekárom 
v službách saského kurfirstu Fridricha Vilhelma. 
Potom sa vrátil na univerzitu vo Wittenbergu, kde 
pôsobil sedem rokov najskôr ako vedúci katedry 
anatómie, chirurgie a lekárskej botaniky a od roku 

1600 ako dekan lekárskej fakulty. 
V tom istom roku začal tiež 
prednášať na Karlovej univerzite 
v Prahe. Tu uskutočnil prvú verejnú 
pitvu ľudského tela v českých 
krajinách. Pitva tela popraveného 
muža sa konala v slávnostne 
vyzdobenom Rečkovom kolégiu 
v júni v roku 1600, trvala päť dní a ako 
prizerajúcich sa jej zúčastnilo viac 
než tisíc osôb. Jeséniovi asistoval 
známy pražský lekár Zálužanský. 
Popis pitvy spracoval Ján Jesénius 
v spise Anatomiae Pragae anno 

Kráľ džungle - mocný lev - odpočíval po jedle, 
keď mu pred nosom prebehla malá myška. Lev 
vymrštil labu a myšku chytil. Chcel ju rozpučiť za to, 
že rušila jeho pokoj. Myška začala prosiť: „Nezabíjaj 
ma, mocný lev, niekedy ti možno pomôžem zase ja.” 
Leva pobavila jej reč - ako by mu malá myška mohla 
pomôcť! Ale predsa len myšku pustil.

Onedlho prišli do džungle poľovníci a chytili leva 
do siete. Bezmocný lev sa zvíjal v sieti na zemi. Keď 
sa lovci od neho vzdialili, potichu prišla malá myška 
a povedala levovi: „Neboj sa, ja ti pomôžem, som ti 

predsa zaviazaná.” Lev si len smutne povzdychol, neveril jej. Ale myška už svojimi ostrými zúbkami hrýzla 
sieť a rýchlo sa jej podarilo prehrýzť niekoľko povrazov, až bola diera dostatočne veľká a lev cez ňu mohol 
ujsť.

Ezop
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INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
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MDC solenniter administrate historia. Význam pitvy 
je nutné vidieť nielen v prehĺbení anatomických 
poznatkov, ale aj vo zvýšení reputácie Karlovej 
univerzity. 

V roku 1602 prišiel Jesénius z Wittenbergu opäť 
do Prahy, a to na osobnú žiadosť cisára Rudolfa II., 
ktorý pozýval na svoj dvor tých najlepších učencov 
vtedajšej Európy. Ján Jesénius sa stal jeho osobným 
lekárom. V tej dobe získal aj nové kontakty v kruhu 
vzdelancov a českej šľachty – okrem iného sa zoznámil 
napríklad s Karlom starším zo Žerotína – a vydal 
veľa vedeckých prác. Po šiestich plodných rokoch 
strávených v Prahe prijal ponuku uhorského kráľa  
a neskoršieho cisára Mateja, aby sa stal jeho dvorným 
lekárom a zároveň historiografom a tu strávil ďalších 
päť rokov až do roku 1613. V nasledujúcom období 
prednáša v Drážďanoch, Bazileji a Tubingene. 

V roku 1615 sa vrátil do Prahy po tretíkrát; opäť 
prednášal na univerzite a stal sa tu ešte aj profeso-
rom histórie. V rokoch 1617-20 už pôsobil ako rektor 
pražskej univerzity. V tomto období sa začína jeho 
životná etapa spojená s politikou. 

V roku 1618 bol Ján Jesénius českými stavmi 
vyslaný na snem uhorských stavov, aby ich získal ako 
spojencov proti Habsburgovcom; v marci bol však 
v uhorskom Prešporku (dnešná Bratislava) zatknutý. 
Následne bol prevezený do Viedne, kde bol do de-
cembra toho istého roka väznený. Po prepustení sa 
vrátil na rektorský post pražskej univerzity. 

Pri korunovácii Fridricha V. Falckého za českého 
kráľa v nasledujúcom roku predniesol Ján Jesénius 
slávnostnú reč. Nového kráľa potom sprevádzal 
ako delegát českých stavov počas jeho rokovaní  
na Morave a Sliezku, neskôr sám viedol diplomatické 
misie do Uhorska. Po prehranej bitke na Bielej Hore 
a nástupe Ferdinanda II. Habsburského na český 
trón bol Jesénius zatknutý a odsúdený na trest smrti. 
Za účasť na protihabsburskom povstaní bol 21. júna 
1621, spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi českými 
pánmi, popravený na Staromestskom námestí v Pra- 
he. Bol sťatý sekerou kata Jána Mydlářa potom,  
čo mu bol vyrezaný jazyk – pretože „škodil slovom“ 
– a jeho hlava bola zavesená na Staromestskej 
mosteckej veži až do roku 1631, kedy ju premiestnili 
do Týnskeho chrámu. Dodnes netušíme, kde sa 
pozostatky Jána Jesénia nachádzajú. 

Na Karlovu univerzitu ťažko dopadli dôsledky 
pobielohorskej prehry; víťazný Ferdinand II. ju v roku 
1622 zlúčil s Klementínskym kolégiom a odovzdal 
jezuitom. 

Dielo
Ján Jesénius bol vychovaný v kultúrnom prostredí 

a osvojil si humanitnú a renesančnú vzdelanosť.  
Po celý svoj život sa zaujímal o všetko kultúrne, 
udržiaval styky s poprednými vzdelancami svojej 
doby, ako boli Tycho de Brahe, Johannes Kepler, 
Tadeáš Hájek z Hájku a ďalší. Odborné lekárske práce 
písal hlavne v čase svojho pôsobenia vo Witten-
bergu a tiež v Prahe. Vo svojich anatomických 
spisoch sa opieral o dielo Vesalia, ktoré obohatil 
množstvom nových poznatkov. Pripisujú sa mu 
nové objavy, ktoré sa týkajú činnosti sluchových a re- 
čových orgánov, a jeho poznatky o videní použil  
aj Kepler vo svojej novej teórii videnia. Zaujímavá je 
aj jeho rozprava o kostiach, kde podrobne popísal 
celú kostrovú sústavu. Jeho spis o chirurgii hovorí 
o význame tohto odboru, popisuje jednotlivé 
chirurgické zákroky a nevyhnutné nástroje, a okrem 
iného sa dotýka aj výroby protéz. Zaoberá sa 
chirurgiou nie ako remeslom, ako bolo v jeho dobe 
obvyklé, ale ako súčasťou lekárskej praxe. Ďalším 
významným dielom je rozprava o krvi, kde ho- 
vorí o diagnostike chorôb podľa farby, hustoty 
a zrážanlivosti krvi. V nevydanom osobnom liste 
lekárovi Magnovi vyjadril svoje názory na vlastnosti 
liečivých prameňov, obzvlášť tých karlovarských. 

V jeho filozofických úvahách ho ovplyvňo-
vali vlastné praktické lekárske a prírodovedecké  
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poznatky. Vo svojej bakalárskej dizertačnej práci  
o nesmrteľnosti duše vychádzal z Aristotela  
a z Biblie. Zaoberal sa vzťahom fyziky – ktorá 
vo vtedajšom chápaní zahŕňala prírodné vedy 
všeobecne – a metafyziky a prichádza k záveru, 
že sa v záujme dokonalého poznania musia obe 
dopĺňať. V diele Zoroaster, nová krátka a prav-
divá filozofia o vesmíre nadväzoval na filozofiu 
ferrarského profesora F. Patrizziho, s ktorým sa zoz- 
námil počas štúdií v Taliansku, a ktorého učenie 
vychádzalo z neoplatonizmu. Ján Jesénius, inšpi-
rovaný neoplatónskym učením, hovorí o tom, že 
na počiatku všetkého Bytia je jedna nestvorená 
všeobímajúca podstata, ktorá vytvára stvorené Bytie 
vyžarovaním zo seba samej. Vo svojom poslednom 
filozofickom traktáte De anima, napísanom v Prahe, 
dával do súladu platónske aj aristotelovské chápanie 
sveta s neoplatónskym učením o emanácii. 

Vďaka svojim kontaktom s Keplerom a Tychom 
de Brahe mal blízko k astronómii a astrológii, 
a pravdepodobne poznal aj učenie Giordana Bruna. 

Príležitostne písal verše a zachovalo sa aj niekoľko 
prejavov, ktoré predniesol nad hrobmi zosnulých 
priateľov (napr. Tychom de Brahe), alebo ktoré 

prednášal z pozície akademického funcionára, 
či v rámci svojej politickej a verejnej činnosti. 
Veľmi miloval Prahu a označoval ju za najbohatšie 
a najvznešenejšie mesto Európy. Ďalšou jeho láskou 
bolo Uhorsko, ktorým sa zaoberal ako dvorný 
historiograf v dobe svojho pôsobenia u uhorského 
kráľa Mateja. Verejnej a politickej činnosti sa venoval 
hlavne ku koncu svojho života v Prahe. Stal sa 
tu jedným z predstaviteľov českých stavov proti 
absolutistickej vláde Habsburgovcov a vytrvalo sa 
staral o rozvoj Karlovej univerzity. 

Ján Jesénius je príkladom všestranného 
a celistvého človeka, ktorý po celý svoj pestrý život 
zostal verný svojim zásadám, ktorý nemal strach, 
a ktorý vždy robil to, čo považoval za najlepšie, aj 
navzdory dôsledkom, ktoré to so sebou prinášalo. 

MUDr. Lucie Šrámková
Použitá literatúra:
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POLIŠENSKÝ, Josef, 1965. Jan Jesenský-Jessenius. Praha: Svobodné 
slovo, 1965. 160 s. 
JANÁČEK, Josef, 1987. Rudolf II. a jeho doba. Praha: Svoboda, 1987. 568 s. 
EVANS, Robert J.W., 1997. Rudolf II. a jeho svet: myšlení a kultura ve 
střední Evropě 1576-1612. Praha: Mladá fronta, 1997. 382 s. ISBN 80-204-
0590-9

O hneve
Hnevlivý človek je dvojakým otrokom. Je otrokom seba samého, pretože jedna časť jeho Duše, tá, ktorá 

je hrubšia a drsnejšia, je mocnejšia ako jeho Duša jemnejšia a mysliaca. Je tiež otrokom ostatných... Strata 
kontroly nad nami samotnými nás ponecháva pod kontrolou tých, ktorí vedia ťažiť z tejto situácie vo svoj 
prospech. Duša hnevlivého človeka je v rukách iných... Aké ľahké je podráždiť takého človeka argumentmi, 
ktoré ho privádzajú k výbuchu! Aké ľahké je potom dosiahnuť, aby sa rozhodoval podľa toho, čo mu vnukne 
jeho príležitostný „pán”! Pán situácie ho privedie k tomu, aby veril, že je to on sám, kto riadi svoje činy a svoje 
slová, lenže všetko je už vopred rozhodnuté...

 Je dobré ovládnuť hnev a ešte lepšie premeniť 
ho na odvahu. Odvaha rozozvučí skutočné Srdce, 
skutočnú Ľudskú Dušu. Odvaha znamená Od-
vážiť sa vidieť veci také, aké sú, ovládať emócie, 
počúvať, objasňovať myšlienky, vyberať to, čo je 
hodnotné, odmietať to, čo je neužitočné, konať so 
Spravodlivosťou.

Delia Steinberg Guzmán
riaditeľka Medzinárodnej organizácie

Nová Akropolis

NA ZAMYSLENIE
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Labuť
V západnom antickom svete labuť predstavovala 

v symbolizme dôležité zviera. Jej ohybný krk a jej 
nepoškvrnené biele perie vytvárali archetyp čistoty 
a ušľachtilosti.

Predovšetkým sa spájala s gréckym bohom Apo-
lónom, solárnym bohom tvorivej harmónie. Labuť, 
ktorá bola prítomná pri zrode tohto boha, ho prenáša 
vzduchom a vďaka jeho sile má schopnosť veštiť. Slávna 
„labutia pieseň“ sa pripisuje prorockému daru, ktorý 
spomína už Aischylos: Apolónov vták, keď sa blíži jeho 
smrť, vydáva plačlivé a zároveň obdivuhodné zvuky.

V Indii je labuť (alebo hus) Hamsa výnimočný vták 
schopný oddeliť mlieko od vody v tekutine zloženej z týchto dvoch elementov, pričom mlieko symbolizuje 
duchovnú časť a voda hmotnú. Tiež je spájaná so stvorením sveta: je to práve veľká labuť Hamsa (doslovne 
„ja som ten“), ktorá sedí na kozmickom vajci, z ktorého vznike prejavený svet a objaví sa na povrchu 
prvotných vôd. Labuť potom predstavuje prvotný dych, ktorý vdychuje život hmote v zárodku. 

SVET SYMBOLOV

Cesnak
ľudový (vše) liek a čo všetko o ňom ešte nevieme
Pokračovanie z minulého čísla...

V Egypte bol cesnak spolu s cibuľou posvätnou 
rastlinou. Egypťania ho prinášali svojim bohom ako 
obetný dar a dodával im aj silu a odvahu pred bojom. 
Bol nájdený dokonca v Tutanchamonovej hrobke. 
Na posilnenie odvahy, sily a mužnosti ho používali 
aj Rimania a Gréci, keď si pred bojom uväzovali 

cesnak okolo pásu. Koniec koncov prečo nie, veď 
cesnaková vňať má tvar kopie alebo čepele. Vždy bol 
súčasťou ľuďového liečiteľstva, kde neexistuje snáď 
nič, čo by nešlo cesnakom liečiť. Ale používala ho 
aj lekárska veda. Dodnes sa zachovali Hippokratove 

a Dioskurove záznamy o jeho použití v boji proti 
rôznym chorobám. Cesnak bol súčasťou pokrmov 
Sumerov a pestovali ho tiež ľudia v babylonskych 
kráľovských záhradách. Všeobecne bol cesnak 
odjakživa považovaný za magickú rastlinu, ktorá 
má čarovnú moc a dokáže ochrániť pred každým 
zlom: zaháňa zlých duchov, slúži na zariekavanie 
démonov, ochranu pred čarodejnicami, démonmi, 
upírmi... Koniec koncov, dodnes si niektorí ľudia 
z týchto dôvodov vešajú doma cesnak alebo nosia 

jeho strúčik stále so sebou. Súvisí to pravdepodobne 
s jeho výraznou a prenikavou vôňou, ktorá vzniká 
stretnutím sírnych zlúčenín obsiahnutých v cesnaku 
so vzduchom. Najúčínnejšou sírnou zlúčeninou je 
tu allicín, ktorý má antibakteriálne účinky a znižuje 

MÚDROSŤ PRÍRODY
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hladinu cholesterolu aj krvného tlaku. 
Charakteristický je pach z úst, ktorý cesnak zane-

cháva ešte niekoľko hodín po jeho konzumácii.  
Má pôvod v zložkách rastlinných silíc vylučovaných 
z tela dychom, teda pľúcami a potom. Táto ne-
príjemná stránka sa dá vyriešiť použitím rôznych 
cesnakových preparátov, napríklad tabliet, ktoré 
tento nežiadúci účinok nemajú. No aj tak, najú-
činnejší je predsa len cesnak čerstvý. 

„Divokú“ formu cesnaku môžeme nájsť v prírode 
vo vlhkých hájoch a listnatých lesoch. Ide o cesnak 
medvedí, Allium ursinum. Jeho listy sú veľmi 
podobné listom konvalinky (ktorá je mimochodom 
jedovatá), objavuje sa však o mesiac skôr a spoznáme 
ho spoľahlivo podľa prenikavej cesnakovej arómy. 
Kvitne bielymi jemnými kvietkami a nezbiera sa jeho 
cibuľka, ale iba listy, prípadne kvetonosné stvoly. 

Skoro po odkvitnutí zmiznú aj listy a objavia sa zase 
až o rok. Je veľmi obľúbenou pochúťkou zvierat, 
a ako naznačuje už jeho názov, chutí aj medveďom. 
Ak sa pridáva do krmiva domácich zvierat, prenáša 
sa jeho pach do mlieka a mäsa. 

Na drobno nakrájanými listami medvedieho 
cesnaku môžeme posypať chlieb s maslom, varené 
zemiaky, okoreniť polievku, pomazánku, špenát, 
či obohatiť šalát. Obsahuje všetky látky ako cesnak 
siaty, ale jeho účinky sú omnoho silnejšie. Sušením 
strácajú listy liečivé účinky, preto je najlepšie 
používať čerstvú rastlinu, prípadne si z nej na pou-
žitie v nejskorších obdobiach roka vyrobiť liečivú 
tinktúru. Tá si potom pôvodnú silu uchová. 

Už ste niekedy pili cesnakové víno? V budúcom 
čísle tohto bulletinu nájdete recept. 

Jana Kučerová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Nová Akropolis zavŕšila svoju úspešnú 5-ročnú spoluprácu 

s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO  
poslednou prednáškou z cyklu „Veľké osobnosti umenia“.

22. júna 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave 
predstavila Nová Akropolis významného francúzskeho spisovateľa 
a filozofa Antoine de Saint-Exupéryho, ktorý sa vryl do pamäte ľudí 
predovšetkým ako autor čarovného Malého princa, filozofickej 
rozprávky pre dospelých. Jeho dielo vyjadruje najmä jeho 
humanistickú filozofiu a lásku nasmerovanú k človeku. Ukazuje 
potrebu slobody, pochopenia slobodne prijatej zodpovednosti 
za svoje konanie a potrebu nájsť zmysel svojho života, nájsť seba samého. Dôležité sú aj témy priateľstva, 
spolupráce medzi ľuďmi a vzájomnej tolerancie, ktoré potom môžu vyústiť do hlbokého bratstva, stabilného 
základu dobre usporiadanej spoločnosti. Svojou neprehliadnuteľnou charizmou a večne detským úsme-
vom na perách zostal nezabudnuteľným pre všetkých, ktorí s ním mali možnosť spolupracovať.

Pozývame vás

14.9.2016 – Mužské a ženské archetypy, Trenčín (prednáška)
20.9.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava 
21.9.2016 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu, Košice
22.9.2016 – Symbolika sakrálnej architektúry, Bratislava (prednáška)
22.9.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
22.9.2016 – Za tajomstvom Inkov – cestovateľský večer, Košice (prednáška)
23.9.2016 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
26.9.2016 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu, Bratislava
28.9.2016 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu, Košice
Informácie na: www.akropolis.sk


