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Napovednik prireditev Napovednik prireditev   

januar 2018januar 2018   

Prosimo vas, da napovednika ne zavrģete,  
naj vas vabi na naġe prireditve in dejavnosti ves mesec.  

Torek, 16. 1. 2018, ob 19. uri, Knjiģnica Litija 
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Na predavanju bomo spoznali:  ruġevine antiļnega mes-

ta Salamis; enega najlepġih mest Cipra-Famagusto; pre-

stolnico Nikozijo, ki je kot edina na svetu razdeljena 

med Grke in Turke z visokim zidom; obiskali bomo tudi 

grġki del Cipra, kjer bomo spoznavali prekrasen rt Greco 

in slavno plaģo Nissi pri Agia Napi; za konec smo si pus-

tili raziskovanje polotoka Karpas, grad Kantaro in ļudo-

vito obmorsko mesto Kyrenijo; pri povratku v hotel pa 

se bomo na kratko ustavili v Bellapaisu in gradu sv. Hila-

rion.      

Torek, 30. 1. 2018, ob 19. uri, Knjiģnica Litija 
 

Tek za ģivljenjem, Mitja Duhï predstavitev knjige in pogovor z avtor-
jem  
 
Tek za ģivljenjem je prvenec, ki ga je napisal Mitja Duh in govori o tem, kako se je reġil okov 
in spon, ki si jih je sam nadel. Prviļ je po trdi drogi posegel pri rosnih 15 letih. Prej  je veljal za 
nadarjenega uļenca in obetavnega ġportnika. Druģinsko zavetje so zaļeli krhati oļetov alkoho-
lizem, prepiri in loļitev starġev. Zapor, psihiļna bolezen in na koncu zmaga. Ġport mu je 
pomagal pri tem, da je zopet naġel svoj notranji mir in da je zaļel spet normalno ģiveti. Predv-
sem pa je to zgodba o vzponih in padcih, ki smo jim priļa v svojih ģivljenjih. Nekateri se pobe-
rejo, drugi paļ ne najdejo poti iz brezna.  Danes je Mitja Duh aktiven v druġtvu Ļlovek, kjer 
ponuja razliļne ġportne programe, postal je strokovni vodja rekreativne vadbe in konļal izob-
raģevanje za prehranskega svetovalca.   

Torek, 23. 1. 2018, ob 19. uri, Knjiģnica Litija 

 

 

 

 

 

Lovec na tornade 

Kljub temu da se omenjeni vremenski pojav pri nas pojav-
lja zelo redko, imamo tudi Slovenci lovca na nevihte in tor-
nade. Ljubiteljski meteorolog Marko Koroġec je eden 
tistih, ki v sezoni tornadov potuje po Zdruģenih drģavah 
Amerike, da bi se kar najbolj pribliģal temu ekstremnemu 
pojavu. V zadnjih 17-ih letih je bil na lovu ģe devetkrat, 
videl jih je pribliģno 150. Pred ļasom je zmagal na foto-
grafskem nateļaju revije National Geographic Traveler. S 
fotografijo ogromnega nevihtnega oblaka v obliki èNLPç in 
v ostrem kontrastu s krajino je pometel s svetovno konku-
renco.  

Pogovor z njim bo vodil novinar in moderator na Radiu 
Slovenija, Marko Rozman.   


