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Rozhovor

Radek Holík:
Mých 20 let života s KULTem
Ráda jsem coby dvacetiletá Brňačka listovala každý měsíc
časopisem KULT. A je tomu tak i nyní, když jsem se po téměř
20 letech do Brna vrátila. Opět pročítám každý měsíc KULT. Dobré
a kvalitní věci přetrvávají. Mění se vzhled, ale záměr, smysl, poslání
časopisu přetrvává. Oslavte s námi 20. výročí časopisu KULT při
čtení rozhovoru s šéfredaktorem Radkem Holíkem, který jej založil,
po celé dvě desítky let vedl a má s ním další plány a vize.
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Pojďme se ohlédnout do historie. Kdy vzniklo první číslo
KULTu? A kdo byl na obálce?
První číslo vyšlo v dubnu 1999, tedy
v minulém století. Na úvodní stránce byla paní Ulrychová a rozhovor
probíhal v restauraci hotelu Slavie,
stejně jak je tomu i u našeho dnešního rozhovoru. Náklad tehdy byl
okolo 5 000 kusů, což nebyla příliš
ambiciózní čísla.
Proč KULT vznikl? A co znamená jeho název?
Časopis jsem si vymyslel a zrealizoval
coby nadšenec do grafické tvorby,
fotografování a psaní. První čísla
nesou hodně můj rukopis. Název se
pojí s dvěma významy slova kult.
Jeden souvisí s kultem osobnosti,
s náboženským kultem, uctíváním
a druhý značí zkratku slova kultura.
Do roku 1918 se Ministerstvo školství jmenovalo Ministerstvo kultu
a vyučování. Časopis KULT by měl
pro čtenáře značit kulturu a kultura
obecně je umělecký projev společnosti či jednotlivce.

Chtěl jsem vytvořit
něco, co mne přesáhne,
bude tu delší dobu
a bude přinášet
prospěch, ať už finanční
či lidský pro společnost.
Měl jste vizi, že KULT zde
bude 5, 10, 20 let?
Netušil jsem, jaká bude budoucnost.
Chtěl jsem vytvořit něco, co mne
přesáhne, bude tu delší dobu a bude
přinášet prospěch, ať už finanční či
lidský pro společnost. Hlavní myšlenkou bylo seřadit kulturní akce
v Brně po dnech, což na tehdejším
trhu chybělo. V nynějších číslech
tomu tak ale není, kvůli dnešním
trendům a obchodním modelům.
Držíme v ruce již 227. číslo. Je
některé číslo za uplynulých
20 let vaší srdcovkou?
Je pro mne těžké vybrat jedno, které
mi je bližší. Ale rád zmíním výroč-
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ní 100. číslo, které mělo větší počet
stran. Bylo retrospektivou toho, čím
vším si KULT prošel. Mám jej schované, stejně jako to první, na památku.
Ještě zmíním jedno vydání. V době
jeho přípravy byla vykradena redakce včetně počítače, kde byla uchována data, což mělo vliv na zpoždění
tisku o několik dnů. KULT je opravdu
vydáván nepřetržitě každý měsíc po
dobu 20 let.
Pojďme se společně podívat
na statistiku a čísla. Kolik

výtisků bylo za 20 let distribuováno?
Díky pravidelnému měsíčnímu
vydávání můžeme mluvit o počtu
více než dva miliony výtisků. Pokud
připočteme speciální vydání, např.
festivaly a podobně, tak se budeme
blížit ke třem milionům.
Kdo je typickým čtenářem
KULTu dnes?
V roce 2013 probíhal výzkum mezi
čtenáři KULTu. Typickým čtenářem
byla žena, nad 35 let věku, Brňačka,
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ekonomicky aktivní. Časopis je určen
pro ty, kteří chtějí své ekonomické
prostředky směnit za kulturní, gastronomické či jiné zážitky. Míří na tu
část společnosti, která žije aktivním
životem, chce od života více, hledá,
co se děje nejen v Brně.
Tištěný kulturní měsíčník
KULT odolává online světu.
Můžeme jej v Brně nalézt na
více než 100 distribučních
místech. Která jsou ta nejvýznamnější?
Distribuční místa jsou vždy ta, která
jsou spojena s kulturou – kina, divadla, galerie, kluby. Samozřejmě jsou
to i místa, která jsou více frekventována, kde se rozebere až 600 kusů
KULTu za měsíc. Mezi ta opravdu
významná patří Knihovna Jiřího
Mahena, Městské divadlo, Velký Špalíček, Student Agency ve Vaňkovce
či Masarykův onkologický ústav na
Žlutém kopci.
KULT je nyní zdarma, což je
atraktivní pro čtenáře i pro
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inzerenty. Byla na počátku
myšlenka vydávat měsíčník
zdarma, který bude zároveň
financovatelný a ziskový?
Ano, byla. Cílem bylo vydávat časopis, který bude zdarma dostupný
v rámci Brna. Mrzí mne, že jsem se
této vize od počátku nedržel pevně.
V prvních letech jsem na to neměl
dostatek odvahy, takže se KULT
prodával v trafikách za 9 Kč. V současnosti neuvažuji, že by se koncept
„KULT zdarma“ změnil.
Jaké máte s časopisem plány
do dalšího desetiletí?
Nevím, zda do desetiletí. Nerad
mluvím o budoucnosti, raději žiji
v přítomnosti. KULT nyní prochází
strukturními i designovými změnami, patrné jsou ostatně už na
jeho aktuálním čísle. Rád bych, aby
KULT vycházel nadále, s kvalitním
obsahem, ve větším počtu stran,
měl dostatek inzerentů a mnoho
nadšenců a podporovatelů naplnit
myšlenku, že obecně kultura je pro
společnost prospěšná.

KULT vydává společnost Kult,
z. s., je vedena jako zapsaný
spolek, dříve občanské sdružení, proč tomu tak je?
Důvodů je více. Hlavní myšlenkou
je podpora a propagace kultury, přidruženě i sportu. Většina kulturních
institucí jsou rozpočtové organizace,
bojují s prostředky a nedostává se
jim financí na produkci a především na propagaci. Hledáme ty, kteří
chtějí stav kultury a kulturního dění
v naší zemi změnit. Máme transparentní účet, odkud jsou prostředky
směrovány i na podporu kulturních
institucí a také mladých talentů,
aby své předpoklady měli příležitost
rozvinout. Budu moc rád, když se
spolku dostane jakékoliv podpoře
nemateriální, či finanční.
Ráda v KULTu čtu rozhovory
s osobnostmi z oblasti kultury. Jakou osobnost byste rád
viděl na jeho obálce a tímto
způsobem ji blíže poznal?
Zajímavých osobností by bylo určitě
více a nerad bych je vyjmenovával. Je

Recenze
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www.kult.cz

Film

Recenze

Precizně pomalí Staříci

Doposud především dokumentaristé Martin Dušek
a Ondřej Provazník (oceňované Ženy SHR nebo
K oblakům vzhlížíme) společně natočili svůj první
celovečerní hraný film. O jakýchkoli debutantských
neduzích však nelze vůbec hovořit. Staříci jsou totiž
možná vůbec nejlepším českým snímkem letošního
roku. Přesto je otázkou, kolik diváků je dokáže uchopit
tak, aby jejich kvality rozpoznali.
Válečný veterán a emigrant Vlastimil přilétá zpět do Česka, aby se
svým dlouholetým kamarádem
Antonínem pomstili příkoří, kterým kdysi museli jako členové
protikomunistického odboje čelit.
Za své zločiny z 50. let má zaplatit
životem někdejší prokurátor Václav
Mráz. Kontroverzní odplata, za níž se
oba co do tělesné konstituce křehcí
senioři vydají, působí na první pohled jako ideální podklad další z řady
tragikomedií, jimiž se čeští tvůrci
tak rádi vypořádávají s pohnutou
minulostí své země.
Staříci však žádnou humornou
taškařicí nejsou. Spíše naopak. Dušek s Provazníkem natočili víceméně čisté drama, které komediální
rozměr některých scén (močení do
plastové láhve, útěk z „oloupené“ domácnosti) pravidelně utíná dřív, než
může vtip dojít svého naplnění. Samozřejmě se najdou diváci, kterým
k pobavenému smíchu stačí trefné
vulgarity nebo absurdní rozměr An-
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tonínovy a Vlastimilovy nemotorné
snahy dosáhnout na sklonku svých
dnů zadostiučinění. Skutečnost, že
jeden z nich se pohybuje jen s velkými obtížemi a druhý výhradně
za pomoci invalidního vozíku, by
však měla primárně vést pozornost
směrem k ústředním tématům,
mezi něž patří (ne)schopnost čelit
historii národa lidí, kteří ji do určité

míry utvářeli, nebo zamyšlení se nad
tragédií osaměle důstojného stárnutí
v moderní společnosti.
Jestli se film v rámci domácí produkce něčím skutečně vymyká, je to
preciznost, s jakou se drží ústředních
myšlenek, aniž by kvůli scenáristické
nekázni zbytečně utíkal k množině
dalších, na jejichž rozvedení nemá
prostor. Staříci sledují od začátku do
konce jednu stěžejní linii a neuhýbají z ní ani o píď. To s sebou sice nese
absenci výraznějších zvratů nebo
skutečně překvapivých vyústění, ale
o ty tady ani trochu nejde.
Celkově velmi pomalé, důchodcovské tempo vyprávění skutečně
může především mladší publikum
odradit. Tím spíš, jestli nepřistoupí
na fakt, že se jedná o záměr, dotvářející tíživou atmosféru. Staříci přitom
i díky významotvorné kameře Lukáše Miloty nepůsobí archaicky nebo
akademicky. Jsou moderním artovým filmem, jakých u nás vzniká
přinejlepším pár do roka. Nadšené
herecké výkony Jiřího Schmitzera a o deset let staršího Ladislava
Mrkvičky, na něž už na plátnech
kin nebo televizních obrazovkách
narážíme jen sporadicky, pak musí
ocenit prakticky každý.
Staříci
Martin Dušek, Ondřej Provazník
Premiéra 17. října 2019
www.cinemart.cz
||Ivo Michalík

Tip: Pokračování megahitu
pro děti
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí?
Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že
zničí její ledové království. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obá
vala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku
Ledové království II musí doufat, že je mocná
dostatečně.

Kino Lucerna
Minská 19, 616 00 Brno
tel.: 515 545 000
Pá 01/11
01–02/11
02–03/11
02–03/11
Ne 03/11
Ne 03/11
Po 04/11
Po 04/11
04–06/11
05–07/11
St 06/11
Čt 07/11
Pá 08/11
08–10/11
08–10/11
09–10/11
09–10/11
Po 11/11

Ledové království II
Chris Buck, Jennifer Lee
Premiéra 21. listopadu 2019

Po 11/11
11–12/11
12–13/11
St 13/11
St 13/11
14–15/11
14–15/11
Pá 15/11

Tip: Film o pauze v manželství

16–17/11
16–17/11
16–17/11
16–17/11
Po 18/11
Po 18/11
Po 18/11
19–20/11
19–20/11
St 20/11
Čt 21/11

Saša (Jenovéfa Boková) cítí, že se její vztah
s manželem Karlem (Miloslav König) vyčerpal,
a tak od něj na čas odchází. Nachází azyl
u Dušana (Miroslav Faderholz), který jim kdysi
hrál na svatbě. Celovečerní debut Bohdana
Karáska klade důraz na přirozenost dialogů
i hereckých výkonů. S neokázalou elegancí
a subtilním humorem představuje svět třicát
níků, kteří hledají, nacházejí a někdy i ztrácejí
přátele i životní partnery.

Čt 21/11
Pá 22/11
22–24/11
22–24/11
23–24/11
Po 25/11
Po 25/11
Po 25/11
26–27/11
26–27/11
St 27/11

Karel, já a ty
Bohdan Karásek
Premiéra 14. listopadu 2019
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28–29/11
28–29/11
Pá 29/11
So 30/11
So 30/11
So 30/11

Psí kusy (animovaný, CAN, dabing), 16:00
Poslední aristokratka (ČR), 18:00, 20:30
Sněžný kluk (animovaný USA, dabing), 14:00
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (animovaný,
VB/USA, dabing), 16:00
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 18:00
Terminátor: Temný osud (akční, USA, od 12 let), 20:30
Panství Downton (drama, VB, od 12 let), 14:30
Nabarvené ptáče (drama,historický, ČR/SR/U, od 15 let),
17:00
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 20:30
Teheránská tabu (drama, Něm/Rak, od 12 let), 18:00
Přes prsty (komedie, ČR, od 12 let), 15:45
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 20:30
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (animovaný,
VB/USA, dabing), 16:00
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 18:15
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 20:30
Sněžný kluk (animovaný, USA, dabing, 14:00
Addamsova rodina (animovaný, USA, dabing), 16:00
Jiří Suchý: Lehce s životem se prát (životopisný, ČR),
15:30
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 18:00
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 20:30
Bitva u Midway (historický, USA, od 12 let), 20:00
Román pro pokročilé (komedie, ČR, od 12 let), 16:00
Staříci (drama, ČR, od 12 let), 18:00
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 17:30
Le Mans '66 (drama, USA, od 12 let), 20:00
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (animovaný,
VB/USA, dabing), 15:30
Sněžný kluk (animovaný, USA, dabing), 13:45
Addamsova rodina (animovaný, USA, dabing), 15:45
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 18:00
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 20:30
Národní třída (drama, komedie, ČR, od 15 let), 15:30
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 17:45
Bitva u Midway (historický, USA, od 12 let), 20:00
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 18:00
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 20:30
Staříci (drama, ČR, od 12 let), 16:00
Cyklus – Čtvrtky bez bariér: Jan Palach (životopisný,
ČR, od 12 let), 17:30
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 20:30
Mimi a Líza: Záhada vánočního světla (dětské pásmo
příběhů, ČR), 16:15
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 18:15
Vlastníci (komedie, drama, ČR, od 12 let), 20:30
Ledové království 2 (animovaný, komedie, USA,
dabing), 13:40, 16:00
Staříci (drama, ČR, od 12 let), 15:30
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 17:30
Le Mans '66 (drama, USA, od 12 let), 20:00
Vlastníci (komedie, drama, ČR, od 12 let), 18:15
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 20:30
Jiří Suchý: Lehce s životem se prát (životopisný, ČR),
15:45
Poslední aristokratka (komedie, ČR), 17:30
Le Mans '66 (drama, USA, od 12 let), 20:00
Sněžný kluk (animovaný, USA, dabing), 15:30
Ledové království 2 (animovaný, USA, dabing), 13:40, 16:00
Vlastníci (komedie, drama, ČR, od 15 let), 18:15
Ženská na vrcholu (komedie, ČR), 20:00
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Hudba

Rozhovor

Jananas: Kapela,
která přerostla sama sebe
Mají vtip, muzikantství, hraní je baví a je to na nich
znát. Takoví jsou členové kapely Jananas, tedy zpěvačka
a frontwomanka Jana Infeldová, kytarista Jenda Vávra,
baskytarista Jaromír Fulnek a bubeník Jan Chalupa
alias Chili. První dva jmenovaní zodpověděli naše
zvídavé dotazy. Točí se kolem podstaty „nejznámější
neznámé kapely“ a také jejího koncertu v Semilasse
21. listopadu 2019, který se kvapem blíží.
Prezentujete se jako „nejznámější neznámá kapela“. Jaké
jsou důvody, pro které se vyplatí nejznámější neznámou
kapelu znát?
Jenda: Známé kapely zná každý a to
je nuda. Nás zná ten, kdo o nás ví
a kdo si nás najde. A to nás baví.
Kolik vám zbývá do toho,
abyste se stali „nejvíce neznámou známou kapelou“?
Jana: To je něco, čím se právě moc
nezabýváme. Prostě píšeme a hrajeme písničky, jak nejlíp umíme.
A svět ať si to už nějak přebere.
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Tvrdíte o sobě také, že jste
„kapela, která přerostla sama
sebe“. Co se pod tímto tajemným označením skrývá?
Jenda: Třeba to, že už jsme došli dál,
než jsme původně chtěli. Vždyť my
ani nechtěli zakládat kapelu! A teď
kapela jsme, hrajeme a užíváme si to.
Ale překvapovat nás to nepřestane.
Vaší devízou jsou nápadité
texty plné slovních hříček.
Píše všechny výhradně Jana,
nebo jí vypomáhají i další
členové?
Jana: Nejdůležitější je říct, že naše

písničky jsou takové, jaké jsou, díky
všem členům kapely. Vznikají díky
přátelství čtyř trochu tvrdohlavých
a odlišných osobností, co se rády
hodně smějí. To, co spolu zažíváme a sdílíme, je samo o sobě dost
inspirativní. A písničky potom tak
nějak přirozeně doprovázejí náš život. Každý do písniček dává, co umí
nejlíp. Já píšu většinu textů, Jenda
má nadání na chytlavé melodie,
baskytarista Jaromír a bubeník
Honza Chalupa přinášejí další hudební vklady.
Jenda: Ale dohromady si o konceptech písniček hodně povídáme
a výsledek je prostě náš, nedá se
nasekat na kousky a ty označkovat.
Nezdá se vám, že někdy vtípky a nápady skoro až plýtváte?
Neměli byste ubrat?
Jana: A na co bychom si je měli
střádat? Myšlenky se mají sdílet
ve chvíli, kdy jsou aktuální. Pak je
můžeme poslat do světa s největší silou, později pro nás třeba přestanou

být zajímavé a ta opravdovost by se
z toho sdělení ztratila. Že by nám
nápady došly, toho se ani nebojíme,
nápady lítají všude a stačí mít oči
otevřené. Není to omezené množství
něčeho, je to proud, na který se jen
stačí naladit.
Stává se vám někdy, že jste
tak vtipní, že vás fanoušci
nechápou? Zažíváte i pocity
frustrace?
Jenda: Naši fanoušci jsou právě
lidé, kteří nás chápou. Ten, kdo si
chodí poslechnout naše písničky
a koncerty, mívá většinou podobný
způsob přemýšlení, blízký tomu
našemu, podobný humor. Ale s nepochopením, třeba na různých festivalech, máme samozřejmě taky
svoje zkušenosti. Obojí je dobré si
zažít.
V současnosti je poměrně oblíbené zhudebňování děl známých básníků. Vy jste se toho
ovšem chopili nestandardně
a „pomstili se“ básníkovi přelo-
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mu 19. a 20. století, Antonínu
Sovovi. Proč to odskákal zrovna on? Co vám udělal?
Jenda: Antonín Sova nic neodskákal,
naopak si myslíme, že díky nám se
dočkal určité renesance a zvýšení
popularity v hodinách českého jazyka! Od té doby, co tato píseň existuje, dostáváme mnoho hezkých
reakcí od učitelů a učitelek češtiny,
kteří ji v hodinách používají. Děti si
Antonína Sovu pamatují, znají nazpaměť kousek jeho Rybníků a mají
povědomí o charakteru jeho tvorby,
to je přece super!
Jana: My básně Antonína Sovy
rozhodně oceňujeme, jen jsme si
zkusili představit situaci, kdy je přichází recitovat na nějakou dnešní
párty šestnáctiletých lidí, a ta nám
přišla strašně komická. Vlastně na
tom krásně vidíme, jak moc záleží na
kontextu, době a prostředí, v jakém
se něčí text objeví.
Byli jste nominováni na ceny
Anděl 2016 za videoklip k písni To samo. Kde jste sehnali

postaršího pána, který v klipu
s takovým gustem tančí?
Jenda: To je s dovolením tajemství,
které prozradíme, až jednou Anděla
opravdu dostaneme. Možná (smích).
Od vydání posledního alba
To samo už uplynula nějaká
doba. Přestože o sobě sami
říkáte, že vám všechno dlouho
trvá, dovolím si otázku: Vznikly
od té doby i nějaké nové
písně? Blíží se vydání nového
alba?
Jenda: Ano, písně vznikly, vznikají
a nové album chystáme. Chceme
ho mít ale samozřejmě hezké a je
to neustálý proces. Takže jestli bude
za týden nebo za rok, nedovedeme
bohužel říct.
Jana: U téhle kapely je možné
úplně všechno.
Čím nás můžete nalákat na
váš blížící se koncert v brněnském Semilasse? Co tam pro
posluchače chystáte, co jinde
nezažijí, neuslyší?
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Jana: No právě ty nové písně, určitě
jich několik budeme hrát! A pak
taky můžeme slíbit, že náš koncert
není jeden jako druhý. Posledně
jsme v Brně na Šelepce hráli dva
dny za sebou a byli i šílenci, co absolvovali obě akce. A prý to byly dva

jiné koncerty. Ne lepší nebo horší,
prostě jiné.
Jenda: My to máme tak, že nehrajeme naučený „kolovrátek“, ale
děláme si to takzvaně hezký na
každém vystoupení. A mám takové
rčení: Když se na pódiu baví kapela,

Tip: Requiem zazní v katedrále na Petrově
Otec a syn Mozartovi na
jediném koncertě? Ano! Série
osmi kouzelných večerů
barokní a klasicistní hudby
I. jakosti v podání Czech
Ensemble Baroque pokračuje
opravdovou hudební lahůdkou.
Wolfgangovu slavnému
Requiem d moll bude
předcházet uvedení symfonie
jeho otce Leopolda, rovněž výtečného skladatele, teoretika
a pedagoga. Koncertem provedou pánové Bach a Mozart.

Mozart & Mozart
Katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově
20. listopadu 2019 od 19.30 | www.bachanamozarta.cz

je velmi pravděpodobné, že se budou
bavit i lidé pod pódiem. Takže naším
lákadlem je to, že se může stát absolutně cokoliv, ale my na pódiu se
budeme bavit určitě skvěle.
Na závěr by mě zajímalo: je
s vámi, jednotlivými členy
kapely, taková legrace i v soukromí?
Jenda: Já myslím, že to nejde úplně
oddělit. Přijďte na koncert a uvidíte.
Většinou se to taky pozná na baru
po koncertě (smích)!
||Eva Svobodová

Jananas
Skupina se dala dohromady
v roce 2005. Devízou Janana
su jsou „inteligentní texty
a jemný podvratný humor“.
Zatím má na kontě tři alba,
poslední z nich, To samo, vyšlo
v roce 2016.

ES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES • ECHOES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES • ECHOES

14. 11. 2019

Sono Centrum

Chris Dave
& the Drumhedz
generální partner

hlavní partneři

generální mediální partner

jazzfestbrno.cz

ES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES • ECHOES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES • ECHOES ② ECHOES ○ ECHOES ① ECHOES ⑨ ECHOES
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Sono Music Club
Veveří 113
Brno

tipy listopad—prosinec 2019

25—11
Laco Deci
& Celula
New York

19—12
Kamil Střihavka
& The Leaders
Acoustic trio

03—12
Tata Bojs

20—12
Tři Sestry
& Doctor P.P.

09—12
Peter Lipa
11—12
Tomáš Kočko
& Orchestr

11—12
Jiří Suchý
& Jitka Molavcová
& Orchestr

18—12
Mága a Žďorp
w w w.sonomusicclub.cz
informace: info@sono.cz

PRO VELKý zájEm PřiDáVámE

ODPOLEDNÍ
KONCERT V
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Recenze

Divadla

Kdo tuší, jak je to vlastně s duší?
Wikipedie uvádí, že výraz definice je jednoznačným určením
významu určitého pojmu. A umění zase tato internetová
encyklopedie považuje za užitečnou dovednost, kterou neovládá
každý a které je případně třeba se naučit. Hra Doktorand Jan
Faust ilustruje, jaké to je, upsat se akademickému Mefistofelovi,
stepujícímu nervózně na JAMU.
Nevídaná unikátnost inscenace tkví
podivná postava, jež láká Jiřího Svove spojení amatérských herců se
bodu coby Honzu Fausta do svých
souborem HaDivadla. Na jevišti se
školitelských spárů? Ďábelsky vytak setkávají profesionálové s truhkutálenou auru předvádí Valůškův
lářem, sekuriťákem, kontrolorkou
Mefistofeles, který pevně proplétá
exportu a cla nebo prodavačem.
Goetha s univerzitním prostředím.
Pod taktovkou lidových loutkářů,
Pokud bych vám dopředu neřekla,
Jany Uhýrkové, Jana Lepšíka a Cyrila
že se tu spájí profesionální a laičDrozdy, a živé cimbálovky všichni
tí herci, nemáte šanci nic poznat.
rozehrávají paralelu doktorského
Dominuje i důraz na lidovou slovesstudia s divadlem světa.
nost – mimo jiné Táňa Malíková se
Skutečné jeviště okupují studenti
svým kašpárkem exceluje!
lačnící po titulu doktorském, zatímJe člověk spokojený, když touží
co vy obracíte zrak z velkého plátna,
po honbě za stále vyšším titulem
kde se promítá část hry, směrem
a nekonečným poznáním, i za cenu
doleva, kde Cyril Drozda dumá nad
upsání se samotnému peklu? Nebo
podstatou
lidské duše. Co je ale zač
je lepší
na 3:57
pozemské
hroudě, 1
PREDSTA_SI_inzerat_134x95_Sestava
1 zůstat
2/21/18
PM Stránka

V s t u p e n k y
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kde sice je plno bolesti, ale také lásky, citu a nekonečných možností
rozvíjení se? Učení z nebe nepadají
a do pekla se dostanou ti, kdo touží vědět vše i za cenu vlastní duše.
Umění je totiž entita inspirující své
konzumenty ke tvoření dalšího
umění.
Doktorand Jan Faust
HaDivadlo
Psáno z reprízy 15. října 2019
www.hadivadlo.cz

t e l . :

||Klára Tesařová
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Tip: Zlatovláska
v divadle Radost

Městské divadlo Brno
Lidická 16, 602 00 Brno
tel.: 533 316 320
www.mdb.cz

Neuvěřitel
ných 70 let
uplynulo
od doby,
kdy v Brně
vzniklo profe
sionální Lout
kové divadlo
Radost! Svou pouť desetiletími zahájilo mimo
jiné pohádkou Zlatovláska, a právě tou i sou
časný soubor zahájí další desetiletí existence.
Generace našich diváků chodí do Radosti se
svými dětmi i vnoučaty a věříme, že v příštích
letech přibudou další. Proto srdečně zveme
k návštěvě Radosti všechny děti od 1 do
100 let! Do další dekády vstupujeme s novým
designem. Nahlédněte na www.divadlo
‑radost.cz a pak na viděnou v hledišti!

MDB – Činoherní scéna, tel.: 533 316 347

Zlatovláska
Divadlo Radost
Premiéra 8. listopadu 2019
www.divadlo‑radost.cz

Pá 01/11 Vrabčák a anděl — Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Dvě velká jména světového šoubyznysu.
Režie: Stanislav Moša, 19:00
So 02/11 Osmyčky — Rekapitulační leporelo.
Režie: Stanislav Slovák, 18:00
03–05/11 Žebrácká opera — Komedie. Nejpřitažlivější
Havlova hra. Idealismus je směšný. Vítězí pouze
pragmatický cynismus. V hlavních rolích:
Petr Štěpán a Jan Mazák, 19:00
St 06/11 Skleněný pokoj — Příběh legendární vily, 18:00
09–11/11 Santiniho jazyk — Mysteriózní thriller podle románu
Miloše Urbana, 19:00
12–13/11 Žebrácká opera, 19:00
15–16/11 Santiniho jazyk, 19:00
Ne 17/11 Žebrácká opera, 17:00
18–19/11 Lakomec — Komedie, v níž o peníze jde až v první
řadě, 19:00
20–22/11 Čarodějky ze Salemu — Historické drama
Arthura Millera, jednoho z největších dramatiků
20. století, se zakládá na skutečných historických
událostech, 19:00
So 23/11 Splašené nůžky, 19:00
Ne 24/11 Splašené nůžky, 18:00
Po 25/11 Jakub a jeho pán — Moudrá komedie.
Režie: Stanislav Moša, 19:00
Út 26/11 Anna Karenina — Příběh o hledání lásky.
Režie: Petr Gazdík, 18:00
Pá 29/11 Zdenek Merta u klavíru — Večer plný hudby.
Hostem Michal Pavlíček, 19:00
MDB – Hudební scéna, tel.: 533 316 360

DIVADLO RADOST
Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020
e-mail.: divadlo@divadlo-radost.cz
www.divadlo-radost.cz
Ne 03/11 Tři zlaté vlasy děda Vševěda – hostuje
Divadlo Víti Marčíka z Jižních Čech, 10:00, 14:30
Ne 03/11 Špalíček veršů a pohádek (Muzeum loutek), 10:30
Ne 03/11 Bu-bu-bu-bubáček (Miminí divadlo, Malá scéna), 16:00
St 06/11 Bu-bu-bu-bubáček (Miminí divadlo, Malá scéna), 16:00
St 06/11 Naši furianti – hostuje ochotnické
Ořechovské divadlo, 19:00
Čt 07/11 Pojďte pane, budeme si hrát, 18:00
Ne 10/11 O kůzlátkách a vlkovi (Malá scéna), 10:00, 14:30
Ne 10/11 Zlatovláska, 10:00, 14:30
Út 12/11 Kao a Maki (Miminí divadlo, Malá scéna), 16:00
St 13/11 Kao a Maki (Miminí divadlo, Malá scéna), 16:00
Pá 15/11 Pipi Dlouhá punčocha, 18:00
So 16/11 Noc divadel – Bližší informace na
www.divadlo-radost.cz, 17:00-20:00
Ne 17/11 Jen počkej, hlemýždi! (Malá scéna), 10:00
Ne 17/11 Krkonošské pohádky aneb Trautenberk
a Krakonoš, 10:00, 14:30
Čt 21/11 Čaroděj ze země OZ, 18:00
Ne 24/11 Kubula a Kuba Kubikula, 10:00, 14:30
Čt 28/11 Před paravánem –
s hostem Zbigniewem Czendlikem, 19:00
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Pá 01/11 Mamma Mia! — Legendární muzikál plný
nesmrtelných hitů švédské skupiny ABBA.
Režie: Petr Gazdík, 19:00
So 02/11 Mamma Mia! 14:00, 19:00
Ne 03/11 Mamma Mia! 14:00, 19:00
Po 04/11 Mamma Mia! 19:00
Út 05/11 Mamma Mia! 18:00
St 06/11 Mamma Mia! 19:00
Čt 07/11 Mamma Mia! 19:00
Pá 08/11 Mamma Mia! 19:00
So 09/11 Mamma Mia! 14:00, 19:00
Ne 10/11 Mamma Mia! 14:00
Ne 10/11 Mamma Mia! 19:00
Po 11/11 Mamma Mia! 19:00
Út 12/11 Mamma Mia! 19:00
St 13/11 Mamma Mia! 18:00
Ne 17/11 VIVA „LALALA“ REPUBLIKA — Hity čs. dějin, 20:00
St 20/11 Představ si… — Muzikál o síle lidství, 19:00
Čt 21/11 Představ si… 18:00
So 23/11 Bítls — Bláznivá féerie s písněmi nejslavnější skupiny
všech dob, 19:00
Ne 24/11 Bítls, 14:00
Ne 24/11 Bítls, 19:00
Po 25/11 Bítls, 19:00
St 27/11 Monty Python’s Spamalot — Muzikál, který
je nabitý absurdním břitkým humorem a kde
žádný nápad není dost bláznivý, 19:00
28–29/11 Monty Python’s Spamalot, 18:00
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Divadla
Divadlo Polárka
Tučkova 34, 602 00 Brno
tel.: 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

So 02/11 O Glashtinovi a slepé dívce — (od 7 let),
Velká scéna 15:30
St 06/11 Co šeptají stromy? — (Malá scéna), 14:00, 15:30
Čt 07/11 Co šeptají stromy? 14:00, 15:30
Pá 08/11 Co šeptají stromy? 9:30, 11:00
So 09/11 Pusťte Donnu k maturitě! (od 13 let)
(Velká scén ), 19:00
Út 12/11 Jak děti zachránily motýly — (od 3let)
Malá scéna, 17:30
Čt 14/11 Ve jménu republiky — (od 13 let)
Velká scéna, 17:30
Út 19/11 Siddhártha — (od 11 let) Velká scéna, 17:30
Čt 21/11 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic —
(od 3 let) Malá scéna, 17:30
So 23/11 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, 10:30
So 23/11 Vinnetou — (od 6 let) Velká scéna, 15:30
Ne 24/11 Herecký workshop — (od 5 let), 10:00
Ne 24/11 Taneční hodiny pro malé a ještě menší neboli
TANČÍRNA — tančírna pro děti a jejich rodiče.
(od 2 let) Malá scéna, 13:30, 15:30
Čt 28/11 Homo zabijens: Konec lovců mamutů —
(od 9 let) Velká scéna, 17:30
So 30/11 Tamtadarova dobrodružství — (od 5 let)
Malá scéna, 10:30
So 30/11 Bombarďák/křest nového CD „Čtvrtek“, 17:30

29. 12. 2019 I 20:00 I Kostel sv. Janů v Brně

Johann Sebastian Bach I Vánoční oratorium
Koncerty Czech Virtuosi se konají za finanční
podpory statutárního města Brna

www.czechvirtuosi.cz
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Recenze

Menu

Spital Cafe Mitte

Dobré jméno, spojené s výběrovou kávou, si již před
lety získala jedna z nejmenších kaváren v Brně, Cafe
Mitte v ulici Panská. V lednu 2018 nedaleko hlavního
vchodu do Fakultní nemocnice Bohunice otevřeli
sesterský podnik Spital Cafe Mitte.
Pro Cafe Mitte je v obou případech
typické důmyslné využití dispozičně minimálního prostoru s jasným
konceptem s profesionálně připravenou kávou, sladkostmi, limonádou i svačinou, a to samozřejmě
také ve variantě s sebou. Nabízí
tak rychlé občerstvení studentům
z nedalekého kampusu, zaměstnancům v blízkých kancelářských
budovách, personálu nemocnice
i jejím návštěvníkům – za zmínku
stojí speciální menu pro dárce krve
z místního transfuzního a tkáňového centra. Kavárna je bezbariérová
a na bezbariérovém WC najdete také
přebalovací pult.

V letních měsících můžete využít
velkorysé zahrádky, a to nejen vedle
kavárny, ale i na její střeše. Objednat
si musíte na baru, ale jinak o vás
bude dobře postaráno. Obsluha je
sehraná a zdá se, že dobrou náladu
umí rozdávat za všech okolností. Ač
se některým může zdát cena za kávu
i dobroty trochu vyšší, potěší vás
jistě rychlost obsluhy, kvalita kávy,
ale i voda ke kávě, které vás čeká
u každého stolu dostatek.
Na mlýnku nejčastěji najdete
kávu brněnské pražírny Rebelbean.
Objevují se tu však také kávy od
Doubleshotu či jiné, snad skoro
vždy zde pořídíte i nějakou zrnkovou

kávu domů. Čas od času se zde koná
cupping. Kávu si běžně vychutnáte
jak na bázi espressa, tak na filtru. Kavárna se nachází kousek od zastávky
trolejbusu a je jednou z mála v Brně,
kde se otevírá už v 6.00. Neváhejte
ji navštívit!
www.facebook.com/
spitalcafemitte/
po–pá 6.00–18.00
so a ne 8.00–18.00
||Eichi Bilíková, Kačka

99 pokoju až pro 250 hostů
konferenční sály až pro 400 osob
wellness pro ubytované hosty zdarma
moderní fitness centrum a bowling bar
parkování zdarma pro hotelové hosty

Střední 61, 602 00 Brno
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hotel@hotelavanti.cz

tel.: 541 510 111

www.hotelavanti.cz
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Knihy

Představujeme

Hornické vdovy
„Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? Představte si,
že vám odejde do práce zdravý člověk, že už nikdy nepřijde, že vás nikdy nepohladí,
že se nikdy nepomilujete, že vás nechytne za ruku… Nejde říct: chlapů je milion.
Ten váš je jeden.“ Tak zní úvod k pozoruhodné knize, kterou letos vydalo malé
nakladatelství sídlící v Želešicích u Brna. Editorka Kamila Hladká do ní kromě
výpovědí konkrétních pamětnic, jež tvoří jeho stěžejní část, zahrnula množství
fotografií a materiálů z rodinných archivů. Za pomoci toho všeho kniha Hornické
vdovy vypráví trochu jiný příběh hornictví, než na jaký jsme zvyklí.
Kdy se ve vás zrodila myšlenka zpracovat příběhy žen,
které přišly při práci v dolech
o partnera? Je pravda, že u nás
dosud žádná kniha na toto
téma nevznikla?
Řadu let působím jako knižní editorka a starám se nejen o kompletní vznik díla, ale původní knižní
projekty i vymýšlím. Nápadů mám
denně spoustu, všechno kolem nás
je nositelem nějakého toho příběhu… Téma hornických vdov ke
mně přišlo na podzim 2017 na cestě
mezi Brnem a Bělehradem. Někde za
Bratislavou jsme v autě ještě chytali
Český rozhlas, kde vysílali krátkou
reportáž o hornictví, a já jsem si to
hned spojila s hornickými vdovami.
Za pár dnů jsem pak jela do Slezska,
abych sbírala první informace a nasála tamní atmosféru. Nejdřív jsem si

18

myslela, že jen najdu autora, který by
se tématu mohl a chtěl věnovat, jak
to bývá v mé praxi obvyklé. Nakonec
to dopadlo tak, že jsem po další dva
roky nepřestala do této oblasti jezdit
a knihu připravila sama. Na našem
trhu jde skutečně o první publikaci
na toto téma. Věnuji se pouze původním českým knižním projektům,
které ještě nikdo nezpracoval, jinak
by mě to ani nebavilo, nedávalo by
mi to smysl.

co můžu nabídnout, co od nich očekávám a že budou vše autorizovat.
Myslím, že se svým podílem v knize
souhlasily z několika důvodů. Konvenovalo jim, že se bude o lokalitě
a problematice hovořit v celorepublikovém měřítku a že bude významně zdůrazněna síla hornických žen,
kterých si jinak nikdo nevšimne.
A pak také, jak jste správně zmínila,
to pro ně byla i jakási komplexní
vnitřní zpověď.

Jsou všechny příběhy svázané
s Ostravskem? Hornictví se
v minulosti vyskytovalo i v jiných regionech…
Všechny příběhy jsou svázány s ostravsko ‑karvinským revírem. V minulosti se u nás sice provozovala těžba na šesti černouhelných pánvích,
ale přála jsem si zachytit příběhy
z lokality, kde je hornictví stále živý
organismus a kde v minulosti černouhelná těžba zásadně ovlivňovala
společenský a ekonomický kontext
regionu, což, jak se domnívám, bylo
pouze zde.

Narazila jste na takové, které
vypovídat odmítly?
Pouze jednou se stalo, že jsme měly
rozhovor domluvený, ale paní neotevřela. Zvonila jsem, telefonovala,
čekala několik hodin, až se paní za
pár dnů omluvila, že to nezvládla.
Nezlobila jsem se, pro mě jsou i takové zkušenosti určitou informací.

Byly dotazované ženy ochotné se s vámi o svůj příběh
podělit? Dá se říct, že to pro
ně byla i určitá terapie?
K hornickým vdovám jsem se dostávala různými cestami, a pokud se
mi s nimi podařilo domluvit předem
e‑mailem nebo telefonicky, během
rozhovorů již žádné problémy nenastaly. Spíš naopak. Byly to velmi
silné hodiny, kdy jsme se setkávaly,
povídaly si a natáčely. Předem jsem
ženám vysvětlila, jak bude naše práce probíhat, jak bude kniha vypadat,

Jsou tyto příběhy ve svém
jádru stejné, nebo jsou mezi
nimi podstatné rozdíly? Třeba
v tom, jak smrt manžela jednotlivé ženy přijaly, vyrovnaly
se s ní…
Zahrnula jsem příběhy žen od těch
nejstarších až po současnost. Třeba nejstarší Olze je osmdesát a její
muž zemřel v červenci 1961 na dole
Dukla, nejmladší Ivaně je třicet osm.
Podobná jsou pouze základní témata
(lokalita, hornictví). Protože jsme
však každý odlišný, i vdovy jsou jiné
a s osudem se i jinak vyrovnávaly.
Jednotlivé ženy mají na život odlišný pohled, což, myslím, víc vychází
z toho, kým samy o sobě jsou, než
z toho, jak je ona důlní událost poznamenala.

Recenze
Je něco, co vás při práci na
knize překvapilo?
Stále a znovu mě překvapují hornické vdovy samy o sobě. Jejich
otevřenost, schopnost radovat se
z mála, vděčnost, praktičnost, zbytečná nekomplikovanost a vysoká
míra spolehlivosti.

Co považujete za hlavní přínos
publikace?
Přinášíme autentické autorizované příběhy na pozadí historických
proměn Československa a České
republiky, kdy bylo hornictví vnímáno jednou jako výkladní skříň
socialismu, jindy jako jev zesměš-

TIP: Insignie a archiválie
brněnských univerzit
Mimořádná, pouze týdenní výstava rektorských
a děkanských insignií a univerzitních archiválií
i s originály exponátů. Bude doplněna insigniemi
brněnských primátorů, symboly a historickými
dokumenty města Brna, Jihomoravského kraje
a dalších institucí. Vstupní část expozice bude věno
vána událostem 17. listopadu – 30. výročí sametové revoluce (1989)
a výročí 80 let od uzavření vysokých škol v době protektorátu (1939).

Moravské zemské muzeum
16.–24. listopadu 2019 | www.brnouniverzitni.cz

Knihy
ňovaný. Cílem knihy bylo poodkrýt
fenomén hornictví v jiném světle
a relativizovat mnohaletá klišé, jež se
k němu vážou. Myslím, že i ten velký
a pozitivní zájem, který kniha vzbudila, dokazuje, že se to snad podařilo.
||Eva Svobodová

Dcera sestry
Malé rodinné nakladatelství,
publikující původní české
knihy se zaměřením na
ženské čtenářstvo. Vydalo
také například knihy Lady
Remoska o Mileně Grenfell
‑Barnesové, ženě, jež byla
jedním z tzv. Wintonových
dětí a ve světě proslavila
českou remosku, či publikaci
Krkavčí matka známé blog
gerky Veroniky Hurdové. Více
na www.dcerasestry.cz.

Karlovarský kanibalismus
Listopadový čas je pochmurný
sám o sobě, v tomto období
se nabízí četba spíše něčeho
klidnějšího a veselejšího. Koho
ale chladné počasí nechává
chladným, ten se může pustit
do temné novinky Miloše
Urbana KAR.
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Kniha splňuje základní požadavky
běžného čtenáře – je to detektivka,
napsal ji známý český autor (pro ty,
kdo to rádi lokálně), má pozoruhodnou obálku a snesitelný rozsah 350
stran. Se vším ostatním už to tak
přímočaré není.
KAR je do jisté míry návratem
k „černým románům“ s autobiografickými prvky, jež autorovi získaly
popularitu. Hlavní hrdina, spisovatel
Julián Uřídil, je proslulý texty s popisy hrůzných vražd. Právě proto se
na něho jeho starý známý obrátí
s požadavkem, aby se podílel na
vyšetřování kanibalských zločinů
v Karlových Varech (policie je, jako
v detektivkách obvykle, bezradná
nebo neschopná, případně obojí
zároveň). Tím se roztáčí koloběh
událostí, za jejichž spád, syrovost
a atmosféričnost by se nemusel stydět ani Dan Brown. Dokonce jsou popsány podobně úsporným jazykem.
Román se dá interpretačně
uchopit také jako Urbanovo vyznání (nutno podotknout, že hluboce

negativních) pocitů vůči Karlovým
Varům. Strávil zde své dospívání,
na které dle vlastních slov nevzpomíná rád. S městem, které je podle
něj v rozkladu, se tak vypořádává
částečně i prostřednictvím KARu.
Nicméně bylo by chybou považovat
tuto knihu jen za hořkou zpověď. Na
prvním místě stojí detektivka, která
je pouze ukotvena v místě, k němuž
má autor rozporuplný vztah. To se
v textu zákonitě projevuje, ale poselství knihy na tom nestojí.
KAR se čte lehce i těžce, balancuje na hraně kýče, přesto je v něm
poetika Urbanových raných textů
snadno rozpoznatelná. Doporučeno těm, kteří nemají (nebo i mají)
rádi Karlovy Vary, a hlavně těm,
kdo raději než žebírko či stehýnko
pořádnou lidskou flákotu.
Název: Karlovarský kanibalismus
Autor: Miloš Urban
Nakladatelství: Argo, 2019
||Petra Horáková
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Timeout
Získejte odvahu ke změně

#menimesvet

Prožijte s námi
odvážný podzim

V Brně se koná výjimečná konference, díky
které získáte odvahu měnit sebe i svět. Přijměte
pozvání na inspirativní konferenci Konference
360, na které vystoupí výtečné osobnosti z oblasti
businessu, leadershipu, osobního rozvoje i všed
ního života. Vystoupí celkem 12 řečníků. Učme se
dělat odvážné kroky. Společně získejme odvahu
ke změně. Měnit sebe. Měnit svět.

Konference 360
Semilasso, 22. a 28. listopadu 2019
www.konference360.czz

2 dny
12 témat odvahy
480 minut inspirace
22.11. a 28.11. 2019
KC Semilasso Brno

#odvaznypodzim

www.konference360.cz

3. 11. Světýlka - putování s lampiony ve Wilsonově lese
8. 11. S lampionky za vílou Maceškou na Vinohradech
10. 11. Lampionový průvod s ohňostrojem v Kohoutovicích
23. 11. Adventní Vídeň - výlet autobusem na vánoční trhy
24. 11. Advent na Lesné - tvořivá neděle plná zábavy

www.luzanky.cz
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Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 602 00 Brno
tel.: 541 646 111, www.mzk.cz
e-mail.: mzk@mzk.cz
VÝSTAVA
od 05/11 Oči Brna: Pavel Švanda — V instalacích v přízemí MZK
najdete ukázky z tvorby spisovatele a publicisty Pavly Švandy
a z ohlasů na ni. (Foyer MZK)
AKCE
Út 05/11 Krajina s trnem v oku — Pavel Švanda se ohlíží za
dobovými proměnami, jež prožíval spolu se svými literárními
přáteli. (Videokonferenční místnost), 18:00
St 06/11 Černobyl – seriál a skutečnost — Přednáší RNDr.
Vladimír Wágner, CSc., 19:00
Po 11/11 Exkurze do restaurátorské dílny. Nutná registrace
předem na tel. č. 778 709 815 v pracovní dny od 8 do 15 hod. 14:00,
15:00, 16:00
Po 11/11 Bádejte s námi — Knihovna jako partner, bez kterého
se neobejdete. Exkurze. (Malý sál), 17:00
Út 12/11 Sucho – hrozba krajiny 21. století — Přednáší: Prof.
Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Konferenční sál), 18:00
St 13/11 Dvanáct statečných na měsíci — Přednáší Ing. Tomáš
Přibyl. (Konferenční sál), 19:00
Út 19/11 Česká nemocnice ITIBO – Keňa — Vypráví Aleš Bárta.
(Konferenční sál), 19:00
Út 26/11 Oči Brna: Čtvero sezon — Ukázky z rozhlasových pořadů Pavla Švandy vybrala a s autorem beseduje dramaturgyně
Českého rozhlasu Alena Blažejovská., 18:00
Čt 28/11 Nepotřebná astronomie aneb Jednou z ni budou
vlády vybírat daně. Přednáška o významu astronomie a výzkumu, inspirovaná M. Faradayem. Přednáší: RnDr. Jiří Grygar
CSc. (Konferenční sál), 19:00

Timeout

Kulturní středisko Omega — Musilka
Musilova 2a, 614 00 Brno, tel.: 545 211 891
e-mail.: ksomega@ksomega.cz
www.ksomega.cz
Předprodej: INDIES Poštovská 2,
DPL nám. Svobody 17, TIC Radnická 2
St 06/11 Folk team — Tradiční podzimní koncert legendární
brněnské folk rockové skupiny Folk Team, která funguje bez
přerušení činnosti téměř 45 let, 19:00
Čt 07/11 Luboš Pospíšil & 5P — Matador české hudební scény
s hlasem, který si nespletete. Aktuální šňůra nabízí průřez celou
protagonistovou kariérou. Publikum se samozřejmě dočká jak
novinek ze „Soukromé elegie“ tak osvědčených písniček ze zlaté
éry, 19:30
So 09/11 KLÍČ — Koncert folkové legendy v kompletní sedmičlenné sestavě, 19:00
Út 12/11 Žalman & spol. — Koncert Pavla Lohonky, jenž
právem patří mezi české folkové legendy. Je jedním z tvůrců,
kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény, 19:30
Út 19/11 Radůza — Tentokrát představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového alba „Muž
s bílým psem“, ale i písničky z prvních desek, 19:30
St 20/11 Volání větru — Večer trampských písní. Účinkují:
KARABINA (Brno), HOBOES REVIVAL (Praha), 19:00
St 27/11 COP — romantická muzika s americkým střihem,
českou duší a silným vnitřním motorem, 19:30

VIDA! Science centrum
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
tel.: 515 201 000, www.vida.cz
Stálá expozice: přes 175 hravých exponátů, např. tornádo,
zemětřesení, oceán v lahvi, obří srdce, magnetická socha, trenažér pilotů stíhaček
Dočasná výstava:
Haló – vyzkoušej různé způsoby, jak doručit vzkaz (do 3. 11.)
Digitálium – vydejte se do virtuálního světa (od 15. 11.)
Science show: Detonátor, Mr. Ucho – představení se zábavnými
pokusy, několikrát za den, v ceně vstupenky do expozice
Pevnost VIDArd: Hra o poklad expozice, kdykoliv během otevírací doby
Promítání 3D filmů: Pidiobři – hlodavčí western, víkendy, Oceány – fascinující film o neprobádaném světě pod hladinou, denně
Bastlírna: Prostor pro všechny malé i velké kutily, otevřeno
denně, v ceně vstupenky
AKCE:
02–03/11 Hustý dílny – Víkendové labodílny o hustotě kapalin,
několikrát denně, 45minutový program s pokusy pro rodiny
s dětmi, 11:00–16:45
09–10/11 Hustý dílny, 11:00–16:45
15–17/11 Bastlfest – Festival kutilství pro celou rodinu, vyzkoušejte si pracovat se dřevem, vyfouknout sklo nebo se třeba naučit
programovat roboty, 10:00–18:00
23–24/11 Hustý dílny, 11:00–16:45
Po 25/11 Albatros – Představení s pokusy o vzduchu a létání
pro předškolní děti, 9:30, 10:30
Pá 29/11 VIDA! After Dark: DRINK – Science centrum otevřené po setmění vás přesvědčí, že za každým drinkem se skrývá
opravdová věda, 19:00–24:00
So 30/11 Oslava 5. narozenin VIDA!, 10:00–18:00
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Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287
e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz
www.facebook.com/hvezdarna.brno
PROGRAM NA LISTOPAD
středa: Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál
digitária) – v 18:00, Jóga na hvězdárně – 18:30, pozorování
večerní oblohy – v 19:00, Příběh nekonečných poutníků:
Voyager 3D (sál digitária) – ve 20:00 / čtvrtek: přednáška
(sál digitária) – v 18:00 (kromě 7. listopadu), pozorování
večerní oblohy – v 19:00 / pátek: Relaxace pod hvězdami
(sál malého planetária) – v 17:15, Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál digitária) – v 18:00, pozorování večerní
oblohy – v 19:00 (kromě 1. listopadu), Příběh nekonečných
poutníků: Voyager 3D (sál digitária) – ve 20:00 (kromě
15. a 22. listopadu) / sobota: Kouzelný útes Kaluoka’hina
2D (sál digitária) – v 10:00, Kouzelný útes Kaluoka’hina 3D
(sál digitária) – v 14:00, Kouzelný útes Kaluoka’hina 3D (sál
digitária) – v 16:00, Příběh nekonečných poutníků: Voyager
3D (sál digitária) – v 18:00, pozorování večerní oblohy –
v 19:00, Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál
digitária) - ve 20:00 / neděle: Kouzelný útes Kaluoka’hina
2D (sál digitária) – v 10:00, Kouzelný útes Kaluoka’hina 3D
(sál digitária) – ve 14:00, Kouzelný útes Kaluoka’hina 3D
(sál digitária) – v 16:00, Příběh nekonečných poutníků:
Voyager 3D (sál digitária) – v 18:00
MIMOŘÁDNÉ AKCE
Út 5/11 Skrze červí a černou díru aneb Fyzika Interstellaru – prof. RNDr. Pavel Krtouš, 18:00
Po 11/11 Přechod Merkuru přes Slunce, 13:00–16:15
V pondělí 11. listopadu 2019 přejde planeta Merkur přes
sluneční kotouč. Úkaz nastává přibližně 13 krát za století.
V Česku pak znovu až v listopadu 2032.
Po 11/11 Černobyl – spící peklo, cestopisná přednáška
Tomáše Kubeše, 18:00
13–14/11 Týden vědy a techniky AV České republiky, 18:00
St 13/11 Trend obnovitelné energie – metody produkce
biopaliv třetí generace, Mgr. Ota Samek, Dr.
Čt 14/11 Forenzní věda: svoboda i odpovědnost,
pplk. Mgr. Ivana Turková
Čt 14/11 Černobyl: vynikající seriál a realita – Ing. Dana
Drábová, Ph.D., 18:00
Pá 15/11 Czech space week a Pražský filmový orchestr –
Czech Space Week na Hvězdárně a planetáriu Brno připravuje speciální koncert Smyčců PFO, který představí další
zajímavé filmové hudby v podání unikátního aranžmá.
Vstupenky lze rezervovat a zakoupit na telefonních číslech
731 172 038 nebo 605 218 387 nebo na www.praguefilmorchestra.com/koncerty, 19:00
Čt 21/11 Mozek a tajemství jazyka – Mgr. Luboš Brabenec
a Mgr. Jaroslav Točík, 18:00
Čt 28/11 Kvantové počítače: revoluce nebo slepá ulička? – Mgr. Karel Lemr, Ph.D. ml., 18:00
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Recenze

Zmrtvýchvstání nejslavnějšího
vězně
Proslulý velitel pandurů ve službách Marie Terezie,
baron František Trenck je opět na Špilberku! Tentokrát
se z vězeňské budovy v zadním příkopu nastěhoval
do východního křídla hradu, kde je až do konce roku
vydán všanc zvědavým pohledům.
Výstava Baron Trenck, nová tvář
legendy jde totiž na tělo, a to doslova. Ne, neleží tu jeho mumie,
ta i nadále odpočívá v kapucínské
hrobce, kam byla uložena hned
po jeho smrti roku 1749. K novému
životu však barona probudil projekt, při němž odborníci z různých
odvětví podrobně po tři roky zkoumali vše, co z jeho tělesné schránky
zbylo.
Výsledky jejich bádání jsou v kostce shrnuty právě zde, ve dvou gotických sálech. Můžeme směle říci, že se
tak děje zdařile, přehledně a zároveň
i vizuálně atraktivně. Přestože se často jedná o odbornější záležitosti a termíny, zvláště z oblasti anatomie, jsou

povětšinou předkládány přístupnou
formou. A pokud jde o obsah, tam se
jeden nestačí divit. V dnešní hyperkorektní době mávající ochranou
osobních údajů na každém kroku
je docela kuriózní setkat se najednou s pravým opakem. Baroknímu
dobrodruhovi se nepodařilo skrýt
prakticky nic. Nejenže známe velikost jeho bot, rozpětí paží či délku
prstů. Seznámíme se i s jeho detailním chorobopisem, zjistíme, na
které straně měl ve zvyku kousat,
kterou rukou šermoval a nakolik
pečoval o svůj chrup.
Druhá část se věnuje přiblížení postupu při tvoření 3D modelu
Trenckovy hlavy a pravděpodobné

podoby. A pak, na samém konci,
za diskrétní plentou, se s velitelem
pandurů střetneme osobně a ještě
nám u toho zahraje na housle. Blízké
setkání 3D druhu.
Baron Trenck, nová tvář legendy
Hrad Špilberk
3. října – 31. prosince 2019
www.spilberk.cz
||Eva Svobodová

TIP: Bastlfest – festival
kutilství pro celou rodinu

TIP: Michal Sedláček – nástup
do třetí třetiny

Zajímá vás, co
všechno jde
sešroubovat,
spájet, na
programovat,
stlouct nebo
sešít? Pak si urči
tě nenechte ujít
Bastlfest – fes
tival kutilství pro celou rodinu. Užijte si dílny
pro děti i dospělé, mobilní digitální laboratoř,
vyfukování skla, opravu budíku i sestavování
robotických stavebnic. Těšte se na retrokou
tek věnovaný kutilství 80. let. Partnerem akce
je Jihomoravský kraj a BAUHAUS.

Praha, New York,
MICHAL SEDLÁČEK
Moskva, Santa Mo
NÁSTUP DO TŘETÍ TŘETINY
VÝSTAVA HLAVNÍHO ARCHITEKTA BRNA
nica, Los Angeles.
To jsou města,
kde žil a pracoval
architekt Michal
Sedláček. Po 25
letech v zahraničí
se vrátil zpět do
rodného Brna, kde
už třetím rokem
vede Kancelář
architekta města. Výstava s podtitulem „nástup
do třetí třetiny“ představí jeho dosavadní kariéru
15.11. - 6. 12. 2019
architekta, pedagoga a ředitele.
URBAN CENTRUM

Bastlfest 2019
VIDA! science centrum |
15.–17. listopadu 2019, 10.00–18.00
www.vida.cz

Urban centrum, Mečová 5
14. listopadu – 6. prosince 2019
www.urbancentrum.brno.cz
www.kambrno.cz
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MEČOVÁ 5
PO-PÁ 10-12, 13-18

Program

Muzeum Brněnska
www.muzeumbrnenska.cz
www.facebook.com/
muzeumbrnenska
Podhorácké muzeum
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
tel.: 544 544 220
predklasteri@muzeumbrnenska.cz
V muzeu a klášteře, otevřeno:
út–ne 8:00–12:00 a 12.30–16:00,
vč. 17. 11.
VÝSTAVY:
do 10/11 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana – výstavní projekt
založený na propojení výtvarného umění
a přírodních věd představí malby, trojrozměrné modely a paleontologické vzorky
prehistorické fauny a flóry.
od 12/11 Sametová revoluce
Výstava k 30. výročí událostí v listopadu
1989 s důrazem na situaci na Tišnovsku.
AKCE:
7/11 Poslední moře na Tišnovsku a jeho
zkamenělé pozůstatky
17:00
Přednáška RNDr. Nely Dolákové, CSc.
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity.
EXPOZICE:
Klášter Porta coeli
– raně gotická křížová chodba, kostel, kapitulní síň / Měšťanský obytný interiér
z přelomu 19. a 20. století / Paleontologie a mineralogický systém / Minerály
na Tišnovsku / Lapidárium kamenných
fragmentů.
Památník Mohyla míru
K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel.: 544 544 240
mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz
Otevřeno út–pá 9–16.30 h.
poslední prohlídka v 15.30 h.
Spojení MHD BUS č. 48 z Brna,
Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves)
VÝSTAVY:
do 3/12 „Slovutný pane architekte!“
Josef Fanta – český architekt na prahu
nové doby.
Po stopách významného secesního architekta, památkáře a všestranného umělce.
Výstava představí Josefa Fantu nejen jako
autora budovy pražského Hlavního nádraží
a Mohyly míru.
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AKCE:
7/11 Petr Hrůša: Dílo architekta Josefa
Fanty
17:30
Přednáška předního českého architekta a univerzitního profesora Petra Hrůši
o díle významného secesního architekta
Josefa Fanty.
EXPOZICE:
Fenomén Austerlitz. Expozice představuje
bitvu a napoleonské války očima současníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, spisovatelů nebo malířů.
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805
Stálá multimediální expozice přináší poučení i silný nevšední zážitek.
Památník písemnictví na Moravě
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
tel.: 544 544 280
rajhrad@muzeumbrnenska.cz
Otevřeno: út–ne 9–16 h.
poslední prohlídka v 15 h.
VÝSTAVY:
od 21/11 Adventní a literární inspirace
Inspirativní náměty pro výzdobu domácností na přelomu roku doplní literární
kontext v podobě textů vánočních přání,
koled a novoročenek.
do 26/1 Pálavo nádherná…
Krajina jižní Moravy inspirací pro výtvarné
a slovesné umění. Výstava obrazů Danuše
Vítkové-Klímové a fotografií Vlastimila
Vojáčka, doplněná o poezii.
AKCE:
10 až 24/11 Den poezie – Otevři oči!
Seminář tvůrčího psaní se spisovatelem
a překladatelem Richardem Skolkem a spe
ciální komentované prohlídky pro ZŠ a SŠ.
do 31/3/2020 Skrytá paměť Moravy
14. ročník literární soutěže pro mládež od
12 do 19 let.
STÁLÉ EXPOZICE:
Moravská literatura 19.–20. století / Historická benediktinská knihovna / Pracovna
básnika Josefa Suchého / Staroslověnština a moravské písemníctví 9.–18. století /
Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera.
Vila Löw-Beer v Brně
Drobného 22, 602 00 Brno
tel.: 544 544 200
vila@vila.muzeumbrnenska.cz
www.vilalowbeer.cz.
Otevřeno: út–ne 10:00–18:00
prohlídky technického zázemí vily
pá–ne v 10:30, 12:30, 15:30 h.

Výstavy

Zahrada po–ne 10:00–18:00
Výstavy jsou umístěny v galerii
Celnice – zahradním domku
VÝSTAVY:
do 26/1/2020 Fabriky a fabrikanti
Podnikatelské aktivity rodin textilních
magnátů v meziválečném období.
AKCE:
13/11 KRUH – Klub seniorů Muzea
Brněnska
15:00
Setkání na téma Móda včera a dnes.
21/11 Komorní kytara ve vile
19:00
Koncert předního českého kytaristy Vladislava Bláhy, jako jeho host se představí
cembalista Martin Hroch.
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY:
Technické zázemí vily
Komentovaná prohlídka technického
zázemí vily seznámí návštěvníky se zachovalými prvky unikátního systému
teplovzdušného vytápění a chlazení.
Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer
a Tugendhat
Expozice zasazená do interiéru představuje
kapitoly z dějin architektury a životního
stylu měšťanstva v Brně od 2. poloviny
19. až do počátku 20. století.
Muzeum ve Šlapanicích
Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 544 260
slapanice@muzeumbrnenska.cz
Spojení MHD trolejbus č. 31
z hl. nádraží do Šlapanic – Kalvodova.
Otevřeno: st–pá 13:00–18:00
so–ne 10:00–12:00 a 12:30–18:00
VÝSTAVY:
do 26/1/2020 Nomádi Evropy – Dráteníci
Výstava převzatá z Považského múzea
v Žilině připomene fenomén drátenictví.
do 9/2/2020 Rostliny a lidé: Od koření
po pneumatiku – Interaktivní výstava.
Muzeum v Ivančicích
Krumlovská 25, 664 91 Ivančice
tel. 544 544 250
ivancice@muzeumbrnenska.cz
VÝSTAVA:
od 1/11 125 let Muzea v Ivančicích
Výstava přiblíží historii ivančického muzea
a představí průřez muzejními sbírkami.
Probíhá v Památníku Alfonse Muchy, Palackého nám. 9, Ivančice.
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Vila Stiassni
Hroznová 82/14, 603 00 Brno
tel.: 778 545 993, vila@npu.cz
www.vila-stiassni.cz
STÁLÁ EXPOZICE – Interiéry vily Stiassni
VÝSTAVY
do 16/12 Havlova architektura – Výstava představí spolupráci prezidenta Václava Havla se světově známými architekty Evou Jiřičnou,
Bořkem Šípkem nebo Josefem Pleskotem. Dotkne se nejznámějších
staveb Havlů stavitelů i osobnosti Václava Havla. Expozici doprovodí
plastiky a kresby Zdeňka Makovského.
AKCE
2/11 Gido se vrací domů – Koncert ke 100. výročí narození českého
hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina, 18:00
9/11 Jan Bartoš: Hranice romantiky – Klavírní koncert z cyklu
Piano Moozic, 19:30
15–17/11 Brněnská růže – Floristická soutěž
24/11 Komentovaná procházka po významném okolí vily Stiassni, 10:30
29–30/11 Adventní a vánoční prohlídky – Elegantní interiéry
s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou – to čeká
návštěvníky vily Stiassni během adventních a vánočních prohlídek,
kdy nebude chybět vánoční stromeček a nejedno překvapení pro
návštěvníky…

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
602 00 Brno, tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz
Otevřeno: po–pá 10:00–12:00, 13:00–18:00. Vstup zdarma.

do 8/11 Tři roky pro Brno – Výstava, mapuje třetí rok Kanceláře architekta města (KAM).
od 14/11 MICHAL SEDLÁČEK – nástup do třetí třetiny
Výstava hlavního architekta města Brna

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
545 581 206, www.rommuz.cz Otevřeno: út–pá, ne 10:00–18:00.
e-mail: propagace@rommuz.cz
VÝSTAVY:
do 3/5/20 Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní
Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren
až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako lavutara, neboli hudebníci. Výstavní projekt Muzea romské kultury
představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejich aktérů na základě lokálního výzkumu sledujícího několik
významných hudebních rodin, ve kterých se předává hudební
řemeslo z generace na generaci. Kurátoři: Matyáš Dlab, Anna
Babjárová, Gejza Horváth, Zbyněk Andrš.
STÁLÁ EXPOZICE:
Příběh Romů – Dějiny Romů od starověké Indie až po události II.
světové války a současnost. Možnost komentovaných prohlídek
v ceně vstupného po předchozí domluvě na emailu: lektor@
rommuz.cz nebo na tel: +420 545 214 419.

OBJEDNÁVKY

INZERCE
tel.: 774 458 060

41. mezinárodní prodejní výstava minerálů,
fosilií, šperků a přírodnin

si Vás
dovoluje
srdečně
pozvat
na výstavu

MÝTY SEVERU
Obrazy Runové magie vystavuje

JARDA SKLENÁŘ

Výstava potrvá od 17. 10. do 22. 11. 2019
Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ
Pekařská 52, 602 00 Brno
GaleriePekarska
ÚT – PÁ od 10:00 do 17:00 hod.
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16. - 17. 11. 2019
Výstaviště Brno, pavilon B

Doprovodná výstava:
Významné mineralogické
lokality jižní Moravy II

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin
vstupné: 100 Kč,
zlevněné 50 Kč

www.mineralybrno.cz

2.–3. 11. 2019
8. ročník „Posvátný eros“
Praha
hotel Andel‘s
by Vienna House Prague
tantra-festival.cz

Milujete kulturu
a sport?
Podpořte, prosím, vydávání
bezplatného
magazínu kult.
ﬁnančním darem
na náš
transparentní
bankovní účet číslo
2200731245/2010
vedený u FIO banky!
Mockrát děkujeme!
KULT, z. s.
11 | 2019

Přechod na DVB-T2
za tebe vyřeší netbox!
Vyzkoušej si televizi Kuki
nezávazně na měsíc zdarma!
Funguje přes internet, tedy
bez antén a vysílačů.

Optický internet s televizí Kuki
od 500 Kč/měsíc
539 01 55 21

www.netbox.cz
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Sport

Žabiny začaly Evropskou
ligu vítězně
Začátkem října hostily basketbalistky BK Žabiny Brno první ze tří
dílčích turnajů Evropské ženské basketbalové ligy EWBL, ve kterém
doma na Rosničce přivítaly celky ze Slovenska a Ruska. Ve všech
třech utkáních si dokázaly se soupeřkami poradit a vyskočily tak na
průběžné první místo osmičlenné tabulky základní skupiny A.
V prvním utkání svedly hráčky Žabin doslova boj s ruským druholigovým týmem BC Nika Syktyvkar a ve
druhém poločase slovy trenéra Viktora Pruši „umlátily výhru“ 78:71, a to
i díky famózním 23 bodům americké
rozehrávačky Janee Thompson.
Druhé utkání proti Dynamu
Moskva, tentokrát superligovému
ruskému týmu, vedenému rodinou
Ovečkinových, mělo jasnější průběh
a Brňanky ho vyhrály 81:60 i zásluhou kapitánky týmu a vnučky legendy (nejen) žabovřeského basketbalu
Jana Bobrovského Kláry Křivánkové,

která iniciovala trhák ve skóre a jako
jedna z pětice hráček se dostala na
dvouciferný bodový zápis.
Třetí utkání proti slovenským
Piešťanským Čajkám bylo poznamenáno zdravotními výpadky na
straně soupeře, Čajky nastoupily
pouze v sedmi hráčkách, během
utkání o jednu další vinou zranění
přišly, a když se dvě vyfaulovaly,
Piešťany dohrávaly ve čtyřech. Zápas tak Žabiny získaly jednoznačně
71:37.
Tato evropská soutěž bude pro
Žabiny pokračovat na přelomu listo-

padu a prosince druhým turnajem,
který se odehraje právě v Piešťanech.
Tam čekají na Brňanky soupeřky
z maďarského PINKK Pécsi 424 a běloruského Horizontu Minsk.
EWBL však není jedinou evropskou soutěží, kterou Žabiny v říjnu
zahájily. Na konci měsíce doma
v rámci Středoevropského poháru
CEWL hostily silného rumunského
soupeře CSM Satu Mare. A právě na
tuto mezinárodní soutěž, pořádanou Českou basketbalovou federací, míří další jejich pozvánka. Ve
středu 27. listopadu 2019 přijedou
na Rosničku Belgičanky ze Spirou
Ladies Charleroi. Utkání začíná
v 18.00, vstupné je 50 Kč, pro děti
zdarma.
||Redakce

DO FORMY
ZA 3 MĚSÍCE
Kounicova 20

Jak to funguje?
– vstupní a pravidelná měsíční
měření
– tréninkový plán
– jídelníček
– neomezené využívání spinningu,
posilovny, sálových lekcí atd.
www.spinningafitness.cz
informace: tel. 777 874 118
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vs.

Spirou
Ladies
Charleroi
středa

27 11 18:00

tel. 532 169 501/502 nebo
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

výstavy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do 1/3/20 Eva Eisler – Peter Demek

Na výstavě Eva Eisler spolupracovala spolu
se svébytným sochařem Peterem Demekem.

urban centrum brno
Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno,
tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz,
www.urbancentrum.brno.cz.
Otevřeno: po–pá 10:00–12:00, 13:00–18:00,
vstup zdarma.

e-mail: letohradekbrno@seznam.cz,
www.letohradekbrno.cz
Otevřeno út – ne 10:00–16:00.

výstavy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do 17/11 Svět hlavolamů

O fsetová a digitální
tiskárna

RYC H L E – K VA L I T N Ě – L E V N Ě
to vše umíme v tisku – vyzkoušejte nás!
Polygra a. s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno

+420 541 518 411 | obchod@polygra.cz | www.polygra.cz
Říjen 2019

19
19
MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori s.r.o.
naše pobočky najdete:

Jana Babáka 11, Brno-Královo Pole
Náměstí 28. října 16, Brno-střed
Šrámkova 14, Brno-Lesná
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
Černopolní 37a, Brno-sever
škola, která:
- podporuje individuální rozvoj dětí
podle jejich schopností a zájmů
- rozvíjí u dětí zdravý životní styl
- podporuje samostatnost a sebevědomí
- dává možnost volby s nastavenými pravidly
- výuka i s rodilým mluvčím v anglickém jazyce
- nabízí kroužky pro děti i doučování,
možnost přihlášení i dětí z jiných škol

www.pohrby.cz
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www.slunicko-montessori.cz
E-MAIL: caslavova@slunicko-montessori.cz
TEL.: 731 613 005
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