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Konec nudy v Brně
Zajímavý slogan, který je trošku podobný sloganu „Konec vodníků v Čechách“ nebo „Konec básníků v Čechách“. Že by se autor trošku inspiroval?
Každopádně je to heslo k zamyšlení!
Jako malý kluk jsem jezdil trolejbusem číslo 134 do
školy
kolem
„Domova důchodců“ na křižovatce
ulic
Tábor a Pod
Kaštany. Na zdi
Domova vedle
vchodu bylo sprejem napsáno
„Brno - mrtvé město“. (Již tehdy byli
sprejeři!) Trolejbus častokrát stával
na křižovatce na červenou přesně
před vchodem, takže si nevšimnout
nápisu bylo nemožné. Tehdy jsem význam textu vůbec nechápal, i když
jsem ho četl den co den.
Po letech jsem začal „dělat do kultury“. Jinak se tomu nedá říkat. Všiml
jsem si často, že brněnské publikum
je nějaké studené, uzavřené a neprojevující se. Myslel jsem si tehdy, že je
to problém toho, co se mu předkládá,
že je velice náročné, a proto je těžké se
mu vloudit do přízně. Zčásti to byla
pravda, ale zčásti ne. Nemohl jsem
přijít na to, proč?
Jednou jsem se bavil o divadelním zážitku s bratrem a naráz jsme sklouzli
k tomuto tématu, když v tom mi bratr
otevřel oči. Řekl: „Vzpomínáš na ten
nápis - Brno je mrtvé město?“ Svitlo
mi! V tom nápisu byla celá pravda!
Brno je mrtvé město, je to tak.
Dosvědčuje to i fakt, že si již skoro 50
let kupují Brňané stále stejně vypadající konkurenční kulturně informační
měsíčník, který jakoby zaspal dobu.
Brňané jsou zřejmě konzervativní,
nedůvěřiví a velice opatrně a pomalu
přijímají nové věci. Je to škoda, neboť
by tak Brno mohlo být někde jinde
než je a třeba by se o něm neříkalo, že
je „velkou vesnicí“.

Nemyslím si proto, že nastane konec
nudy v Brně, ani kdyby vycházelo dalších deset časopisů s kulturním přehledem. Žádný magazín nemůže ukončit konec nudy v Brně. To zmůže
pouze ten, kdo bude schopen oživit
toto „mrtvé město“!

Radek Holík
šéfredaktor
PS:
Vítám Vás v novém roce 2003 v novém
formátu, vyšším nákladu a širší distribuci. Přeji Vám, ať je příští rok stejně
úspěšný, jako byl ten letošní!
V lednovém čísle jsme pro Vás připravili spoustu zajímavého čtení.
Doporučit Vám mohu anonci na Talk
show L. X. Veselého, o které se více dočtete na programové stránce klubu Šelepka. Dále se nám podařilo spustit internetové stránky věnované brněnským restauracím na adrese www.menu.kult.cz, více na str. 7. Najdete na
nich mimo jiné i aktuální informace o
konaných plesech. Ani váš ples by na
těchto stránkách neměl chybět!
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Světlonoš
Budiž světlo!

Boj letošních finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého byl vyrovnaný. Někdo ale zvítězit
musel.
Markéta
Othová. /foto: Vlk/

Nezávislé taneční duo duWa
dance (Jaro Viňarský, Tomáš
Krivošík) důstojným způsobem zakončilo letošní 3. ročník
filmového festivalu Mezipatra.
/foto: Vlk/

O
výstavu
Jaroslavy
Fischerové v knihkupectví
Barvič a Novotný byl enormní zájem. Vernisáž kulturně
obohatil vynikající kytarista
Milan Kašuba. /foto: lek/

Letos poprvé se v Divadle Bolka Polívky uskutečnil festival Dialóg bez hraníc: Československé dni v Brně. Součástí byla vernisáž
výstavy kresleného humoru na téma Klaun
(kurátor výstavy Kazo Kanala na
snímku). /foto: mrk/

Bohaté slavnostní zahájení (28. 11.) zahrnovalo křest knihy a CD se slovenskými pohádkami, vystoupení folklórního souboru
Púčik a také ukázku z představení Jak kašpárek pohádku
hledal a do rozprávky zablúdil. /foto: mrk/
www.kult.cz
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Š

astná vítězka Markéta

Č

ankišou má druhé dítě

R

einerovy staré i nové časy

Stranu připravily: Lenka Kosová a Markéta Havelková

Markéta
O t h o v á
(1968) měla
letos poslední možnost
utkat se ve
finále
Ceny
Jindřicha Chalupeckého s ostatními „soupeři“, neboť toto ocenění
pro mladého českého výtvarníka je
věkově ohraničeno do pětatřiceti
let. Markéta se o cenu ucházela již
potřetí, a tak není divu, že se jí na
slavnostním vyhlášení v Domě u-

Brněnská
kapela Čankišou vydala
v listopadu
nové
CD
Densé ju (FT
Records), které následně, 4. prosince, pokřtila v
klubu Fléda, kde zároveň představila nový repertoár. Je jednoznačné,
že Čankišou uhájili svou pozici a v
oblasti ethno a balkánské muziky
ještě dlouho zůstanou pro svůj strhující projev zjevením. Písně s vymyšleným jazykem inspirované
jednonohým lidem Čanki mají pro-

Básník,
prozaik a majitel nakladatelství Petrov
M a r t i n
Reiner-civilně
Martin Pluháček
(1964) nedávným křtem oficiálně vpustil do života svou novou sbírku Staré a
jiné časy (nakladatelství Host).
Autorova už pátá básnická sbírka vzbu-

mění města Brna objevily v očích
slzy štěstí. Získala šek na 50 tisíc
korun na svůj další umělecký rozvoj a v příštím roce pojede na měsíční studijní pobyt do New Yorku.
Markéta Othová se v současné době věnuje výhradně černobílé fotografii. Na výstavě všech finalistů, kterou si můžete prohlédnout až do 5.
ledna, vystavuje kolekci 12 snímků „z
městské ulice“ nazvanou Návrat (již
uveřejněno v časopisu Detail) a poprvé zde prezentuje projekci diapozitivů Bez názvu.

stě úspěch a toho důkazem je i fakt,
že zpěvák „nosných rozměrů“
Karel Heřman byl oceněn 2. místem na mezinárodním festivalu v
Mongolsku. Pozoruhodné je, že
spontánnost, která prýští z koncertního vystoupení, je téměř na
100% přenesena také na CD. Na
něm se kromě stálých členů představují jako hosté např. Dorota
Barová (Tara Fuki) nebo trumpetista Lazaro Cruz. Na disku je jako bonus připojen videoklip ke skladbě
Sham Sut, kterou posluchači znají
již z předešlého-před dvěma lety vydaného-alba.

dí jistě nemalé rozpory a následné debaty, podobně jako knihy předcházející.
Neobvyklá Reinerova poezie staví čtenáře do situace vyprovokovaného či přinejmenším aktivovaného vnímatele. I
rozčílit či vzrušit se je jednou z mocných
pák umění. Rozmanité a různorodé texty čerpající z motivů starých časů i nedávných spojuje více či méně postava
Jana. Přitažlivý tvar dávají celé sbírce
koláže básníka Ivana Wernische.
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Multižánrový skladatel
Zdeněk Král
Nekomerční muzika z pera klavírního virtuoza
Hudebník Zdeněk Král. Před nedávnem
čerstvý
třicátník.
Neúnavný autor hudby. Klavírista.
Mistr improvizace.

z celého koncertu. Na základě improvizace jsme utvořili první skladbu, po ní další skladby. Byl to bezprostřední vznik.“

kult: Pocházíte z Čech, ale poté,
co jste začal studovat Hudební fakultu na JAMU (19931998) jste zakotvil v
Brně. Už jste si tu vytvořil zázemí, je to trvalý stav?
Z.K.: „Mně vždycky trvá hrozně dlouho, než
si zázemí, okruh přátel
vytvořím. Tady se mi
myslím povedlo vytvořit několik záchytných
míst.
Jedním
je
Janáčkova akademie,
druhým HaDivadlo, třetím Husa na
provázku a čtvrtým je moje bydliště.
Zakotvil jsem tu, ale je pravda, že cestuju hodně po republice a občas i
mimo, takže je možné, že se ještě někam přesunu. V České republice jsem
se stěhoval celkem jedenáctkrát, bydlel jsem i v Teplicích, Novém Boru a v
Praze…“

kult: Jaké jste měli na počátku,
před čtyřmi lety, ambice?
Z.K.: „Nejdříve jsme
fungovali jako duo, hráli jsme jako hosté různých kapel, spíše náhodné hraní. Potom nás
uslyšel Jiří Plocek, který
se rozhodl, že nám vydá
první desku, z čehož
jsme byli strašně překvapeni. Protože jsme
se báli, že by naše duo,
dva nástroje, celých pětačtyřicet minut desky
neutáhlo, tak jsme si přizvali další
muzikanty. Od roku 2000 jsme změnili název a jmenujeme se KK band.
Na koncerty jsme začali jezdit s celou
kapelou a tak už to zůstalo.“

kult: Po Vašem studiu, nepočítám-li doktorandské, jste založil kapelu K+K band. Jak jste se s
Martinem Krajíčkem potkali? Byli
jste dlouholetí kamarádi?
Z.K.: „Ne, vůbec jsme
se neznali. Seznámila
nás Irena Přibylová, redaktorka a hudební
vědkyně. Jeli jsme hrát
první koncert na zámek
do Blanska a s
Martinem jsme si řekli,
že tam zkusíme něco
zaimprovizovat. Zjistili
jsme, že to bylo nejlepší

kult: Když skládáte hudbu - víte
předem, kterou skladbu si ponecháte pro sólový projekt, která bude na repertoáru KK bandu….
Píšete do šuplíku?
R.Š.: „Píšu si do šuplíku, ale už vím
předem, pro koho to je. Mě inspiruje
interpret, v KK bandu zase nástrojové
obsazení, když píšu pro Žofku
Kabelkovou, tak vím, že
to musí být něco jiného
než třeba pro Pavla
Lišku do HaDivadla.“
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Z.K.: „Ovládám všechny klávesové nástroje, kytaru, flétny, bicí nástroje, ale
ne na takové úrovni jako klavír, že bych
s nimi mohl vystupovat veřejně.
Kontrabas jsem vystudoval na konzervatoři v Teplicích, i smyčce tedy zvládám. Aspoň do té míry, abych si dovedl
představit, jak na tyto nástroje lze hrát a
abych mohl napsat skladbu. Beethoven
taky neuměl kromě klavíru hrát na nic a
psal pro orchestr. Takže to není podmínka, umět hrát na nástroje.“
kult: Chtěla bych se zastavit u
Vašeho sólového koncertu Moje
milá (hudba), který už měl ve Flédě
dva díly. Do kterého čísla to chcete vytáhnout?
Z.K.: „Tak do stovky (smích).
Původně to byl jeden koncert. S
Michalem Javůrkem, mým manažerem, jsme zkoušeli dát dokupy projekt, který by byl dramaturgicky zajímavý, a protože Michal zjistil, že
komponuji hudbu různých žánrů,
měly to být takové žánrové sondy.
Jako celek to působilo velmi zajímavě, a protože se to líbilo i lidem, řekli
jsme si, že to zopakujeme (27. 11.
2002). Někteří naši hosté jsou stabilní, např. Mohsin Mortaba nebo Žofka
Kabelková, Mariana Chmelařová, ve
vážné hudbě se pořad obměňuje.
Stálou složkou je samozřejmě KK

band. V tomto duchu, s novým repertoárem bychom to chtěli obměňovat a
možná se to ještě někam posune.“
kult:Jste zároveň režisérem projektu?
Z.K.: „Píšu skladby, secvičím je, zrežíruju a Michal zařídí technické věci.“
kult: Do jaké míry je to tedy improvizovaný večer?
Z.K.: „Většinou dělám klavírní improvizaci na začátek nebo i nakonec jako přídavek, chci lidem ukázat, že je něco takového možné přímo na pódiu. Je to
vlastně pro mě nejjednodušší z celého
koncertu, protože to nemusím cvičit.
Stačí se trochu koncentrovat a nasát atmosféru v sále. Publikum dopředu upozorním, že něco připravuji, jsem vlastně
zprostředkovatelem emocí, ale samozřejmě dávám hlavně hodně ze sebe.“
kult: Koncerty si nahráváte? Nebo
improvizace jak vznikne, tak zase
zanikne?
Z.K.: „Dřív jsme nenahrávali, teď už
to ale děláme. Říkali jsme si s
Michalem, že z toho někdy něco vybereme a vydáme na CD. “
kult: V letošním roce (rozhovor
pořízen začátkem prosince - pozn.
red.) Vám vyšla reedice dříve vydaného CD Možnosti, které vzniklo v
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roce 1998. Z jakého důvodu jste
chtěl oprášit právě tuto nahrávku,
když Vám vyšly na CD i jiné (např.
Origami, Abraka)?
Z.K.: „Možnosti jsem vydal vlastním
nákladem na JAMU v nákladu 80 ks,
což jsem rozdal lidem. Bohužel to nemělo ani technickou úroveň, ani booklet.
Tehdy jsem to vytvořil a nemohl to opakovat. A lidem se to tak líbilo, tak jsme si
řekli proč to nevydat oficiálně, samozřejmě technicky „dohlazené“. Na ostatní
CD snad dojde řada později.“
kult: Můžete objasnit, proč Vám
grafik udělal na přebalu CD na hlavě klavír? Kdyby chtěl vyjádřit, že
žijete jen hudbou, nakreslil by ho
přece do hlavy…
Z.K.: „Myslím, že tím chtěl vyjádřit
lehkost, že to je sice vážná hudba, ale
ne nějaká těžká, závažná. Odlétající
klavír na vnitřní straně CD možná
znamená improvizaci-nápad co přijde a zase odejde. “
kult: U tohoto typu tvorby neexistuje jazyková bariéra - dostanou
se CD také na zahraniční trh?
Popisky na CD jsou česko-anglické…
Z.K.: „Budeme se snažit dostat na zahraniční trh, protože tohle je nekomerční muzika, a když se tím chce člověk trošku živit… Loni jsme koncertovali s KK bandem v Německu a v Belgii,
tam jsme CD prodávali hodně. To bylo
ještě první CD (Šoulet - pozn. red.), kde

nebyly dvojjazyčné názvy skladeb. U
druhého CD jsme už dvojjazyčnou verzi zvolili. Dnes se všechno dá prodávat
přes Internet. V současné době připravujeme anglickou podobu mých webových stránek www.zdenek-kral.cz, které by měly fungovat do konce roku. “
kult: Nepomohlo by vám změnit
vydavatele (firma J&M agency pozn. red.)?
Z.K.: „Myslím, že tohle mělo smysl
před deseti lety, mít velké vydavatelství, ale dneska právě díky Internetu
jsou možnosti jiné a velká firma není
tak potřeba. Navíc CD se díky distribuci předraží (pak se přepaluje) a dá
mi horší podmínky. Dlouhodobě je
dnes myslím lepší spoluvydávat svá
CD s člověkem, kterého osobně znám
a mám k němu důvěru.“
kult: Jaké máte plány do roku 2003?
Z.K.: „Plánujeme vydat tři CD. Jedno
bude soundtrack - jazzová hudba,
mysteriózní a tajemná, k jednomu
představení Divadla Komedie v
Praze. Mám připravené také další CD
improvizací, které jsem nahrál letos v
létě. Bude se jmenovat Očekávání. A
s Mohsinem bychom chtěli vydat další z jeho věcí, bengálské skladby.
Samozřejmě nás čeká spousta koncertů a další díl pořadu Moje milá
(hudba).“
/text: Lenka Kosová, foto: Markéta
Havelková a David Židlický/
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MENU - to jsou restaurace
Internetový průvodce gurmánským světem
Milí čtenáři časopisu KULT,
od lednového čísla se pravidelně na této stránce budete setkávat s upoutávkami na zajímavé internetové web
stránky. Výběr stránek bude zaměřen
převážně na kulturní zařízení, ale také
na některé projekty brněnských firem.
Budeme hodnotit, chválit, kritizovat,
hanět a srovnávat. V prvním čísle této
rubriky si trošku přihřejeme polívčičku a podíváme se na naše nové stránky
věnované brněnským restauracím.
Kultura jde ruku v ruce s jídlem. Do
kulturního života neodmyslitelně patří gurmánský způsob života. Vždyť taková příprava, stolování či servírování jídla je do jisté míry aktem srovnatelným s divadelním či hudebním výkonem. Už slyším ty hlasy, které volají: „Jak vůbec může něco tak nízké
srovnávat s něčím tak povznášejícím!“ Můžu, proč by taky ne, vždyť
samotný akt přípravy a konání je stejným uměleckým počinem. Jen výstup
je různý! Proto KULT od nového roku
bude spjat s portálem brněnských
restaurací, který naleznete na adrese
www.menu.kult.cz.
Na tomto portálu najdete důležité informace o brněnských restauracích
a další zajímavé informace z gastronomie. Tato stránka je určena všem
opravdovým gurmánům, ale nejen
jim. Srdcem celého webu bude inter-

netová databáze zařízení poskytujících služby z oblasti gastronomie, pohostinství, ubytování a další. V databázi si budete moci vyhledávat podle
několika kritérií - názvu, typu, prostředí, kuchyně, lokality a ceny.
Nejdůležitější údaje, podle kterých si
zajisté vyberete.
Web menu.kult.cz byl vytvořen z důvodu podpory tištěného průvodce brněnskými restauracemi s názvem
MENU. To, co se dočtete v tištěné podobě, se zároveň objeví na portálu. Co
konkrétně? Zejména články o restauracích, jejich fotografie a další důležité informace. Co bude tedy navíc?
Velkou výhodou bude archív těchto
článků, dále stránka aktualit a zajímavých tipů z brněnských restaurací.
Na portálu nebudou chybět soutěže,
možnost se zaregistrovat k zasílání
zajímavých tipů, anebo si on-line zarezervovat vybranou restauraci.
Stránky budou spuštěny do konce roku 2002 a budou se průběžně doplňovat o potřebné informace. Proto se
předem omlouváme za dočasnou neúplnost. Doufám, že se spokojíte s náhradou v podobě informací o plesech, které se budou konat v období
ledna až do konce plesové sezóny.
Těším se na vaši návštěvu na
www.menu.kult.cz.
/text: Radek Holík/
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Veletrhy cestovního ruchu
a GO PROPAG FILM
Jako bájná hora Koh-i-noor bude od
9. do 12. ledna přitahovat brněnské
výstaviště všechny, koho láká cestování v nejrůznějších podobách.
Návštěvníci veletrhů GO a REGIONTOUR zde totiž naleznou nabídku dovolených či turistických cest v
nejširší škále od exotických zemí až
po tuzemské lokality. Již tradičně se
ve společné expozici představí
všechny české a moravské hrady a
zámky, stejnou formu prezentace
připravily lázně, muzea a galerie z
celé republiky. Společnou expozici
budou mít také brněnské hotely.
Výsledky činnosti profesionálních
kameramanů budou moci posoudit návštěvníci druhého ročníku
soutěžní přehlídky snímků z oblasti cestovního ruchu GO PROPAG
FILM. Veřejná projekce snímků
bude probíhat v pavilonu A2 ve
stánku televizní a reklamní společnosti TVF označené logem akce,
tedy GO PROPAG FILM Brno
2003. Zde bude také možné koupit
videokazety a DVD z edice „Krásy
České republiky a světa“, které
TVF vydává. Přehlídku filmů připravily Veletrhy Brno právě ve spolupráci s televizní a reklamní společností TVF. Nejúspěšnějším
snímkům GO PROPAG FILMu
budou předány ceny na galavečeru
veletrhu GO.

Zvýrazněným tématem veletrhů bude stále oblíbenější cykloturistika,
jejím vyznavačům bude představen
nový tuzemský Atlas cyklotras.
Dalším výrazně se rozvíjejícím oborem bude využití internetu v cestovním ruchu. Část pavilonu A se v této
souvislosti přemění v E-TRAVEL
zónu, kde se představí poskytovatelé
internetových služeb, provozovatelé
cestovatelských serverů, rezervačních systémů pro leteckou dopravu
nebo ubytování a podobně. Pro ty,
kdož na cestách rádi fotí nebo filmují, je určena výstava EXPOCAMERA, na níž budou zastoupeny prakticky všechny značky foto a video
techniky působící na našem trhu.
Zatímco první dva dny konání veletrhů jsou vyhrazeny odborníkům,
pro veřejnost budou pavilony otevřeny po oba víkendové dny 11. a 12.
ledna, kdy proběhne celá řada atraktivních doprovodných akcí. Na sobotu například připravuje Agentura
Dobrý den z Pelhřimova celou řadu
zajímavých vystoupení s přehlídkou
kuriozit a rekordů.
Další informace na
www.bvv.cz/go nebo www.tvf.cz
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GO 2003, REGIONTOUR 2003
Odborný doprovodný program
9/1
Všichni jsme na jedné lodi aneb
Česká rada dětí a mláděže a regionální politika společně pro děti a
mláděž Cena ČRDM „Přístav“ jako ocenění komunálním politikům, kteří významně podporují děti a mláděž 13:00 15:00
Místo konání: Kongresové centrum , sál D
Pravidla pohybu v přírodě - odborný seminář na téma: současné problémy soužití
vyznávačů jednotlivých přesunů v přírode
(pěších, cyklistů, bikerů, lyžařů, jezdců na koních), - vystoupení zahraničních hostů o tom,
jak jsou tyto problémy řešeny u nich, návrh
pravidel pohybu v přírodě 14:00 - 17:00
Místo konání: Kongresové centrum , sál C
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží REGION REGINA 2003 (5. ročník
soutěžní přehlídky dívek a žen prezentujících regiony a města ČR a SR), PROFI
GO 2003 (9. ročník soutěže mladých
odborníků v oblasti cestovního ruchu),
TOP GUIDE 2003 (2. ročník soutěže o
nejlepšího průvodce) 17:00 - 18:00
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
9-12/1
Schola Tour 2003 - 2. workshop odborných škol v oblasti cestovního ruchu Prezentace škol, nabídka studijních možností a pracovních míst, výměna zkušeností mezi školami a pedagogy, prezentace odborné literatury z oblasti ČR
Místo konání: Pavilon B, přízemí
GO Kamera 2003 - VI. ročník festivalu
filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tématikou Hlavní téma: Antarktida a
polární oblasti
Místo konání: Kongresové centrum
Místo konání: Pavilon A2
Expocamera - tématicky zaměřená výstava foto a video techniky, příslušenství,
dalekohledy
Jiří Kolbaba - výstava fotografií - desítky snímků z celého světa, doplněné o
nově navštívené země
Výstava fotografií - Thor Heyerdahl:
Mít odvahu splnit si své sny
GO PropagFILM Brno 2003 Promítání
propagačních filmů měst, regionů, cestovních kanceláří a jejich cílových destinací
Místo konání: Pavilon B, galerie
Pevnosti a kola - expozice
Výstava obrazů a technik v průběhu
epoch z galerií ČR
Řemeslnický jarmark
Lanové centrum

10/1
Značení turistických tras v ČR Pěší a
lyžařské značení Klubu českých turistů,
Cyklistické značené trasy, jejich zřizování,
značení a údržba, Cykloturistika v Klubu
českých turistů, Strategie rozvoje cyklodopravy v ČR 10:00 - 12:00
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Pěší evropské dálkové cesty 11 pěších dálkových turistických tras v Evropě,
úseky těchto tras vedených přes Česko,
mezinárodní trasy označené 1, poutní trasy Sv. Jakuba v Evropě a u nás, využívání
těchto tras v západní Evropě 10:00 12:00
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Využití Internetu v cestovním ruchu
- Internet v letectví, Synergie tištěných a
elektronických informací v cestovním ruchu 13:00 - 15:00
Místo konání: Administrativní budova
Veletrhu, sál č. 102
11/1
Jízdy zručnosti - jízda autem s automatickou převodovkou
Místo konání: Volná plocha A2
Jízdy psích spřežení - možnost svezení
dětí i zdravotně postižených, ukázky z canisterapie - léčby pomocí kontaktu se
psem, zábavný program pro děti
Místo konání: Volná plocha A1
Program pro juniory (kuriozity, hlavolamy, rekordy, šermířská vystoupení, taneční a pěvecká vystoupení na pódiu ..)
10:00 - 17:00
Párou na Výstaviště - Zvláštní jízda
parního vlaku na trase Praha, Masarykovo
nádraží - Brno, Výstaviště a zpět
12/1
Program pro seniory (kuriozity, rekordy, šermířská vystoupení, taneční a pěvecká vystoupení na pódiu ..) 10:00 - 15:00
Jízdy psích spřežení - možnost svezení
dětí i zdravotně postižených, ukázky z canisterapie - léčby pomocí kontaktu se
psem, zábavný program pro děti
Místo konání: Volná plocha A1
Jízdy zručnosti - jízda autem s automatickou převodovkou
Místo konání: Volná plocha A2
Veletrh se koná v areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 1, Brno 602 00.
Uvedený programy ověřte na internetové adrese www.bvv.cz!
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Nová Guinea - svět
jiné syrovosti a krásy
Civilizační válec je ale děsivě rychlý
Rudolf Švaříček tvrdí, že cestování je jeho nejsilnější droga. Když
si s ním povídáte, je
vám jasné, že to nejsou
jen slova. Jeho nadšení,
se kterým mluví o exotických krajích, vás natolik zaujme, že máte
chu vyrazit na cesty taky. V současné době
mu vyšla druhá kniha
Tamtamy času Nová Guinea (prvotina se jmenovala Živá
Afrika), a proto jsme se
také setkali k rozhovoru. Ale začněme popořádku.
kult: Jaké byly Tvoje cestovatelské
počátky?
R.Š.: „Moje první „velká“ cesta byla
asi na základní škole ve čtrnácti letech. Se čtyřmi spolužáky jsme stopem objeli republiku. První mezinárodní expedice byla s devítičlenným
psím spřežením na poláru. Z větších
výprav to byla půlroční expedice
Marco Polo napříč Asií, potom
Hedvábná stezka rok a půl napříč
Asií, osmiměsíční expedice Živá
Afrika… Od roku 1995 jsme se do cestování ponořili naplno, založili jsme
cestovní kancelář Livingstone specializovanou na exotické země. Vzešli
jsme z Afriky a Asie a začali jsme se
systematicky věnovat Indonésii.
Cestování je pro mě hodně důležité hlavně pro hledání původna a tajemna. Jako kluk jsem si vysnil tři oblasti,
tři magické vodní toky. Prvním byla
řeka Ituri v Kongu, kde žijí trpasličí
kmeny Bambuti. K nim jsme unikátně pronikli v roce 94 s expedicí Živá
Afrika. Další mystickou řekou je
Omo v Etiopii, což je bezkonkurenční semeniště nejkrásnějších etnik. Ži-

jí zde kmeny Mursi a Surma, kde
mají ženy ve rtu vložené mohutné terakotové talířky. Karo vynikají zvláštně malovanými
nahými
těly,
Hamery zdobí zvláštní účesy zvýrazněné pštrosím peřím. V levé ruce s
sebou všude nosí malinkou židličku. Ta je nejen
na sezení, ale slouží i k
tomu, aby si v noci účesy
nepoškodili.
Třetí důležitou řekou je
Baliem, kam seskočil
první misionář s padákem až v roce
1954. Žilo tam 60 000 Dani, kteří byli svými zvyky, tradicemi a rituály na
úrovni doby kamenné. Do té doby neměli vůbec potuchy o civilizovaném
světě.“
kult: V čem je pro Tebe právě
Nová Guinea tolik fascinující?
R.Š.: „Nová Guinea je bezkonkurenční v tom, že se tam ještě dá vidět a zažít to, co už určitě nikde na planetě
neexistuje. Vždycky jsem záviděl generaci svého táty, o níž jsem si myslel,
že ještě stíhala vidět a zažít to nejpodstatnější, ta poslední mizící etnika. Je
to jinak. Dnes máme možnosti mnohem větší. Co jsem si kdysi s bujnou
fantazií vysnil, se mi plní se vším všudy. Mohu si v „reálu“ ověřovat, že trpasličtí Pygmejové jsou opravdu tak
malincí, že i v tropech zdobí nejvyšší
vrcholky sněhové čepice... Dostal
jsem se do neuvěřitelných míst, která
dokáží s člověkem zamávat. Poznání
má v sobě obrovskou sílu. Úžasné je,
že to všechno mohu nejen prožívat,
ale navíc o těch krásných místech vydávám kalendáře, knížky…
Smutné je na vzdálených místech
skutečnost, že misionáři, kteří tam
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proniknou, jsou často agresivní.
Původnost strašně rychle mizí. Před
dvěma lety jsme se probíjeli unikátní
cestou z hor, kde jsme šli jako první
cizinci - bílí mužové. Přiletěl však vrtulník misionářů s generátory… a
strašně rychle zapracovali.
V mládí jsem byl silně věřící, ale stále
více se za řadu věcí stydím. Jednou z
nich je víra - to, že nejsme tolerantní.
Na cestě bychom měli ctít dotyčnou
zemi a její kulturu, dívat se kolem sebe, naslouchat a nenarušovat. Čím
více cestuji, tím více spěchám. Náš
civilizační válec je děsivě rychlý. To,
co dnes máme ještě my možnost vidět, tady už za pár let možná nebude!
Nejvíce mě zajímají lidé. Do nejvzdálenějších míst jezdíme hlavně kvůli
odlišným kmenům. Na Nové Guineji
je největší diverzita na světě. Žije tam
přes 750 různých jazykových skupin.
Přehnaně co údolí, to jiný kmen.
Rozdíly jsou obrovské, fantastické. V
nejjižnější části ostrova žije kmen
Asmatů, což byli vždy nejvyhlášenější
lovci lebek. Dnes jsou kuriózně nejlepší řezbáři. Kmenem, který mě
možná nejvíc provokuje, jsou
Korowai, kteří si své chýše zavěšují
vysoko v korunách stromů. Kmeny
Dani vyuzují svoje předky, dělají z
nich mumie. Když někdo v komunitě
zemře, sekají ženám kamenným sekáčkem články prstů na znamení
smutku. Ženy si polovinu těla halí jílem, oblékají se tak do smutečního.“
kult: Jak se s těmito etniky dorozumíváš?
R.Š.: „Umělým jazykem celé
Indonésie je bahasa, kterou snad slušně ovládám. Samozřejmě jsou situace,
kdy chybí tolik důležitá slůvka a já
bych chtěl jít v debatě více do hloubky
a ono to nejde... Zajímá mě spoustu věcí, ale jazykové možnosti jsou omezené. Kmeny na Guineji jsou hodně izolované. Strašně málo zde cestují.
Přežívají stále ještě etnické války, mezi
údolími vládnou zákony msty a viny.
Zákony džungle bývají drsné… Proto
si při delší trase musíme měnit nosiče,
oni se na cizí území bojí vstoupit.

Malý velký muž

My jsme stejně oproti nim legrační.
Máme špičkové spacáky, super vybavení, oblečení, nejmodernější techniku, satelitní telefony… Oni mají jen
bosé nohy a nahá těla. Přitom my bychom bez jejich pomoci nedokázali
vůbec nic. Když míříme k nejvyšším
ledovcům, ocitáme se v místech, kde
chumelí. Do mrazivého sněhu se otiskují bosé nohy nosičů…. Jak je to
možné, že to dokáží? To jim můžeme
jenom závidět. Cestování naděluje
možnost srovnání a dotváření si názoru na věci. Máme sice špičkové zdravotnictví, školství atd., ale je řada věcí, které se od vzdálených kultur můžeme stále ještě učit. V naší „civilizované“ řeči používáme různá mrtvá
slova a berličky slovních obratů.
Nedokážeme sdělit věci přímo, férově. U nich prázdná mluva chybí. Mají
zvláštní, až dětské reakce. Když se někdo směje, sálá z něj opravdu přirozený, poctivý smích. Když se někomu
něco nelíbí, nepůjde tě pomlouvat, ale
přímo ti to řekne, v horším případě tě
praští. Radost i zloba, vše je ryzejší. “
kult: V současné době vyšla u
brněnského nakladatelství Jota
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S holkami, s „děvčaty“ kmene Jali

R.Š.: „Projekt jsme stále nafukovali, kvasilo
to… Výsledkem je ojedinělá publikace nejenom
formátem, ale i zpracováním. Má mnohem
větší rozsah, než jsme
původně
zamýšleli.
Jsou tam zpracované i
dvě poslední letošní expedice. Kniha má netradiční balení v dárkové
kazetě, v níž jsou dvě
odlišná balení vonných tyčinek a
přírodní kalendář, který vyrábím v
daleké Indonésii z kokosu, banánovníku, bambusu a dalších exotických materiálů. “

kniha Tamtamy času - Nová
Guinea, u níž jsou uvedena čtyři
jména: Hanzelka, Zikmund,
Stingl a Ty. Od koho vzešel podnět knihu vydat?
R.Š.: „Jezdím do Indonésie intenzivně přes deset let, každý rok i na
několik měsíců. Přiznávám, že mojí
největší láskou je ostrov Nová
Guinea - nejvýchodnější část
Indonésie. Je to téma, kterému se v
posledním čase věnuji nejvíce.
Myšlenka na knihu se rodila delší
dobu. Z postupného zrání vznikl
největší projekt svého druhu. Poprvé
v historii se v knižním projektu propojila dvojice Hanzelka-Zikmund i s
doktorem Stinglem. H-Z se trefili
svým příletem na Guineu přesně do
doby, kdy se rodil nový územní celek. Z jejich cesty vznikl unikátní
materiál, poslední z jejich rukopisů,
který vydržel dosud nepublikovaný.
Do projektu vstoupil dr. Miloslav
Stingl, což je nejplodnější český spisovatel, s počtem vydaných knih kolem šestnácti milionů zcela bezkonkurenční. Je vynikající etnolog, etnograf a znalec umění. Pro knihu rozebral nejen umění Nové Guineje,
ale věnuje se i takovým záležitostem,
jako je milování, sex, erotika, lovci
lebek, kanibalismus, tajemná kuru a
další. Obsahově nejrozmáchlejší
jsou v knize moje texty a fotografie,
ale považuji se stále za malého „benjamínka“ projektu.“

kult: V Praze již byla kniha pokřtěna, v Brně sice také, ale chystá se určitě ještě jedno slavnostní uvítání do
světa - na 6. ročníku GoKamery…
R.Š.: „Ano, kniha bude symbolicky
pokřtěna ještě jednou - 11. ledna 2003
na výstavišti za účasti dr. Stingla. “

kult: Datum vydání knížky se ale
malinko posunul.

/text: Lenka Kosová, foto: archiv
Rudolfa Švaříčka, Vlk/

kult: Současně s rodící se knihou
přišla i myšlenka na etnickou výstavu v Národním muzeu v Praze…
R.Š.: „Výstava probíhá od 15. října
2002 do 26. ledna 2003 a jmenuje se
Tantamy času. Nová Guinea. Svět, o
kterém jste si mysleli, že již neexistuje. Jedna část výstavy - to je moje maličkost, Hanzelka a Zikmund a dr.
Stingl, druhou část Oči duchů prsatého muže připravil Josef Formánek z
Koktejlu,
který
se
věnuje
Mentawajcům z ostrova Siberut. Tento
druh výstavy, nejen svým rozsahem,
nemá prý v Evropě srovnání. Už ve
vestibulu je stromová chýše, v Holareu
vznikla opravdová džungle s banánovníky, brouky, motýly, dva visuté mosty
z ratanu, vodopád, splav... Živá přírodní džungle, palmičky… vše je vyplněné
etnografickými sběry. Z Guineje jsou
tam strašilky, klokani, pták kasuár,
spousta neživých doplňků živé přírody
a fotografie, které jsou rozměrů až
1,20m x 2m.“
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Koupím si to na úvěr?
Nejdůležitější je klientova solventnost!
V současné době banky svádí boj o
drobného zákazníka, proto začaly nabízet mnoho nových služeb. V plném
proudu je internetové a mobilní bankovnictví, které klientovi nabízí komfort vlastního domova. Je zvýhodněno nižšími bankovními poplatky za
jednotlivé položky, někdy i nižší sazbou za vedení účtu. Jak
by taky ne, když práce
bankovní úřednice a
honosné
prostředí
banky je nahrazeno
obsluhou uživatele a
prostředím domácí
pracovny!
Finanční domy ale přicházejí stále s něčím
novým. V poslední době je boomem půjčování peněz. Jde o velice módní záležitost,
pořizovat si věci na
splátky. Získání je navíc velmi snadné, tedy pokud splníte
potřebná kritéria. Nejdůležitější je
solventnost!
Nehodlám se pouštět do žádných
srovnávání a hodnotících článků,
která z nabídek je nejlepší.
Soustředil jsem se pouze na jednu z
Bank, na které představím její produkty - půjčky. Jedná se o banku GE
Capital, která nabízí půjčky formou
Flexikreditu, Expres půjčky, O.K.
karty, Multiservisu, Hypotéky a
Leasingu. Zabýval jsem se pouze
prvními třemi produkty, ze kterých
jsem se nejvíce soustředil na Expres
půjčku.
Flexikredit je půjčkou v rámci
Běžného účtu, která vám umožňuje
neomezeně přečerpávat váš účet do
smluveného minusu. Jde v podstatě o
takovou „železnou rezervu“ úročenou 16% p.a.
O.K. karta je nákupní úvěrová kreditní karta, kterou můžete nakupovat a
vybírat si peníze z bankomatu a těmi

následně platit. Výhodou je široká síť
obchodů (cca 6000 po celé ČR), nevýhodou je celkem vysoký úrok 1,89%
měsíčně. Ročně vás tak karta může
přijít až na úrok 23%, což se ale nedá
stanovit přesně, neboť výše splácené
částky je proměnlivá. Záleží na tom,
jak kartu často používáte, a také jakou výši splácíte.
Expres půjčka je hotovostní
úvěr na cokoliv bez zajištění
a bez ručitele a můžete si
půjčit až 150 tisíc Kč. To je
velmi lákavé, ale taky záludné. O to více je to lákavé, když můžete úvěr splácet až 5 let.
Expres půjčka je úročena 16,9% p.a. a
platí, že čím kratší doba splácení, tím vyšší
splátka, ale menší navýšení a naopak. Při uzavření
této výhodné půjčky je dobré brát ohled na výši splátky a na navýšení. Například při půjčce 100 tisíc
Kč se můžete nechat lehce zlákat nízkou splátkou kolem 2.500,- Kč při
době splácení 60 měsíců. Už si ale
nemusíte všimnout, že za pět let vašeho splácení zaplatíte bance na úrocích necelých 50 tisíc Kč, tedy skoro
další polovinu. Proto vám doporučuji
si předem spočítat výši splátky pomocí kalkulátoru Expres půjčky, který naleznete na web stránkách banky.
Nedá se tedy jednoznačně stanovit,
na jak dlouhou dobu se vyplatí splácet. Zaleží na výši půjčky, výši splátky
a navýšení. Doporučit mohu maximální dobu splácení 40 až 48 měsíců,
i když nejlepší je splácet co nejkratší
dobu. Za půjčení stejně budete muset
zaplatit!
/text: Radek Holík/
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Berlínský život nad i pod zemí
Debutová
kniha dnes
třicetiletého
pražského
a u t o r a
Jaroslava Rudiše získala krátce po
svém vydání - 11. listopadu 2002 - literární Ortenovu cenu.
Rudiš si prošel řadou povolání, v
jejichž výčtu najdeme také DJ a zvukař v rockovém klubu a manažer
punkové skupiny. Jestliže také víme,
že s kapelou U-Bahn momentálně
chystá debutové album, nemůže nás
nenapadnout, že ve své knize o pozemském i „podpovrchovém“ životě
v Berlíně vychází z vlastních zkušeností. Ve stručné dějové kostře: kniha vypráví o učiteli, který se jednoho
dne zřekne zázemí i své přítelkyně v
Praze, aby odešel do Berlína, a aniž
by to dopředu plánoval, založil zde
kapelu U-Bahn. Podle úbánu, čili
metra, které „vyjadřuje všechno důležité pro punkrockovou kapelu, tedy
potemnělost, hluk a rychlost…“.

Několik odehraných koncertů (autor
používá hudební termíny, ale decentně, ne na odiv), zklamání, nejistota,
která mizí s pochvalnými slovy v tisku o „naději berlínské nezávislé scény“…. Nová přítelkyně, touha hudebníků líbit se holkám… To všechno
lehkým jazykem, strhujícím tokem
vyprávění hlavního hrdiny. K tomu
připočítejme nezvyklou grafickou úpravu s ilustracemi Juraje Horvátha
(dnes pražský výtvarník) a vychází z
toho sympatická knížka, kterou zhltnete za jeden večer. Pro ty, kteří se
chtějí něco přiučit o životě v Berlíně,
je kapitola Apendix neboli dodatek,
kde najdete praktické informace.
Jaroslav Rudiš: Nebe pod
Berlínem. Labyrint, Praha
2002.
/text: lek/

Bývalá hvězda estrádních pódií
Koncem
roku vyšel unikátní text
„pedagoga z
donucení“,
rychlomalíře,
imitátora i
příležitostného
zpěváka
Jaroslava Válka, který vyšel poprvé v
roce 1974 v Curychu. Tehdy knihu
doplnil ilustracemi dodnes žijící Jan
Kristofori, a stejnou grafickou úpravu nese i vydání Moby (i s několika
karikaturami J. Válka, jež byly uveřejněny v tehdejším deníku Práce).
Válek, který by se v době vydání knihy
dožil sedmdesáti let, emigroval v roce
1968 do Švýcarska a zde také za nejasných tragických okolností opustil
svět. Pamětníci na něj vzpomínají jako na muže, který „svým smutkem,
svým monotónním, huhňavým hla-

sem rozesmával své posluchače a diváky“. Jako estrádní umělec účinkoval např. s orchestrem G. Broma a vystupoval na brněnském i pražském
pódiu společně s Vlastou Burianem,
Miroslavem Horníčkem, Františkem
Filipovským a dalšími.
Válkovo vyprávění, lépe řečeno
jednotlivé nepojmenované glosy jak k
žurnalistickým, tak všedním denním
tématům, doplňuje Turistický průvodce po Československu, jenž vám
pěkně polechtá bránice. Nemusíte se
obávat, že kniha zaujme přednostně
dříve narozeného čtenáře. Svou lehkostí a satirickým humorem potěší
Jaroslav Válek, dnes již legenda, zaručeně i jiné ročníky.
Jaroslav Válek: Smutný
muž. Moba, Brno 2002.
/text: lek/
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Iva Bittová v kostce
V listopadu
vyšla kompilace vybraných písní Ivy
Bittové, u které bylo rozhodujícím impulsem hostování houslistky a zpěvačky v jedné osobě na
projektech jiných hudebníků. Album
přináší 16 písní. Z časového hlediska
je nejstarší, ještě supraphonská nahrávka z roku 1987 (Smuténka) a nejnovější z úspěšného alba bratří Ebenů
- Já na tom dělám (Vidíš, vidíš).
Shrnuje tak výběr z patnáctileté hudební práce Ivy Bittové a obsahuje také skladby, jež jsme měli možnost slyšet ve filmech (The Men Who Cried,
Krajinka). Zjistíme, že její repertoár
je velmi různorodý. Od duetů s
Richardem Müllerem, Markem
Ebenem a Idou Kelarovou, přes spolupráci s Pavlem Fajtem a Plutem či
práci na albu Nederlands Blezers
Ensemble - Ples Upírů.
Aby fanoušci vlastnící všechna

Ivina CD nepřišli zkrátka, obsahuje
disk také jednu novou skladbu, a to
hlasovou variaci na gregoriánské téma z 15. století - latinskou Pax vita
pořízenou výhradně pro toto album v
barokním chrámu ve Křtinách (říjen
2002). Co je na albu unikátní, kromě
specifického hudebního výrazu, vyluzování neobvyklých zvuků, precizní
práce s dechem a symetrické křehkosti, je jistě digipack halící CD, na němž
se skví kresba Ivy Bittové a uvnitř pro
každého „naslouchajícího“ dopis od
Ivy. Směsice zvolených žánrů, kterou
prezentuje toto album, dokazuje
Ivinu nezařaditelnost do jakýchkoli
škatulek.
Iva Bittová j.h.
Indies Records, Brno 2002.
/text: Vlk/

Hravý kvartet KK band
KK band
(dříve
k+k
band)
na
svém druhém
albu Ve čtvrtek na jaře dokazuje své mimořádné postavení na
hudebním poli. Instrumentální skladby bez překomplikovaných aranžmá
zní přehledně, jednoduše až průzračně. Jazz mísící prvky různých stylů,
nevšední spojení klavíru a mandolíny
vytváří netypický zvuk. Pro kapelu už
charakteristický. Ačkoliv je převládajícím prvkem právě jazz, s žánrovým
vymezením si KK band hlavu nedělá.
Skvěle sehraný kvartet (dřívější duo
Král-Krajíček doplnili basista a kontrabasista Jaroslav Panuš a bubeník
Jan Dvořák) hraje s energií a chutí
doslova nakažlivou. Všichni instrumentalisté mají dostatek prostoru,
ačkoliv přirozeně nejvíce upoutá kla-

vír a mandolína. KK band ve svém rukopise nezapomněl ani na hravost a
vtip v kompozici. CD šířící pohodu
umí svou nápaditostí a optimistickým
přístupem k věci výborně osvěžit a naladit jednoznačně do plus.
KK band: Ve čtvrtek na jaře.
J&M agency, Brno 2002.
/text: peg/
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„Historky po česku“
Karel Spěváček se pokusil o generační film
Natáčení celovečerního filmu, který si
prošel několika pracovními názvy - nejdříve Tři v tom, poté Jehličí a do kin
vstoupil nakonec pod názvem Brak-má
význam především v jedné věci.
Odstartoval totiž v Ateliérech Bonton
Zlín výrobu nízkorozpočtových snímků
(náklady se pohybovaly okolo deseti miliónů korun). Záměrem
A.B.Z. je každý rok
producentsky zabezpečit jeden dlouhometrážní film, přičemž výběr literární
předlohy bude vycházet z celorepublikové
scenáristické soutěže.
Na těchto projektech
mají pracovat studenti
ze všech filmových a
uměleckých škol v
České republice. Brak
si napsal a zrežíroval
čtyřiadvacetiletý absolvent zlínské Vyšší
filmové odborné školy Karel Spěváček.
Autor čerpal z prostředí své generace.
Tento typ generačního filmu by měl
podle něj vyplnit chybějící místo v naší
kinematografii. Podobně laděné
Samotáře nebo Perníkovou věž označil
za filmy pro starší. Minimálně v tomto
tvrzení má autor pravdu.
Jeho snímek paroduje a cituje řadu filmů, ale k postmoderně se režisér nehlásí. Jádro příběhu tvoří mejdan tří dvacetiletých hochů, kteří si v době nepřítomnosti rodičů vykouří pár cigaret marihuany, vypijí nějakou tu láhev a poté si z
nudy zavolají slečnu prostitutku (česká
pornohvězda Paula Wild). Čímž se
spustí řetězec absurdních situací, z nichž není cesty zpět. Lehká děva se totiž
předávkuje a zemře v „maminčiné posteli“. Z „chlapáků“ se najednou stanou
chlapci a začnou řešit, co s nepohodlným tělem. Peripetie s tělem, které začínají u svíčkové s poloslepým dědečkem
(„to jsem rád, že vám tak chutná“), po-

kračují přes krkolomnou cestu autem a
končí (?) v zatopeném lomu. Pointu
prozrazovat nebudu, ale ve vystavěné
logice filmu není nijak neočekávaná.
Scény nabývají absurdních rozměrů.
Černý humor se na několika místech také vydařil. Snímek je přiznanou parodií
na americké akční filmy, a nejen na ně, nechybí tedy ani různé aluze. Divák neznalý
Spěváčkových oblíbených filmů asi většinu z
nich nezachytí. Jsou více méně skryté, implicitní. V rámci hravé
skládačky je volena i
skladba písniček-provařené české a slovenské hity. Vedle mladých
herců (Jan Plouhar,
Vladimír Škultéty…)
se v obsazení objevuje i
řada hvězd: Jiří Korn (v
roli chladného zabijáka), Michael
Viktořík či Bára Štěpánová.
Film o lásce, chlastu, drogách, prostitutkách a o tom, jak lze utratit fůru peněz za neřesti, místy zazní trochu na
prázdno i trapně (např. Tequila stánek
či pizzaboy bude pro leckterého českého diváka přinejmenším vzdálený).
Brak osciluje na hraně žánrů, ocitá se
až na pomezí kýče. Ale avizovanou vulgaritu bych snímku nevytýkala. Žádná
nadmíra to ostatně není.
Na druhou stranu si nemyslím, že ačkoliv snímek jasně dává najevo, že je jen
hrou, filmem, nikoli opisováním skutečnosti, by byl tak vzdálený naší realitě.
Tedy zatím asi ano. Trochu děravý scénář propustil nějakou tu mouchu, ale
pokud postavy budeme chápat jako karikatury a snímek jako zábavný experiment, dá se podívaná na něj brát jako
celkem příjemně strávené „kino“. Na
které ale asi brzy zase zapomenete…
/text: Markéta Havelková/
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Útěk do Budína
O počátcích státu, který již zmizel z mapy
V česko-slovensko-maďarské koprodukci vznikl na motivy stejnojmenného románu Vladislava Vančury (text
pochází z roku 1923) výpravný snímek Útěk do Budína.
Martin Porubjak, Ivan Balaďa a
Marián Puobiš měli v plánu
Vančurův text zpracovat již před deseti roky. Do projektu se však až v roce 1996 dostal režisér Martin
Luther, který na základě nového scénáře vytvořil nejen celovečerní, více
než dvouhodinový film, ale zároveň i
pětidílný televizní seriál.
Příběh studentů práv na Karlově univerzitě v Praze - Jany Myslbekové
(Lenka Vlasáková) a Tomáše
Baranyho (Ondřej Sokol) patří k velice oblíbeným milostným příběhům
v české literatuře 20. století. Krátce
po vzniku první Československé republiky poznává v Praze Tomáš - syn
zámožného statkáře ze slovenského
Turca svéráznou Janu z měšťáckého
prostředí, která čím dál tím hůř snáší
depresivní atmosféru ve své rodině.
Útěkem do Budapešti se osudově
spojí jejich životy a přetrhne se zejména Janina závislost na matce.
Milenci se uchýlí na Slovensko, na
statek Tomášova nekonvenčního otce
Štefana Baranyho (Bolek Polívka).
Po svatbě začíná Jana ztrácet s poživačným Tomášem, obětí vlastní
prázdnoty, citový kontakt, její prudké
citové vzplanutí vyústí do trpkého
rozčarování. Naopak u vitálního
tchána nachází duševní spřízněnost.
Manželskou krizi doprovází i nezadržitelný úpadek statku. Štefan Barany
jako hospodář staré éry se nemíní přizpůsobit změněným požadavkům
doby. Rodina se pokouší uchytit ve
Vídni u bratrance Jožka, úspěšného
majitele zábavního lokálu. Až návrat
do Prahy je však pro ně novou nadějí.
Pomocnou ruku jim podává Janin
podnikavý švagr Brehm (Petr

Motloch). Všechno je však mnohem
složitější a Jana stále hledá sama sebe
i blízkého člověka.
Natáčení mělo zpočátku finanční
problémy, další komplikace způsobovalo vystižení historické autenticity
tohoto výpravně rozsáhlého snímku.
Točilo se nejen ve městech - Praze,
Brně, Vídni, Bratislavě a Budapešti,
ale také na Spiši. Kromě českých a
slovenských herců hrají ve filmu také
Maďaři, a kromě těchto tří jazyků zazní také němčina a francouzština.
Autoři se domnívají, že snímek, v českých kinech uváděný od 16. ledna
2003, je v dnešní době velmi aktuální. Po rozpadu Rakouska-Uherska se
nejenže měnily hranice mezi státy,
národy, také lidé hledali nové jistoty a
uplatnění, naději do budoucnosti.
Právě doba, ve které se Útěk do
Budína odehrává, by mohla dát odpovědi na mnohé otázky, které trápí
současníka.
/text: Markéta Havelková/

s Kultem do Kina
Chcete-li vidět jakýkoliv film, vyplňte
kupón a pošlete nám ho do 15. dne
v měsíci na adresu redakce:
Kult, Údolní 53, 602 00 Brno.
Dvacet z Vás vylosujeme a zveřejníme
v dalším čísle. Výhru si vyzvedněte
v redakci.
Jméno: ..................................................................................
Adresa: ................................................................................
...........................................................................................................
Datum narození: ...................................................
Podpis: .................................................................................
12/02
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Týden od 2. ledna 2003

Dnes neumírej

(VB, 2002)

Je to již téměř tradice, vstupovat do nového roku s novou
bondovkou. A ani v roce 2003 tomu nebude jinak a tentokrát dokonce ve znamení slavného jubilea. Nejslavnější agent všech dob, nezničitelný šarmantní James Bond, nejen
slaví čtyřicetiny svého vstupu na plátno, navíc se ještě pustil do své v pořadí dvacáté a opět pořádně riskantní mise.
Režie: Lee Tamahori, scénář: Neal Purvis, Robert Wade, hudba: David Arnold, hrají: Pierce Brosnan, Halle Berry, Rick Yune, Will Yun Lee, Michael
Madsen, Judi Dench, John Cleese a další.
špionážní/akční film, 132 minut

Hollywood, Hollywood

(USA, 2000)

Linda miluje být milována. Carl miluje svou ženu Lee. Lee se zdá být milována
Calvinem. Calvin hraje Nicholase, který zjišuje, že je zamilován do Catherine.
Catherine, ve skutečnosti Francesca, nachází pravou lásku a Gus miluje sám sebe.
Režie: Steven Soderbergh, scénář: Coleman Hough, hudba: Jacques Davidovici,
hrají: Julia Roberts, David Duchovny, Brad Pitt, Mary McCormack a další.
komedie, 101 minut, od 12 let, české titulky
Týden od 9. ledna 2003

Cucák

(USA, 2002)

Hlavním hrdinou tohoto příběhu je Oscar Grubman, který oslňuje své okolí svou
kultivovaností. Je sečtělý, mluví perfektně francouzsky, je zdvořilý, galantní, pozorný a zaměřený zejména na zralé ženy. Má to ovšem jeden háček - je mu teprve
patnáct. Navíc je beznadějně zamilován do své nevlastní matky Eve.
Režie: Gary Winick, kamera: Hubert Taczanowski, hudba: Renaud Pion, hrají:
Sigourney Weaver, Bebe Neuwirth, John Ritter, Aaron Stanford, Robert Iler a další.
psychologický film, 78 minut

Holka na roztrhání

(USA, 2002)

Módní návrhářka Melanie se nečekaně zasnoubí s nejžádanějším mužem New
Yorku, okouzlujícím synem newyorské starostky Andrewem. Zdá se, že je to dokonalé štěstí, kdyby na Melanii nebylo od počátku znát, že je tu něco, co není tak
úplně v pořádku. Elegantní a distingovaná Melanie je totiž ve skutečnosti někým
trochu jiným než dívka, s níž se Andrew zasnoubil. Nevyrostla totiž v bohatém domě vlivné rodiny, neměla ty nejlepší školy a vůbec skrývá nejrůznější tajemství.
Režie: Andy Tennant, scénář: C. Jay Cox, kamera: Andrew Dunn, hudba: George
Fenton, hrají: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey, Fred Ward, Mary
Kay Place, Jean Smart a další.
romantická komedie, 108 minut, přístupný, české titulky
Týden od 16. ledna 2003

Pán prstenů - dvě věže

(USA, 2002)

Pozoruhodný počin zfilmovat Tolkienovu látku, která se dlouho vzpírala snahám
filmařů, jen málo koho nechal chladným a první díl jeho trilogie Pán prstenů:
Společenství prstenu obletěl svět a vydělal přes 860 milionů dolarů. Ačkoli byly
všechny tři díly trilogie natočeny najednou, filmy najednou nevznikaly, Jackson si
počkal se sestřihem a definitivní podobou dvojky až na reakce, které vyvolá díl
první.
Režie: Peter Jackson, kamera: Andrew Lesnie, hudba: Howard Shore, hrají: Elijah
Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Austin, Billy Boyd a další.
dobrodružný/sci-fi, 164 minut, české titulky
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Týden od 23. ledna 2003

Kameňák

(ČR, 2002)

Bláznivá komedie Kameňák s podtitulem „A tenhle znáte?“
má zcela v souladu se svým názvem základ v lidovém humoru, více či méně známých anekdotách a osvědčených
vtipech. Stylově Kameňák v jistém smyslu navazuje na
Troškovu sérii „Slunce, seno“ a jeho hlavní ambicí je tak opět především pobavit, nabídnout divákům nenáročnou
relaxaci a pohodu.
Režie: Zdeněk Troška, hrají: Václav Vydra, Jana Paulová, Josef Laufer, Hana Čížková,
Eva Tauchenová, Ladislav Županič, Oleg Reif, Květa Fialová, Helena Růžičková,
Marek Vašut, Marcel Vašinka, Dana Morávková a další.
komedie, 100 minut

Předpis 51

(USA/VB)

Když vymyslíte modrou pilulku 51x účinnější než koks, může se z vás stát milionář,
nebo taky terč, po kterém jdou všechny narkomafie světa. Představitelé dvou kultovních postav si dali dostaveníčko v nové akční komedii. Jedním je Samuel L. Jackson,
gangster citující bibli z Pulp Fiction. Druhým je Robert Carlyle, vyšinutý magor z
Trainspottingu. V novém filmu si oba vystřihli role podobné těm, které je proslavily.
Režie: Ronny Yu, scénář: Steal Pavlou, kamera: Hang-Sang Poou, hrají: Samuel
L.Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer, Meat Loaf, Rhys Ifans a další.
komedie, 92 minut, české titulky, od 15 let
Týden od 30. ledna 2003

Kurýr

(Francie/USA, 2002)

Frank Martin, bývalý příslušník zvláštní jednotky, žije na francouzském pobřeží Středozemního moře relativně klidným životem, ovšem chlapa umí odrovnat na sto způsobů. Jako nájemný kurýr pracuje pro každého, kdo platí, má svá pravidla,
na nic se neptá, do ničeho nestrká nos. Spolehlivě předává zásilky, hmotné i lidské, nechce znát žádná jména, nikdy nemění dohody a nikdy se do zásilky nedívá.
Režie: Corey Yuen, scénář: Luc Besson, Robert Mak Kamen, hudba: Stanley Clarke,
kamera: Pierre Morel, hrají: Jason Statham, Qui Shu, Matt Schulze, Francois Berléand
a další.
akční thriller, 94 minut

Nebe

(USA/ Itálie/Velká Británie/Francie/Německo, 2002)

Britská učitelka Philippa Paccardová žijící v italském Turíně se
marně dovolává spravednosti ve věci manželovy tragické smrti.
Protože místní policie ignoruje její obvinění, rozhodne se vzít
spravedlnost velmi rázně do vlastních rukou a prostřednictvím
podomácku vyrobené bomby se odhodlá zlikvidovat drogového dealera Vendiceho, jenž je za úmrtí zodpovědný. Jenomže
osud bývá krutý a výbušnina nevybouchne tam, kde měla.
Režie: Tom Tykwer, scénář: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz, kamera: Frank
Griebe, hudba: Arvo Part, hrají: Cate Blanchettová, Giovanni Ribisi, Remo Girone,
Mattia Sbragia, Alberto Di Stasio a další.
milostné drama, 96 minut
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Cihlářská 19, tel.: 541 213 542
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

P100-Nebe nad Berlínem (N)
P100-Korida lásky (Jap)
P100-Nebe nad Berlínem (N)
P100-Korida lásky (Jap)
P100-Monty Python: Smysl života (VB)
P100-Arizona Dreams (USA)
P100-Monty Python: Smysl života (VB)
P100-Arizona Dreams (USA
SšFK:OTESÁNEK (ČR) vyprodáno
OTESÁNEK (ČR)
Erasmus a spol. (Fr/Šp)
SšFK: OTESÁNEK (ČR). vyprodáno
Erasmus a spol. (Fr/Šp)
SšFK: OTESÁNEK (ČR) vyprodáno
Erasmus a spol. (Fr/Šp)
SšFK: OTESÁNEK (ČR) vyprodáno
Rychlý běžec (Kan)
Erasmus a spol. (Fr/Šp)
Rychlý běžec (Kan)
Žádné boží zprávy (Šp/Fr)
Rychlý běžec (Kan)
Žádné boží zprávy (Šp/Fr)
Andrej Rublev (R)
Falešné vztahy (It/Fr)
Strach a hnus v L.V. (USA)
Falešné vztahy (It/Fr)
Strach a hnus v L.V. (USA)
Falešné vztahy (It/Fr)
Strach a hnus v L.V. (USA)
P100-Zvětšenina (VB)
P100-Amadeus (USA)
P100-Apocalypsa redux (USA)
P100-Ostrov (Kor)
Ples příšer (USA)
P100-Sny A.Kurosawy (USA)
Ples příšer (USA)
P100-Sny A .Kurosawy (USA)
Ples příšer (USA)
Muž bez minulosti
Muž bez minulosti
Osm žen (Fr)
Muž bez minulosti
Osm žen (Fr)
Muž bez minulosti
Svěcení jara/Starověrci (ČR)
NONSTOP (ČR)
Amélie z Montmartru (Fr)
Rok ábla (ČR)
Amélie z Montmartru (Fr)
Rok ábla (ČR)
Smradi (ČR)
Amélie z Montmartru (Fr)
Kytice (ČR)
Smradi (ČR)
P100 - Ozvěny Projektu 100 minulých ročníků
P100 - Nové filmy Projektu 100-2003
SšFK - vyprodáno

www.kult.cz

16:15, 21:00
18:45
16:15, 21:00
18:45
16:30, 18:45
20:45
16:30, 18:45
20:45
18:45
21:15
16:30, 21:00
18.45
16:30, 21:00
18:45
16:30, 21:00
18:45
17:30
21:00
17:30
21:00
17:30
21:00
19:00
16:30, 18:45
21:00
16:30, 18:45
21:00
16:30
18.45,1:00
16:30, 18:45, 21:00
16:30, 20:00
16:30, 20:00
18:45, 21:00
16:30, 18:45
21:00
16:30
18:45, 21:00
16:30, 18:45
21:00
16.30, 18:45, 21:00
16:30, 18:45
21:00
16:30, 18:45
21:00
18:45
21:00
18:45
16:30, 21:00
16:30
18:45, 21:00
16:30, 21:00
18:45
16:30, 21:00
18:45
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JASMÍN - KINOKAVÁRNA
Kotlanova 7, tel.: 544 210 163
3.1. - 4.1.
10.1. - 11.1.
17.1. - 18.1.
24.1. - 25.1.
31.1.

Amélie z Montmartru (FR)
Výlet (ČR)
Resident Evil (USA)
Divoké včely (ČR)
Ples příšer (USA)

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

KAPITOL

Divadelní 3, Brno, tel.: 542 213 351
1.1.

Harry Potter a Tajemná komnata (USA)
S milenkou mé matky (FR)
Sexy párty (USA)

10:00, 13:00, 16:00
19:00
21:00

2.1. - 8.1.

Dnes neumírej (USA)
Mluv s ní (ŠP)

9. - 15.1.

Dnes neumírej (USA)
Muž bez minulosti (FIN/FR)
Lilo & Stitch (USA)

16. - 22.1.

Děvčátko (ČR)
Má mě rád, nemá mě rád (FR)
Amélie z Montmartru (FR)

23. - 29.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.

Projekt 100/2003
(Začátky představení na zvláštních plakátech)
Diktátor (USA)
Amadeus (USA)
Brazil (GB), Zvětšenina (FR)
Apokalypsa (USA)
Idioti (DÁN), Mléčná dráha (FR)
Amarcord (IT), Mléčná dráha (FR)
Ostrov

15:45, 20:30, (So a Ne také v 13:30)
18:15, (7.1. také v 10:00)

30.1. - 5.2. Kameňák (ČR)
Hollywood, Hollywod (USA)

15:45, 18:15
20:30, (14.1. také v 10:00)
14:00 (pouze 11. a 12.1.)
16:30, 20:30, (So a Ne také v 14:30)
18:30 (pouze 16. až 19.1.)
18:15 (pouze 20. až 22.1.)

16:00, 20:30, (So a Ne také v 14:00)
18:15

RIO - KINOKAVÁRNA
Nám.SNP 33, tel.: 545 222 402
7.1. - 8.1.
9.1. - 11.1.
14.1. - 15.1.
16.1. - 18.1.
21.1. - 22.1.
23.1. - 25.1.
28.1. - 29.1.
30.1. - 31.1.

Před svatbou ne (USA)
Holky to chtěj taky (DE)
Fantom Paříže (FR)
Poslední loupež (USA)
Charlotte Gray (VB)
Sexy ptáci (FR)
Insomnie (USA)
Brak (ČR)

20.:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

RUBÍN - KINOKAVÁRNA

Makovského nám. 3, Brno, tel.: 541 213 704
7.1.
14.1.
28.1.

Perníková věž (ČR)
Znamení (USA)
Planeta pokladů (USA)
Italština pro začátečníky (Dán.)
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19:30
19:30
14:00
19:30
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SCALA

Moravské nám.3, tel.: 542 211 659
1.1.

Pán prstenů: Společenstvo prstenu (USA)
Holky to chtěj taky (DE)
Road to Perdition (USA)
Harry Potter a Tajemná komnata (VB/USA)

15:30 (sleva)
18:30
20:30
2.1. - 8.1.
15:30 (sleva)
so+ne i v 10:00 (sleva)
Má mě rád, nemá mě rád (FR)
18:30
Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný (ČR)
20:30
9.1. - 15.1. Harry Potter a tajemná komnata VB/(USA)
15:30 (sleva)
so+ne i v 10:00 (sleva)
Quo Vadis (PL)
18:30
Má mě rád, nemá mě rád (FR)
21:00
16.1. - 5.2. Pán prstenů: Dvě věže (USA)
16:00, 19:30
So+ ne i v 10:00 (sleva)

SVRATKA

Veslařská 56, tel.: 541 420 364-6 (pozor změna)
3.1. - 4.1.
10.1. - 11.1.
17.1. - 18.1.
24.1. - 25.1.
31.1.

Amélie z Montmartru (FR)
Výlet (ČR)
Resident Evil (USA)
Divoké včely (ČR)
Ples příšer (USA)

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

PALACE CINEMAS VELKÝ ŠPALÍČEK
Mečová 2, tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz

1.1.
Guru / Ostrov ztracených snů
Děvčátko / Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný / Moje tlustá řecká
svatba / Road To Perdition / Červený drak / Sexy party / Harry Potter a Tajemná
komnata
2.1. - 8.1.
Dnes neumírej / Pán prstenů: Společenstvo prstenu / Hollywood, Hollywood
Guru / Děvčátko / Moje tlustá řecká svatba / Road To Perdition / Ostrov ztracených
snů / Harry Potter a Tajemná komnata
9.1. - 15.1.
Holka na roztrhání / Cucák
Dnes neumírej / Pán prstenů: Společenstvo prstenu / Hollywood, Hollywood / Moje
tlustá řecká svatba / Road To Perdition / Ostrov ztracených snů / Harry Potter a
Tajemná komnata
16.1. - 22.1.
Pán prstenů: Dvě věže
Holka na roztrhání / Dnes neumírej / Moje tlustá řecká svatba / Road To Perdition /
Cucák / Ostrov ztracených snů / Harry Potter a Tajemná komnata
23.1. - 29.1.
Nonstop party / Předpis 51
Pán prstenů: Dvě věže / Holka na roztrhání / Dnes neumírej / Moje tlustá řecká svatba / Road To Perdition / Harry Potter a Tajemná komnata
30.1. - 31.1.
Kurýr / Ghost Ship / Hladina adrenalinu
Nonstop party / Předpis 51 / Pán prstenů: Dvě věže / Holka na roztrhání / Dnes neumírej / Harry Potter a Tajemná komnata
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ART PALACE VELKÝ ŠPALÍČEK

Každý týden nejméně dva artové filmy. , tel.: 543 560 111,
www.palacecinemas.cz
1.1.
2.1. 9.1. 16.1.
23.1.
30.1.

8.1.
15.1.
- 22.1.
- 29.1.
- 31.1.

Divoké včely / Quo Vadis
Amores Perros / Divoké včely
Rok ábla / Divoké včely
Útěk do Budína / Rok ábla
Naqoyqatsi / Útěk do Budína / Rok ábla
Nebe / Rok ábla / Naqoygatsi

PALACE CINEMAS MULTIPLEX - OLYMPIA
U dálnice 777, Brno, tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz

1.1.
Guru / Ostrov ztracených snů
Sexy párty / Blanche královna zbojníků / Poslední loupež / Moje tlustá řecká svatba /
K-19: Stroj na smrt / Road To Perdition / Červený drak / XXX / Holky to chtěj taky /
Planeta pokladů / Fimfárum Jana Wericha / Doba ledová / Harry Potter a Tajemná
komnata
2.1. - 8.1.
Dnes neumírej / Pán prstenů: Společenstvo prstenu / Devět královen /
Hollywood, Hollywood
Guru / Sexy párty / Moje tlustá řecká svatba / Road To Perdition / Holky to chtěj taky
/ Ostrov ztracených snů / Doba ledová / Planeta pokladů / Fimfárum Jana Wericha /
Harry Potter a Tajemná komnata
9.1. - 15.1.
Cucák / Holka na roztrhání
Dnes neumírej / Pán prstenů: Společenstvo prstenu / Devět královen / Hollywood,
Hollywood / Guru / Sexy párty / Road To Perdition / Doba ledová / Ostrov ztracených snů / Fimfárum Jana Wericha / Harry Potter a Tajemná komnata
16.1. - 22.1.
Pán prstenů: Dvě věže / White Oleander
Cucák / Holka na roztrhání / Dnes neumírej / Devět královen / Hollywood,
Hollywood / Guru / Sexy párty / Ostrov ztracených snů / Fimfárum Jana Wericha /
Harry Potter a Tajemná komnata
23.1. - 29.1.
Nonstop párty / 51th State / Kameňák
Pán prstenů: Dvě věže / White Oleandr / Cucák / Holka na roztrhání / Dnes neumírej
/ Devět královen / Guru / Ostrov ztracených snů / Fimfárum Jana Wericha / Harry
Potter a Tajemná komnata
30.1. - 31.1.
Kurýr / Ghost Ship / Hladina adrenalinu
Nonstop párty / 51th Sate / Kameňák / Pán prstenů: Dvě věže / White Oleander /
Cucák / Holka na roztrhání / Dnes neumírej / Devět královen / Ostrov ztracených snů
/ Harry Potter a Tajemná komnata

U ostatních kin ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici.
Programy kin na jednotlivé dny ověřte na našich internetových stránkách
www.kult.cz
Beseda, Tuřanská 3, Tel.: 548 212 032 / Kino Koliště, Koliště 51, tel.: 545 246 666 /
Lucerna, Minská 19, tel.: 549 247 070 / Morava, Palackého 29, tel.: 549 255 105,
nepřejí si zveřejňovat měsíční program / Magnet, Kolejní 2 (kinosál Spol. centra na VŠ kolejích),
http://jaja.kn.vutbr.cz/magnet / Rio kinokavárna, nám. SNP 33, Tel.: 545 222 402,
Svět, Holzova 7, Tel.: 544 210 990
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Starší perly české kinematografie
nově na videu!
Jánošík

„Ke ste si ho upiekli, tak si ho aj zjedzte!“

Roku 1711 je chudý slovenský lid tvrdě podrobován krutému nevolnictví
pánů, jež v okolí vládnou klikami svých
vojáků. Takoví zabili i Jánošíkovu matku a
umučili otce - a hned poté, co Jánošík utekl do hor, aby se postavil proti utlačování a nesvobodě, následovali jeho činu šuhajové z celého okolí.
Slovenští Robinové Hoodové pak kradli bohatým a dávali chudým, až Robin doplatil na svou Marianu (v tomhle případě
Aničku) a hrdinsky zemřel na šibenici. Fričova romanticko-dobrodružná adaptace Mahenovy divadelní hry pak stejně jako
tenhle legendární hrdina zabodovala v srdcích (nejen) Slováků a stále se počítá jako mistrovo nejlepší předválečné dílo. Vyniká spádem i malebností krajiny, v níž
se odehrává a navíc se v ní poprvé předvedl slavný Pa o Bielik. Festivalové vavříny
včetně ceny z Benátek jsou jen korunou.
(ČR 1935) Režie: Martin Frič
Hrají: Pa o Bielik, Karel Hašler, Štefan Letz a další

Smrt si říká Engelchen
„Hrozný film v dobrém smyslu o hrozné době v tom nejhorším smyslu.“
Režisérská dvojice Ján Kadár - Elmar Klos si ještě před oscarovým
Obchodem na korze vybrali za jedno z vypjatých témat druhé
světové války adaptaci románu Ladislava Mňačka zachycující život a boje našich i sovětských partyzánů na moravsko-slovenském pomezí. Příběh je veden ve dvou dějových liniích - v té první se partyzán Pavel po válce zotavuje z poranění a tu druhou
tvoří jeho vzpomínky na boje s esesákem Engelchenem a jeho
jagdkommandem - synonymem hrůzy pro celé pohraničí.
Ačkoliv film tak trochu nespravedlivě upadl do stínu slavného
Obchodu, jeho pochmurně zdůrazňovaná atmosféra všudypřítomného strachu a smrti vypovídá stejně beziluzorně a závažně
o jedné z mnoha nočních můr poloviny minulého století.
(ČR 1963) Režie: Ján Kadár, Elmar Klos
Hrají: Jan Kačer, Eva Poláková, Martin Růžek, Vlado Müller

Pohádka máje

„Letní omámení nevyzpytatelným Amorem.“

Zpracování Mrštíkovy oslavy přírody a první lásky se drží v lyricky
idylických tóninách románu vychutnávané s lehkou nadsázkou a
impresionisticky laděným obrazem. Mladý student práv Ríša, s jehož buřičským životem v Praze není jeho otec příliš spokojen, se
stěhuje do Ostrovačic za svým strýcem, aby se tu umírnil a mohl
připravit na zkoušky. Za to se tu poprvé zamiluje do krásné, plaché a naivní Helenky, jejíž důvěru však není snadné získat. Jejich
láska a štěstí, jakožto i soužití, se pomalu začíná naplňovat. Jako
největší triumf režiséra Otakara Vávry tu hvězdně zazářila Nataša
Gollová, jejíž čistá, průzračná i divoká a matoucí Helenka patří mezi nezapomenutelné postavy českého filmového snění.
(ČR 1940) Režie: Otakar Vávra
Hrají: Nataša Gollová, Svatopluk Beneš, Jaroslav Vojta, Leopolda Dostálová
Více na www.filmexport.cz
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Nepostradatelní manažeři
dostali padáka
Hra Urse Widmera na brněnském jevišti
Špičkoví manažeři velkých koncernů
dostali výpověď. Jak se s tímto traumatem, se kterým ani v nejhorším
snu nepočítali, vyrovnají? Najdou
ještě někdy nové
uplatnění? Své
přechodné místo
našli na kurzu tzv.
ouplacementu,
tam, kde je metodou psychoterapeutie učí znovu
postavit se na
vlastní nohy. To je
stručná dějová
linka hry švýcar- Lenka Zogatová
ského dramatika
Urse Widmera Top dogs, kterou od
listopadu v režii Jiřího Pokorného
uvádí HaDivadlo. Hra vznikla před
šesti lety a za tuto krátkou dobu si již
vydobyla své místo na slunci - usadila
se s velkým úspěchem na téměř všech
významných jevištích.
Hra je v současné
době aktuální pro
všechny postkomunistické země,
které zasáhla vlna
propouštění. Šéfové, tzv. top
dogs, dostali padáka ze dne na
den. Mnozí z nich
se tváří, že se zas
tak moc nestalo,
když ale o svých Jiří Pokorný
problémech mají
před stejně postiženými kolegy mluvit nahlas, vyplynou napovrch stavy,
které je vnitřně sžírají. Jednoho vyhodila manželka na ulici, druhý doposud doma nepřiznal, že přišel o práci.
Dosud je všechny ovládal jen byznys
(se kterým souvisí anglický slovníček,
a tak se představení hemží pojmy z
oblasti manageringu), tlak, stres.
Kromě toho velké peníze dávající vel-

kou moc. Jenže jakmile člověk o moc
přijde, i peníze jsou k ničemu.
Převážnou většinu z nich zaskočil
především stud z okolnosti, která se
jim přihodila.
S místem, kde se
děj
odehrává,
souvisí vystavěná
scéna
(Tomáš
Rusín), na níž
vlastně kromě
kancelářského
křesla a stolu
(patřících nutně
ke každému manažerovi) a víceúčelových lavic pro
„posluchače“ kurzu není nic. K představení tentokrát kromě domácích
herců byl přizván host ze
Slovenského národního divadla Richard Stanke, který také ve své mateřštině mluví. Vedle něj se „českoslovenštiny“ zhostili (původem Slováci)
Ela Lehotská a
Ján
Sedal.
Režisér tak nahradil curyšský
dialekt, který v
původně německy
napsané hře figuruje.
Představení se přestože téma není k smíchu - nese
v odlehčeném duchu a místy se diváci mají co držet.
Pravděpodobně nejsilnější scénou je
herecký duet Ely Lehotské a Richarda
Stankeho, kdy si jako nácvik na terapeutickém cvičení vymění manželské
role - ona hraje muže a on ženu. Ale
nejen díky němu se představení jistě
udrží hodně dlouho na repertoáru
HaDivadla.
/text a foto: Lenka Kosová/
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BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA
S. Čecha 35a, tel.: 541 213 206, e-mail: ligavozic@volny.cz
mobil: 608 635 557
13/1

19:00

Pamír - Vypráví a promítají: P. Bečička, M. Hrad, J. Vyškovský
Cestovatelská beseda s promítáním diapozitivů z výstupů na sedmitisícovku Pamíru - Pik Lenina a Štít Korženěvské
14/1 19:00 Posel z Liptákova - amaterské Divadlo J. Pokojského při sdružení Archa.
Z dílny českého velikána J. Cimrmana
20/1 19:00 Studio tři - Ukázková vystoupení Studia tři
21/1 19:00 Aljaška - Vypráví a promítá: L. Kozák
Cestovatelská beseda s promítáním diapozitivů z výstupu na nejvyšší
horu Severní Ameriky
26/1 16:00 O dvanácti měsíčkách, Jak švec napálil čerta - hraje loutkové divadlo
V. Schildera a O. Markové
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 5, tel.: 542 214 692, 542 214 903, www.bolek.cz,
e-mail: dbp@c-box.cz, www.acein.cz/dpb, (začátky v 19:00 hod.,
pokud není uvedeno jinak)
8/1

19:00

11/1 19:00
12/1
13/1

17:00
20:00
19:00

14/1

19:00

15/1

19:00

16/1
20/1

19:00
8:30
10:30
19:00
8:30
10:30
19:00
19:00
8:30
10:30
19:00

20/1
21/1
22/1
24/1
28/1
28/1
29/1

8:30
10:30

Hospodská - autor a režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Už troubějí, režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída (premiéra)
Tři muži na špatné adrese
režie: B. Ščedrín, Divadlo Bez Zábradlí
Už troubějí, režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Už troubějí, režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Už troubějí, režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Kumšt Hrají: M. Lasica, M. Labuda, M. Kňažko Štúdio L + S
O statečné princezně Máně
Dětské představení J + L, Malé divadélko Praha
Pro dámu na balkoně - autor a režie: B. Polívka
O statečné princezně Máně
Dětské představení J + L, Malé divadélko Praha
Stolek přátel žehu, Divadlo Vizita
Natěrač, hrají: P. Zedníček, J. Paulová, S. Stašová (Z. Mixová)
Kamarádi ve školce
Dětské představení agentury J + L
Hospodská - autor a režie: D. Gombár
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Kamarádi ve školce. Dětské představení agentury J + L

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

- domovská scéna: Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 542
216 709, e-mail: vstupenky@frida.cz, www.frida.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADELNÍ STUDIO Ž ŽÁKŮ BOLKA POLÍVKY

Dominikánská 11, Brno, úterý, středa, čtvrtek, začátky ve 20:00. Bar,
gotické sklepení. Tel.: 542 427 711. Podrobný program na
www.tvc.cz, e-mail: divadlo@tvc-cz.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DIVADLO FÉNIX

stálá scéna divadla Husovická Aréna (bývalé In flagranti), Dukelská 50, e-mail:
divadlo.fenix@seznam.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak).
16/1

19:30

Božský princip - autor: Sejček, režie: M. Durajová-Kubová
Zlomyslná komedie o starověké současnosti
18/1 19:30 Božský princip - autor: Sejček, režie: M. Durajová-Kubová
Zlomyslná komedie o starověké současnosti
22/1 19:30 Život s múzou (a taky bez ní ..). - autor: Sejček, režie: D. Zítková
Drobná komedie o inspiraci skrze malé osobní tragédie
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADELNÍ STUDIO DIALOG

Mečová 5/7 (Stará radnice, 3. patro), tel.: 546 213 416, 737 912 934, e-mail:
dialog@dsdialog.org, www.dsdialog.org, úřední hodiny út a čt: 9:00 - 12:00
19/1

15:00

O zlém králi, větru a loupežnících - J. Kníže (s písničkami M. Hanáka)
pohádka o králi, který zajal vítr, a co z toho vzniklo, pro děti od 5 let
26/1 15:00 O zlém králi, větru a loupežnících - J. Kníže (s písničkami M. Hanáka)
pohádka o králi, který zajal vítr, a co z toho vzniklo, pro děti od 5 let
29/1 19:30 Ale co je pravda? - K. Čapek
literární kabaret podle Knihy apokryfů K. Čapka s písničkami J.
Suchého a J. Šlitra
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADELNÍ STUDIO „V“

Veveří 133, tel.: 541 236 254, 732 863 862, www.volny.cz/div.studiov, e-mail: div.studio@centrum.cz, (začátky v 15:00 a 19:00 hod.,
pokud není uvedeno jinak)
11/1

19:00

Saturnin - Z. Jirotka, J. Glozarová (satirická komedie)
O tom, jak může obohatit všední život jeden nevšední sluha
12/1 15:00 Vodník Mařenka - V. Novák, S. Oubram
Pohádková komedie pro děti i dospělé
18/1 17:00 Princezna a loupežníci - J. Glozarová, L. Schmidt
(Pro diváky od pěti do stopěti let)
19/1 15:00 Křemílek a Vochomůrka - V. Čtvrtek
(Známé příběhy z pařezové chaloupky plné písniček)
25/1 19:00 Saturnin - Z. Jirotka, J. Glozarová (satirická komedie)
O tom, jak může obohatit všední život jeden nevšední sluha
26/1 19:00 Saturnin - Z. Jirotka, J. Glozarová (satirická komedie)
O tom, jak může obohatit všední život jeden nevšední sluha
26/1 15:00 Maková panenka - V. Čtvrtek, J. Glozarová
(Pohádka plná písniček, palouček plný červených máků a slunce, kde
si hrají všichni, co tu žijí)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G-STUDIO CENTRUM

Kounicova 22, tel: 541 215 585, e-mail: g-studio@g-studio.cz,
www.g-studio.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
18/1

19:30

23/1

19:30

27/1

19:30

28/1

19:30

29/1

19:30

Koncert při svíčkách - průřez muzikálovými melodiemi v podání
J. Musilové a jejich hostů
Nechci být ta druhá - zpívá a vypráví M. Kubišová, u piana P. Malásek
Komorní recitál
Jeptišky II. aneb Úprk před záhadnými františkánkami - muzikálová komedie o řádu jeptišek z Hobokemu a jejich milionové výhře
Jeptišky II. aneb Úprk před záhadnými františkánkami - muzikálová komedie o řádu jeptišek z Hobokemu a jejich milionové výhře
Jeptišky II. aneb Úprk před záhadnými františkánkami - muzikálová komedie o řádu jeptišek z Hobokemu a jejich milionové výhře
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HADIVADLO

Sukova 4/6, tel.: 542 212 761, e-mail: hadi@hadivadlo.cz,
(začátky v 19:30, pokud není uvedeno jinak)
10/1
11/1
14/1

19:30
17:00
20:00
19:30

Komediománie - autor a režie: L. Balák
Komediománie - autor a režie: L. Balá

Tři sestry - A. P. Čechov, režie: S. Fedotov
Klasicky zpracovaná trpká veselohra
15/1 19:30 Tři sestry - A. P. Čechov, režie: S. Fedotov
Klasicky zpracovaná trpká veselohra
17/1
8:30 Pevná a jiná objetí: Jirina Prekop
19:00 Celodenní seminář významné v Německu a záp. Evropě působící pedopsycholožky, autorky bestsellerů Malý tyran aj.
Pro odbornou veřejnost a zainteresované laiky
18/1 19:30 Žádnou paniku!! - režie: J. Krofta, Parádní trip
19/1 19:30 Žádnou paniku!! - režie: J. Krofta, Parádní trip
21/1 19:30 Top dogs - U. Widmer, režie: J. Pokorný
Máte padáka! Najděte si práci. Instantní talkshow. Terapie na hraně(í)
22/1 19:30 Top dogs - U. Widmer, režie: J. Pokorný
Máte padáka! Najděte si práci. Instantní talkshow. Terapie na hraně(í)
23/1 19:30 Top dogs - U. Widmer, režie: J. Pokorný
Máte padáka! Najděte si práci. Instantní talkshow. Terapie na hraně(í)
24/1 19:30 Mirka - autor a režie: P. Tyc
Tanec mezi slovy. Slova v tanci. Interaktivní puzzle
25/1 19:30 Mirka - autor a režie: P. Tyc
Tanec mezi slovy. Slova v tanci. Interaktivní puzzle
28/1 19:30 Minach - I. Volánková, režie: A. Goldflam.
Dychtivé šou. Tři hrady z písku
29/1 19:30 Minach - I. Volánková, režie: A. Goldflam
Dychtivé šou. Tři hrady z písku
30/1 19:30 Hlad - K. Hamsun, Š. Dlouhý Monodrama. Sociální estráda
31/1 19:30 Žádnou paniku!! - režie: J. Krofta Parádní trip
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADLO V 7 A PŮL

Koliště 51, tel.: 545 246 666, e-mail: 7apul@7apul.cz, www.7apul.cz
Pozor, divadlo hostuje! „Divadlo v 7 a půl na návštěvách“
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9, tel.: 542 211 630, e-mail: ced-dhnp@login.cz, provazek@provazek.cz, www.dhnp.divadlo.cz, www.provazek.cz, (začátky
v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
5/1
7/1
9/1
10/1
11/1

17:00
19:00
19:00
19:00
19:30

13/1
14/1

19:30
10:00
19:30
19:30

15/1

16/1 19:00
28/1 19:30
29/1
30/1

19:30
19:30

Babička - B. Němcová, scénář: P. Oslzlý a I. Krobot, režie: I. Krobot
Babička - B. Němcová, scénář: P. Oslzlý a I. Krobot, režie: I. Krobot
Babička - B. Němcová, scénář: P. Oslzlý a I. Krobot, režie: I. Krobot
Babička - B. Němcová, scénář: P. Oslzlý a I. Krobot, režie: I. Krobot
Dobročinný koncert pro čečenské děti postižené válkou
Účinkují: V. Koubek, Divadlo Husa na provázku, folklórní dětská čečenská skupina Masrho. Pořádá Sdružení Berkat
Nadsamec - A. Jarry, A. Nathanson, režie: D. Gombár
Nadsamec - A. Jarry, A. Nathanson, režie: D. Gombár
Grafomania - nonsens - paradox - pitomost - groteska - hudba
Umělecký striptýz L. Baláka s jiných (Kongresový sál)
Rozvzpomínání - B. Hrabal, scénář: P. Oslzlý a I. Krobot, režie: I. Krobot
Zadržitelný vzestup Artura Uie - B. Brecht, režie: T. Svoboda
(premiéra)
Zadržitelný vzestup Artura Uie - B. Brecht, režie: T. Svoboda
Zadržitelný vzestup Artura Uie - B. Brecht, režie: T. Svoboda
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ALŽBĚTÍNSKÁ SCÉNA

(začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

SKLEPNÍ SCÉNA

(začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
21/1
23/1
24/1
25/1
30/1

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Král Oidupus - Sofoklés, režie: F. Derfler. Divadlo U stolu
Alchymista - P. Coelho. Divadlo U stolu, účinkují: L. Lakomý, L. Rieger
Kašparova kráva? Dámská jízda - režie: P. Scherhaufer
Boží duha - J. Durych. Divadlo U stolu, účinkují: L. Lakomý, E. Lehotská
Autobus na lince 21- K. Kling, režie: P. Scherhaufer
Chaplin. Představení uvádí: Divadlo v 7 a půl
A. Goldflam. Představení uvádí: Divadlo v 7 a půl
Smrt Ivana Iljiče - L. N. Tolstoj. Divadlo U stolu, účinkují: I. Bareš a N. Daňková
Sen směšného člověka - F. M. Dostojevský. Divadlo U stolu, účinkuje I. Bareš
Zelené peří - textappel nezavedené poezie, připravil a uvádí: M. Kovářík
Proměna - F. Kafka, Mula. Představení uvádí: Divadlo v 7 a půl
Král Oidupus - Sofoklés, režie: F. Derfler. Divadlo U stolu

GALERIE FOYER
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno, tel.: 542 211 630-1
(vernisáž výstavy v den zahájení v 17 hodin)
Výstava:
Příběhy srdce - Petr Přehnil
13.1.2003 - 2.2.2003
GALERIE FOYER
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno, tel.: 542 211 630-1
(vernisáž výstavy v den zahájení v 17:30 hodin)
Výstava:
Zdeněk Halla - Nové věci
7.1.2003 - 31.1.2003
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÁRODNÍ DIVADLO V BRNĚ

ředitelství a předprodej vstupenek: Dvořákova 11, tel.: 542 321 285,
www.ndbrno.cz, e-mail: obchodni@ndbrno.cz

JANÁČKOVO DIVADLO

(začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

MAHENOVO DIVADLO

(začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

Carlo Goldoni
Treperendy

Režie: Martin Čičvák, Premiéra: 24. 1. 2003, 19 hodin
Ke Goldoniho přednostem patří originální, neopakovatelné postavy, plné italského temperamentu, které dokážou vychutnat každé sousto života a porvat se i s nejsložitějšími situacemi. Přitom všem nikdy neztratí smysl pro
humor, jejich vztah k životu je veskrze optimistický a nakažlivý: dokáže už
hodně dlouho přeskakovat z jejich osudů, prožívaných na jevišti, na publikum v sále.
Jak už název napovídá, hrdinkami jsou dívky a ženy, pro něž má čeština řadu dalších jadrných pojmenování, jako třeba drbny, klepny, plkny, klevetnice... Všechny mají vášeň pro události a historky svých bližních, které dokážou osobitým způsobem rozvíjet a šířit dál. Že přitom není nouze o humorné
situace, o tom vskutku netřeba pochybovat.

MALÁ SCÉNA - MD

(začátky v 15:00 hod., pokud není uvedeno jinak)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tučkova 34, tel.: 541 212 912, e-mail: info@divadlopolarka.cz,
www.divadlopolarka.cz. Objednávky na tel.: 541 247 274.
11/1
11/1
14/1
14/1
15/1
16/1

23/1

19:30
15:30
10:15
19:30
10:15
10:15
14:00
10:15
19:30
15:30
8:30
8:30
19:30
8:30
10:15
19:30

23/1
24/1
25/1
27/1
28/1
28/1

10:15
8:30
15:30
19:30
10:15
19:30

29/1
30/1
30/1

8:30
10:15
19:30
8:30

31/1

10:15

17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
21/1
22/1

Epištoly k nesmělým milencům
Pohádkové trampoty kominíka Valenty
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina (Anglická verze)
Heroin
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina
Dom, kde sa to robí dobre
Rolničky aneb Kašpárek na výletech
Lovci mamutů
Lovci mamutů
Heroin
Lovci mamutů
Nože ve slípkách - autor: D. Harrower, režie: M. Zetel
Vystoupení studentů DIFA JAMU
Lovci mamutů
Alenka - v říši divů a za zrcadlem
Alenka - v říši divů a za zrcadlem
Slawjení
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina (Anglická verze)
Mona Roges osobně. Mona je modelka. Mona je feačka. Mona je ryzí Američanka. Mona sní a běsní. Mona je druhá Marillyn Monroe.
Mona spolykala prášky...
Huckleberry Finn - Podle románu M. Twaina (Anglická verze)
Alenka 001 - dodadky ke Carrollovi do slov Alenky
Apokryfy a Soudničky - autor: K. Čapek, F. Němec, režie: J. Tuček
Na Pokusně
Pohádkové trampoty kominíka Valenty

Alenka 001

(dodatky ke Carrollovi do slov Alenky)
Režie: Martin Čivák, Premiéra: 21. 12. 2002, Repríza 30. 1. 2003
Hra je životním příběhem anglického matematika a spisovatele Charlese Lutwitge Dodgsona.
Je strhující, nebo nudný? Kdo byl vůbec Lewis Carroll? Skvělý logik a vypravěč... Přítel malých
dětí a pedofil... Jeden z nejlepších fotografů své doby a král nesmyslů... Jaký člověk může být
profesor, který malým holčičkám kreslí veverky a přitom píše filosofické spisy? Je to ještě člověk? Čím urazil britskou královnu? Tento profesor a oxfordská čistá duše se jednoho dne vydá
na lov žraloků a nechá Alenku spadnout do králičí díry...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čára zahajuje provoz od ledna
Divadlo se snaží vymezit proti uniformované kultuře
Na počátku stálo studentské divadlo TheAtrum Cmundi, které vzniklo na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity Brno v říjnu 1999 jako součást projektu Divadla Universitas při Ústavu divadelní a filmové vědy. Z něj vykrystalizovalo nové divadla Čára.
Nejdříve byl soubor tvořen výhradně studenty oboru divadelní věda, později se práce v něm účastnili i posluchači jiných oborů Filozofické fakulty a nakonec i členové mimo okruh této školy. V současné době mají členové v průměru od 19 do 26 let a jsou převážně z brněnských vysokých škol - JAMU,
FAVU VUT a FF MU.
Soubor prozatím uvedl celkem čtyři představení (skupina autorů: Vánoční merenda, Guillaume
Apollinaire: Prsy Tiresiovy, Eurípidés: Alkéstis, Neznámý autor: Mastičkář), ve své dramaturgii má
v plánu uvádět málo známá či málo uváděná dramata (např. Alkéstis byl tímto divadlem uveden vůbec poprvé), a dokonce vlastní texty.
Divadlo Čára se chce pokusit o vybudování generačně profilovaného divadelního souboru s široce
koncipovaným programem, který by byl dostatečně zajímavý i pro náročnějšího diváka, snaží se vymezit proti uniformované kultuře. Hlavním zaměřením činnosti je poetické divadlo ve všech jeho
formách. Nedílnou součástí provozu vedle divadelních představení budou i přednášky osobností za-
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LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST

Bratislavská 32, tel.: 545 321 273, 545 211 583, www.divadlo-radost.cz, e-mail: divadlo.radost@seznam.cz, hromadné objednávky,
předprodej vstupenek: Bratislavská 32 a v KIC Běhounská 17.
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
9/1
10/1
12/1
13/1
14/1
15/1
15/1
16/1
16/1
17/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
26/1

10:00, 14:30
9:00
8:30, 10:30
8:30, 10:30
19:00
8:30, 10:30
9:00
10:00, 14:30
9:00
9:00
8:30, 10:30
8:30, 10:30
9:00
19:00
10:00
10:00, 14:30
9:00
8:30, 10:30
8:30, 10:30
9:00, 18:00
9:00
10:00, 14:30

Princezna na hrášku (Malá scéna)
Staré pověsti české
O Smolíčkovi (Malá scéna)
O Smolíčkovi (Malá scéna)
Po všem hovno, po včelách med (hostuje Ořechovské divadlo)
O Smolíčkovi (Malá scéna)
O Šípkové Růžence
O Šípkové Růžence
O Šípkové Růžence
O Šípkové Růžence
Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty
O Smolíčkovi (Malá scéna)
Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty
Na tý louce zelený
Na tý louce zelený
Míček Flíček
Míček Flíček
Míček Flíček
Popelka aneb pohádka z babiččiny truhličky
Psaníčko na cestách aneb Pošácká pohádka
Psaníčko na cestách aneb Pošácká pohádka
Princezna Majolenka
(hostuje Divadlo loutek Ostrava)
28/1
9:00 O Smolíčkovi (Malá scéna)
29/1
8:30, 10:30 Dostavník do Lordsburgu
30/1 10:00, 19:00 Dostavník do Lordsburgu
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STUDIO MARTA

Bayerova 5, tel.: 541 424 012, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak). www.info-sms.cz. Prodej vstupenek možno zakoupit v OD
Vágner, oddělení City Music, pasáž Alfa v pokladně agentury Inform.
Vstupenky je také možno rezervovat e-mailem!
16/1

19:30

Popelka aneb tenkrát v pohádce (světová premiéra) - J. Šotovský, L.
Kolář, režie: P. Veselý j. h. Původní český muzikál
17/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. E)
20/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. A)
21/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. B)
22/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. C)
23/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. D)
24/1 19:30 Popelka aneb tenkrát v pohádce - J. Šotovský, L. Kolář, režie: P. Veselý j. h.
Původní český muzikál (sk. J)
27/1 19:30 S vyloučením veřejnosti - J. P. Sartre (sk. I)
28/1 19:30 S vyloučením veřejnosti - J. P. Sartre (sk. G)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bývajících se divadlem a uměním, večery čtení autorských a překladových textů, performance a pouliční divadelní akce.
Soubor bude své projekty realizovat v prostoru restaurace Bohéma a v Domě pánů z Kunštátu od ledna 2003. Prvním představením budou 16. ledna dvě anonymní představení na motivy středověkého
textu - Mastičkář a premiérově Polapená nevěra. Postupně budou odpremiérovány např. Gogolova
Ženitba, v březnu Čapkův Život a dílo skladatele Foltýna a na začátku příští sezóny Wilderovo Naše
městečko. /text: Lenka Kosová/
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MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16, tel.: 545 212 024, 545 321 269, e-mail: komercni@mdb.cz,
www.mdb.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
2/1
3/1
4/1
5/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
25/1
26/1
30/1
31/1

19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
18:00
18:00
18:00
19:30
14:00
19:30
14:00
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
11:00
19:30

Manželství na druhou - G. Feydeau (sk. A2002)
Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman (sk. X2002)
Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman (sk. Z2002)
Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman
Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman (sk. M2002)
Amadeus - P. Shaffer
Amadeus - P. Shaffer
Smutek sluší Elektře - E. O Neill (sk. P18)
Smutek sluší Elektře - E. O Neill (sk. PP1)
Smutek sluší Elektře - E. O Neill (sk. PPP)
My Fair Lady (ze Zelňáku) - A. J. Lerner, F. Loewe
My Fair Lady (ze Zelňáku) - A. J. Lerner, F. Loewe
My Fair Lady (ze Zelňáku) - A. J. Lerner, F. Loewe
Parazit - L .B. Picard, F. Schiller, M. Porubjak
Parazit - L .B. Picard, F. Schiller, M. Porubjak
Parazit - L .B. Picard, F. Schiller, M. Porubjak (záznam ČT)
Marná lásky snaha - W. Shakespeare (sk. X2002)
Naši furianti - L. Stroupežnický
Naši furianti - L. Stroupežnický
Brouk v hlavě - G. Feydeau
Soudné sestry - T. Pratchett Hraje: Divadlo v Dlouhé
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení (sk. A3)
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení (sk. A4)
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení (sk. C5)
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení (sk. AB6)
Muzikály z Broadwaye - koncertní představení
Čekání na Godota - S. Beckett (veřejná generálka)
Čekání na Godota - S. Beckett (sk. A5 předpremiéra)

Terry Pratchett - Stephen Briggs

Soudné sestry, hostování Divadla v Dlouhé
Režie: Hana Burešová
Hrají: Na a Vicenová, Jaroslava Pokorná, Klára Sedláčková, Tomáš Turek, Ilona
Svobodová, Miroslav Táborský, Jiří Wohanka, Vlastimil Zavřel, Miroslav Hanuš a další
21. 1. 2002, 19:30
Na Zeměploše, která je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy, se najednou dějí
nepředstavitelné věci. Kdo stojí mezi královstvím a zkázou? Do
královské politiky se zamíchaly tři čarodějky - Bábi Zlopočasná a
její dvě kolegyně z magického sdružení Stařenka Oggová a
Magráta Česneková. Bojují o to, aby na trón dosedl ten správný
král. Dramatizace této kultovní knihy Terryho Pratchetta z cyklu
Úžasná Zeměplocha se obejvuje v podání Divadla v Dlouhé poprvé na českých jevištích. Autor vzal Shakespearova Macbetha a
obrátil ho doslova naruby.
Samuel Beckett

Čekání na Godota
Režie: Zdeněk Černín, Předpremiéra: 31. 1. 2003
Hra tohoto irského dramatika píšícího francouzsky, nositele Nobelovy ceny, patří k nejslavnějším dramatickým dílům 20. století. Modelovost této hry, její zobecňující polohy a jednotlivé elementy připouštějí v jevištních realizacích rozdílná a často protikladná pojetí. Beckettův
text má provokativní sílu a může aktivovat naše zpohodlnělé myšlení. Nutí nás ptát se sebe sama po smyslu vlastní existence a přibližovat se k nejednoznačně uspokojivé odpovědi.
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BABYLON - music club

Dominikánské nám. 2, 532 292 122, babylon@brno-koncert.cz,
www.brno-koncert.cz/babylon/program.php
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAZZOVÁ KAVÁRNA PODOBRAZY

Moravské nám. 1, (v Místodržitelském paláci), tel.: 604 541 346.
Výstavy: 604 471 213

(začátky hudebních produkcí ve 20:00 hod., vernisáže a film od 18:00 hod., pokud není
uvedeno jinak)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KUDRNA - Klub cestovatelů a romantiků
Nádražní 1 (odjezdový podchod hlavního nádraží), Brno
tel.: 542 210 660, www.kudrna.cz, e-mail: kudrna@kudrna.cz

Katalog zájezdů zdarma
Pořady:
2/1
18:00 Bretaň I. - Dcera oceánu (Kudrnovo promítání) - emotivně laděné hudebně obrazové vyprávění o zemi na konci světa na motivy F. Kožíka
(J. Luner)
Místo konání: Sál velkého Planetária na Hvězdárně M. Koperníka - Kraví Hora
9/1
18:00 Za národy Etiopské vysočiny (Kudrnovo promítání) - známý brněnský
cestovatel a fotograf bude tentokrát vypravovat o své nejnovější cestě
do srdce černé Afriky (přednáška s diapozitivy) - J. Kolbaba
Místo konání: Sál velkého Planetária na Hvězdárně M. Koperníka - Kraví Hora
16/1 18:00 Bretaň II. - Minulost zakletá v kameni (Kudrnovo promítání) - volné pokračování - J. Luner
Místo konání: Sál velkého Planetária na Hvězdárně M. Koperníka - Kraví Hora
23/1 18:00 Chile - Rafting v Jižní Americe (Kudrnovo promítání) - o exotické zemi,
její divoké přírodě, pohnuté historii a současném životním stylu potomků dávných indiánských kultur - M. Mitáš
Místo konání: Sál velkého Planetária na Hvězdárně M. Koperníka - Kraví Hora
28/1 19:30 Keltieg (SK) - Taneční rej na počest keltského svátku Imbolc
Místo konání: Babylon - music club, Dominikánské nám. 2 (předprodej: Kudrna odjezdový podchod hl. nádraží)
30/1 18:00 Vietnam (Kudrnovo promítání) - za životem, kulturou i přírodou exotické, u nás stále velmi málo známé asijské země - V. Strnad
Místo konání: Sál velkého Planetária na Hvězdárně M. Koperníka - Kraví Hora
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KULTURNÍ CENTRUM MUSILKA - lidový dům
Kulturní středisko OMEGA, Musilova 2a, tel.: 545 211 891,
fax: 545 578 944, e-mail: ksomega@ksomega.cz, www.ksomega.cz.

(začátky v 19:30, pokud není uvedeno jinak).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKLENĚNÁ LOUKA

Kounicova 23, tel.: 549 241 812, (začátky ve 20 hod., pokud není
uvedeno jinak) www.sklenenalouka.cz
V lednu nehrajeme, začínáme v únoru.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STARÁ PEKÁRNA

Štefánikova 8, tel.: 541 210 040, e-mail: pekarna@email.cz,
www.starapekarna.cz (začátky v 19 hod., pokud není uvedeno jinak)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VINOTÉKA OBŮRKA - KLUB DOBRÉHO VÍNA
Horova 17a, tel.: 541 215 838. Otevřeno po - pá 11-19 hodin,
so 9-14 hodin. E-mail: oburka@oburka.cz
www.kult.cz
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KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2, tel.: 543 213 693, klubový bar otevřen
v den programových akcí od 17 hod., (začátky v 19:30 hod., pokud
není uvedeno jinak). www.volny.cz/leitnerka
7/1
19:30
8/1
19:30
9/1
19:30
10/1 19:00
15/1
16/1

19:30
19:30

21/1 19:30
22/1
23/1
28/1
29/1

19:30
19:30
19:30
19:30

30/1 19:30

Píšete do šuplíku? Setkání začínajících i pokročilejších literátů
Petr Pololáník a Poloband - Koncert folkrockové kapely
Květy - Elektroakustická experimentální kapela
„Mucholapka“ - Premiéra nového autorského filmu M. Láníka
Hudební úvod: A. Burešová
Máša Kubátová - zpívá hebrejské, ruské a vlastní písně
Na chvíli motýli - Písně P. Žemly v podání dívčího vokálního tria
Host večera: Groovey
Poslechový pořad Jiřího Černého
- Velvet Underground - Lou Reed, Nico a ostatní
Něcomezi - Brněnský folkrock
Japka - Kapela, která zní jako mošt
Jan Burian v pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“
Vladimír Mišík - Jaroslav Olin Nejezchleba - Pavel Skála
Společný koncert hudebních osobností
Petr Váša: „In Natura“ - Večer fyzického básnictví
+ křest 2 CD (premiéra)

Nabízíme zbývající místa:
5-měsíční Kurz KALANETIKY (cvičení na zformování postavy)
Každé pondělí od 17:00 do 18:30 hod. (1. lekce 6. 1. 2003)
5-měsíční Kurz TAI-CHI (cvičení pro zdraví vycházející
z čínského bojového umění)
Každé pondělí od 19:00 do 20:30 hod. (1. lekce 6. 1. 2003)
Přihlášky osobně: od 6. 1. - 13. 1. 2003 v Klubu Leitnerova, pondělí - čtvrtek od 17:00 do 19:00 hod.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERSEY MUSIC PUB

Minská 15, tel.: 541 240 623, 608 708 244, e-mail info@mersey.cz,
www.mersey.cz. Otevřeno od po - pá od 15:00 hod, so od 19:00, ne
od 17:00 hod. Začátky programů ve 21 hod, pokud není uvedeno jinak.
Internet Cafe bar - každý den od 15 hod. (fotbálek, flipper...)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENTRUM ZÁBAVY VOJKOVICE
Brněnská ul., Vojkovice, tel.: 547 238 134, 724 183 348,
www.oaza-vojkovice.cz, začátky ve 20 hod., pokud není uvedeno jinak).
3/1

20:00

4/1

20:00

10/1
11/1

20:00
20:00

17/1
18/1

20:00
20:00

24/1.
25/1

20:00
20:00

31/1

20:00

Oldies party MIX - Pop, rock a disco hity 60. - 80. let od zahraničních,
českých a slovenských interpretů
První novoroční dance party - Vaše první setkání s přáteli v novém roce pod jednou střechou
Oáza party - Největší hity posledních 20ti let a disko, rock a pop novinky
Popcorn dance party - Popcorn, chipsy, tyčinky. Vše k pití zdarma,
aby Vám vydržela energie až do rána
Oáza party Největší hity posledních 20ti let a disko, rock a pop novinky
Jelzin party Všechny příchutě za jednotnou cenu 15,- Kč.
Zakoupením Jelzina navíc získate slevu na Excalibr energi drink 20:00
Oáza party Největší hity posledních 20ti let a disko, rock a pop novinky
Coca-Cola party Nové výrobky, nové chutě na party,
ve které si každý přijde na své
Oáza party Největší hity posledních 20ti let a disko, rock a pop novinky

Správné místo pro správné lidi - Oáza
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PODIVNÝ HAMLET

Kavárna Hamlet, Kounicova 85, tel.: 608 546 658,
e-mail: katka@kph.cz, zastávka tram. 12 a 13, trolej. 134 a 136 Klusáčkova (naproti parku Šelepky).
Otevřeno po - pá 10 - 22, so, ne 14 - 22 hod.
Každou středu v 18:00 Klub stolních a společenských her
6/1
8/1
10/1
14/1

20:00
18:00
19:00
19:00

Zpívání s Katkou - Přij te si s námi zazpívat lidovou písničku
Herní klub
Cykloklub Mike - videopromítání z cest + beseda o akcích 2003
Adventura - Čína (M. Podpěra) - besedy a promítání diapozitivů s dobrodruhy z Adventury
15/1 19:00 Black Uganda Choire - lední koncert aneb Přij te si po Vánocích popovídat
16/1 18:00 Herní klub
17/1 19:00 Alpy na kole - promítání J. Krejčího
20/1 18:00 Eko-poradna - RNDf. I. Gaillyová
21/1 19:00 Adventura - Peru a Bolívie (O. Vilímková)
besedy a promítání diapozitivů s dobrodruhy z Adventury
22/1 18:00 Herní klub
23/1 19:00 Quakvarteto - soubor hudebníků akustické alternativy
24/1 19:00 Promítání J. Krejčího
28/1 19:00 Adventura - Indický Himaláj na kole (P. Jindrák)
besedy a promítání diapozitivů s dobrodruhy z Adventury
29/1 18:00 Herní klub
30/1 19:00 Rábindranátha Thákur - ze sbírek slavného indického básníka přednese
J. Křička
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZELENÁ KOČKA - hudební klub

Masarykova 25/27, 542 215 970, 608 461 702, www.zelenakocka.cz. Otevřeno 17 - 05 hod., programy od 20 hodin.
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

DJ Edú - Afro Latin party
Cat s Dance DJ Yarrin
So 90 DJ Erixo
Siésta
Funky Night
Club mix - dj Derick
Ultramix - Dj Yarrin
DJ Edú - Afro Latin party
Cat s Dance - DJ Yarrin & DJ Erixó
DJ Derick
Siésta
Funky Night
Club mix - dj Derick
Ultramix - Dj Yarrin
DJ Edú
Cat s Dance DJ Derick
DJ Yarrin - Red Hot Chilli Peppers - Revival (koncert)
Siésta
Funky Night
Club mix - dj Derick
Ultramix - Dj Ice
DJ Edú
Cat s Dance - DJ Yarrin & DJ Erixó
Večírek Rádia Krokodýl
Siésta
Funky Night
Club mix - dj Derick
Ultramix - Dj Yarrin
DJ Edú - Afro Latin party
Cat s Dance DJ Yarrin
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Šelepova 1, tel.: 541 213 342, 608 776 614, e-mail: selepova@centrum.cz,
www.selepova.cz, (začátky v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak)

Každé út: Lidová zábava od 17 hod.
Každý pá a so: Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let, od 20 hod.
3/1
20:00
4/1
20:00
7/1
17:00
10/1 20:00
11/1 20:00
14/1 17:00
17/1 20:00
18/1 20:00
21/1 17:00
24/1 20:00
25/1 20:00
26/1 19:30

Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Lidová zábava
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Lidová zábava
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Lidová zábava
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let
Talk show Luboše Xavera Veselého - hosté: S. Saudková,
J. Saudek a další
Po asi půlroční přestávce se do Brna vrací v novém kabátě pořad Hvězdy
nad Brnem, na který si mnozí pamatují z G - Studia. Proč pod novým názvem a v novém prostředí? Na to nám odpověděl autor pořadu L. X. Veselý:
„Nedohodnul jsem se s Petrem Gazdíkem na pokračování, neboť nesouhlasil s výběrem některých hostů do tohoto pořadu. Šlo konkrétně o paní
Jiřinu Švorcovou, kterou já osobně považuji za čítankový vzor cenzury, a
právě proto jsem ji chtěl pozvat.“
Talk show se bude konat pravidelně jednou za měsíc v neděli večer a bude se jednat o pódiovou podobu rádiového pořadu Křížový výslech, který si můžete poslechnout od pondělí do pátku mezi 10 a
11 hodinou na Frekvenci 1. V premiérovém pořadu se můžete těšit na Jana a Sáru Saudkovy, příště
(23.2.) s největší pravděpodobností na výše zmíněnou Jiřinu Švorcovou, Jitku Asterovou a další.
28/1 17:00 Lidová zábava
31/1 20:00 Starobrno Oldies party - diskotéka s hudbou 60. - 90. let

Zábavné i poučné semináře v ING Oranžovém domě
Najdete nás na nám. Svobody 13, na telefonním číslech 542 219 079, 542 214 040
a 542 219 083 nebo na internetové adrese www.ing.cz.
Zúčastněte se některého z bezplatných seminářů. Začátky seminářů jsou v 18:00 hod, pokud
není uvedeno jinak. Účast si rezervujte osobně, telefonicky nebo na našich webových stránkách.
8. 1.
9. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
22. 1.
23. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

Rodinné finance
- poradíme vám s rodinným rozpočtem i plánováním výdajů
Kavkaz
- cestopis, přednáší Michael Pokorný / CK Kudrna
Vstupte do světa ING
- informativní setkání o možnosti pracovního uplatnění ve společnosti ING
Zabezpečení dětí do budoucna
- seminář o nabídce pojistných a investičních produktů skupiny ING pro potřeby
finančního zajištění dětí do budoucnosti (studium, svatba, atd.)
Oranžový kvíz
- vědomostní soutěž s možností výhry hezkých cen
Úvod do ING fondů (1.část)
- seznámení se s problematikou podílových fondů
Bali
- cestopis, přednáší Jiří Kolbaba
Vstupte do světa ING
- informativní setkání o možnosti pracovního uplatnění ve společnosti ING
ING Fondy - moderní způsob investování (2. část)
- navazuje na 1. část a přiblíží vám detailně nabídku podílových fondů skupiny ING
Afrika
- cestopis, přednáší Hynek Hadámek / CK S. E. N.
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ATRIUM IBC BRNO
Příkop 4-8, tel.: 545 175 528
25/1 19:30

7. ples stavbařů Účinkují: K. Gott, H. Vondráčková, R. Müller, M.
Rottrová, J. Štefánková, M. Hrdinka a M. Skalka. Queen revival Band,
Elvis Presley revival Band, The Glass Onion, Michael Jackson show live,
cimbálová muzika Morava, cimbálová muzika J. Hovorky.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNĚ

Kraví hora 2, 541 321 287, www.hvezdarna.cz,
e-mail: e-mail@hvezdarna.cz,
Čtvrtky v 18 h.
Pondělí až sobota v 19 h.
cestopisné pořady
pozorování dalekohledem
Soboty a neděle v 15 h.
Úterky v 19 h.
pořady pro děti - Jak kometa šla do
přednášky
světa
Středy a soboty v 18 h.
Od 6. do 12. 1. je zavřeno, koná se
pořady v planetáriu - Nebeský cepouze cestopisná přednáška
stopis
Pořady pro děti soboty a neděle v 15 hod. (kromě 11. a 12.1):
Jak kometa šla do světa
Pohádkový příběh pod umělou hvězdnou oblohou (vhodné od 6 let).
Pořady v planetáriu v 18 hod.:
Nebeský cestopis
Báječný vesmír v přímém přenosu (premiéra 18.1., reprízy 22., 25., 29. 1.)
Přednášky:
14/1 19:00 Raketoplány v roce 2003 - Ing. T. Přibyl
21/1 19:00 Na lovu fotonů - Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc.
28/1 19:00 Záhada záblesků záření gama - Doc. RNDr. Z. Mikulášek, CSc.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNIHOVNA J. MAHENA

Kobližná 4, tel.: 542 532 164, fax: 542 532 112, www.kjm.cz,
e-mail: informace@kjm.cz, po-pá 10-19, so 10-14, knihovna pro nevidomé a slabozraké, po 10-12, 13-17, st 13-16, čt 13-17.
13/1

18:00

16/1

18:00

20/1

18:30

22/1

18:00

28/1

18:00

30/1

19:00

Leoš Janáček - operní skladatel - Ukázky z CD i videa nejznámějších oper L. Janáčka komentuje prof. PhDr. M. Štědroň, CSc.
Místo konání: Kleinův palác, nám. Svobody 15, Malé divadlo hudby
Válečné symfonie Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče
O podmínkách vzniku symfonie č. 7 C dur, op. 60 „Leningradská“, č. 8
c moll, op. 65 a č. 9 Es dur, op. 70 promluví: Mgr. J. Špaček
Místo konání: Kleinův palác, nám. Svobody 15, Malé divadlo hudby
Budhistický klášter Diskit - Beseda s promítáním diapozitivů
s brněnským cestovatelem MUDr. D. Leblochem
Místo konání: pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a
Slavná oratoria II. - J. Haydn a F. Mendelssohn-Bartholdy - dvě generace, dva přístupy. Poslechový večer duchovní hudby se zasvěceným komentářem uvede: prof. PhDr. R. Pečman DrSc.
Místo konání: Kleinův palác, nám. Svobody 15, Malé divadlo hudby
Slavní jazzoví klavíristé aneb od S. Joplina po B. Mehldaua. Jazzový večer s J. Beránkem
Místo konání: Kleinův palác, nám. Svobody 15, Malé divadlo hudby
Setkání z cyklu „Koho mám rád“
M. Kučera představí tvorbu svou a J. Říčánka
Místo konání: pobočka Vinohrady, Velkopavlovická 25
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KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ

Kotlanova 7, tel.: 544 210 182, e-mail: kclisen@volny.cz
předprodej: Běhounská 16, galanterie nám. Karla IV., KC Líšeň
Kotlanova 7
16/1 19:30 Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba - Místo konání: kino Svět, Holzova 7
17/1 19:30 Ples na radnici, hraje Kapela Karla Pešla - Místo konání: sál radnice, Jírova
2
19/1 15:00 Pohádkový karneval - Místo konání: sál radnice, Jírova 2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KULTURNÍ INFORMAČNÍ
CENTRUM MĚSTA BRNA

Radnická 9, tel.: 542 211 090, e-mail: kic.brno-prog@volny.cz,
předprodej: Běhounská 16, tel.: 542 210 863,
Sál B. Bakaly
18/1

15:00

Kulich a Bambule - pro děti (5-10 let), sehrají K. Rakovčíková a Z.
Ševčík (Brno)

Ernův sál
6/1
17:00
Macharáčková
13/1 17:00

20/1

17:00

20/1

9:00
10:30
9:00
10:30
9:00
10:30
10:30

21/1
23/1
25/1
na“

Brno ve 20. století - Výtvarné umění meziválečné - PhDr. M.
Mosty vzájemného pochopení a tolerance - Řecká filosofie jako škola
myšlení (Prof. PhDr. R. Hošek, CSc., Mgr. M. Klapetek)
Cyklus přednášek a besed o příčinách napětí a konfliktů mezi odlišnými náboženstvími a kulturami / druhý základ evropské kultury ve
zkráceném přehledu
Zajímavosti brněnských předměstí - Komín - K. Hledík (starosta městské části Komín)
Čert a Káča - pro mateřské školy - hraje Divadlo Genus (Brno)
Čert a Káča - pro mateřské školy - hraje Divadlo Genus (Brno)
Čert a Káča - pro mateřské školy - hraje Divadlo Genus (Brno)
Káj a Gerda - na motivy pohádky H. Ch. Andersena „Sněhová králov-

představí D. a N. Zbytovské - Divadlo Malé hry (Brno)
Jak se má a co dělá - Připravila a uvádí PhDr. H. Šráčková
Prof. ing. arch. I. Ruller - autor významných staveb současné české
architektury a pokračovatel brněnské funkcionalistické školy
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27/1

17:00

NOVÁ AKROPOLIS kulturní asociace

Tř. kpt. Jaroše 19., Brno, www.akropolis.cz, tel.: 545 241 855 (17-21
hod)
14/1

19:00

16/1

18:00

Sláva a pád Babylónie - přednáší: P. Goliášová
Svět Bohů a lidí ve staré Babylónii. Chammurapiho zákoník. Věda a umění ve městě Babylón
Tisíciletá moudrost - přednáší: Ing. M. Huryta
Úvodní přednáška k cyklu srovnávací filosofie. Cyklus obsahuje 15
přednášek, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 18:00 hod. Na
první přednášku je vstup volný. Cena cyklu: 800,- Kč
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC
Odbojářská 2, Brno, tel.: 546 224 320, 546 211 924

Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po-čt 15-18 hod., ostatní dny hodinu před zač. představení. Dále v KIC, Běhounská 17,
po-pá 9-13 a 14-18 hod. (tel.: 542 210 863). Doprava tramvají č. 1, 3 zast. „ZOO“, autobusy 50, 54 a trolejbus 140 „Vondrákova“.
8/1
17/1
24/1

28/1
29/1

16:30
uvádí a
19:30
19:30

Čaj o půl páté - Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my,
zpívají K. Navrátilová a K. Zelníček
Country bál - Účinkují: country kapela Zimour a taneční skupina Quadrilla
XI. Reprezentační ples Zastupitelstva MČ Brno - Bystrc
Program: k tanci a poslechu hraje kapela Nova Band / předtančení a
taneční ukázka souboru Quadrilla / akrobatický rokenrol / slosování
vstupenek / půlnoční překvapení / moderuje Z. Junák
17:00 Toulky Brnem - J. Vrbická (přednáška)
19:30 Petr Nárožný vypráví a country kapela Zimour hraje...
Hudebně-zábavný večer

Výstava:
Výtvarné práce Jany a Františka Hedejových
Výstava je přístupná v pondělí a středu, 15-18 hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody.
od 14. 1. do 29. 1.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
DĚLNICKÝ DŮM

Jamborova 65, tel.: 548 216 927, e-mail: viva@expomedia.cz,
www.expomedia.cz/viva,
každou středu
Swingové večery s orchestrem M. R. Swing v 18:00.
každou neděli
odpoledne s dechovkou Královopolkou v 16:00
25/1

20:00 VI. VW Brouk ples s kapelou Karla Procházky

Pro děti:
14/1 9:00
Ferda Mravenec v cizích službách Divadelní představení pro děti uvádí:
10:30 Divadlo Duha z Polné
18/1 15:00 Dětský karneval se šaškem Kaktusem
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KULTURNÍ DŮM KUŘIM

areál zámku v Kuřimi, nám. Osvobození 902,
tel./zázn./fax: 541 263 556. Úřední hodiny: po-pá 10-12 a 14-16
Kontakty: Jiří Vichta (vedoucí) 602 745 905, vichta@centrum.cz. / Jiří
Brabec (dramaturgie a info pro media), tel.: 541 231 312,
brabec@zln.cz., www.mesto-kurim.cz
15/1
26/.

9:00
14:00

Ferda Mravenec pohádka pro mateřské školy, uvádí Divadlo Duha z Polné
Dětský karneval - pořádá Agentura Vendulka
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BABY STUDIO

Kulturně vzdělávací centrum pro děti a mládež od 4 do 15 let.
Běhounská 15, 602 00 Brno, IV. patro. Veškeré informace
na tel.: 542 215 112 (od 15.00 - 18.00), mobil: 604 419 198,
www.babystudiobrno.cz, e-mail: kontakt@babystudiobrno.cz
BABY studio pro děti od 7-15 let
Pondělí: Herecké studio Pavla Zatloukala (16-17.30)
Úterý: Herecké studio Michala Bumbálka a Láryho Hausera (16-17.30)
Středa: Muzikál s Janou Musilovou
(14.30-16,16-17.30)
Čtvrtek: Muzikál s Martinou a Radkem (14.30-16.00)
Pátek: Dětská televize (16-17.30)
Kouzelná školka pro děti od 4-7 let
Pondělí - pátek : Hodinová hlídací služba (15-18)
Úterý: Hrátky dětí s rodiči (10-11)
Z pohádky do pohádky (16-17)
Středa: Mé a Kutil-výtvarná dílna (16-17.30)
Čtvrtek: Z pohádky do pohádky (16-17)
Pátek: Z pohádky do pohádky (16-17)
Pro dospělé relaxační centrum
Pondělí: 18-19,19-20 TAE-BO
Čtvrtek: 9-10 zdravotní cvičení
Úterý:
12-13, Flamengo
10-12, břišní tance (novinka!)
18-19,19-20 TAE-BO
12-13, 13-14 TAI-CHI
Středa:
9-10,10-11,11-12 TAI-CHI
16-17,17-18,18-19,19-20 TAI12-15 rehabilitační masáže
CHI
18-19 zdravotní cvičení
Pátek:
18-20 břišní tance (novinka!)
19-20 TAE-BO
nedělě: 18-19 Flamengo
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KULTURNÍ CENTRUM SVRATKA
Veslařská 56, Brno, tel.: 541 220 016

19/1 16:00 Doubravka - Pohádka - Divadlo Podiv Brno 16:00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÉ CENTRUM KLOKÁNEK

MŠ Nejedlého 13, Lesná (bus 46, 66) tel.: 545 242 667, 603 321
568, 545 223 569, e-mail: florian@quick.cz, www.klokanek.zde.cz.
Pondělí: 9.30 - 12.30 klub dvojčat a vícečat
Úterý: 9.00 - 12.30 zpívání s kytarou
Středa: 9.00 - 12.30 hopsání s klokanem
Čtvrtek: 9.00 - 12.30 výtvarka
Pátek: 9.30 - 12.30 den pro mrňata
10.00 pohádkové divadýlko
do 5. 1. 2003 vánoční prázdniny
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKA

Bezručova 13, tel.: 724 229 321, e-mail: kuratka@quick.cz
Klubová místnost pro maminky a dětská herna otevřena v út a čt 9-12,
15-18, st 9-12 hod.
Úterý: 9:00 - 12:00 S písničkou do pohádky
15:00 - 18:00 Miniškolička uvítá každého človíčka
Středa: 9:00 - 12:0 Hrátky s tetou Milenou, Recepty a rady do kuchyně
Čtrvtek: 9:00 - 12:00 Divadélko s pohádkami pro nejmenší
15:00 - 18:00 Výtvarný klub pro malé i větší
do 5. 1. 2003 vánoční prázdniny
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AHA-ŠKOLA večerní škola pro dospělé

Koliště 39, Brno, tel: 542 211 531, 777 071 277
Kurzy, semináře pro všechny věkové kategorie Po - Čt 11 - 15, Út St 14 - 17, info@aha-skola.cz, www.aha-skola.cz
6/1
13/1
17/1

Malba, kresba - celoroční výtvarný klub
Malba, kresba - celoroční výtvarný klub
Člověk v Mandale - přednáška zdarma
Jídla ze Seitanu - praktická škola vaření
18/1
Smaltovaný šperk Vitráže - začátečníci - info na tel.: 542 211 531, 777 071 277
19/1
Vitráže - začátečníci - info na tel.: 542 211 531, 777 071 277
15:00 Akné a ekzémy - jak nad nimi zvítězit - přednáška 50,- Kč
9:00
Mořské řasy v naši kuchyni (4 hodiny) - praktická škola vaření (nové recepty)
20/1 18:00 Malba, kresba - celoroční výtvarný klub
21/1 18:00 Kundalini aneb úskalí práce se základní přírodní silou člověka
(přednáška 50,- Kc)
18:00 Aromaterapie neboli dar vůně (přednáška 50,- Kc)
22/1 17:00 Carl Gustav Jung (přednáška 50,- Kc)
23/1 17:00 Škola hry na zobcovou flétnu (12 lekcí)
17:00 Genealogie (4 lekce)
24/1 15:30 Malba na sklo (1 večer)
25/1 9:00
Malba na hedvábí (1 den)
15:00 Alergie - účinná prevence a léčba (přednáška 50,- Kč)
9:00
Energie Země, Kosmos a Ty I. (1 den)
26/1 9:00
Energie Země, Kosmos a Ty II. (1 den)
9:00
Vosková (javanská) batika (1 den)
27/1 16:00 Kaligrafie - základní kurz (12 lekcí)
18:00 Malba, kresba - celoroční výtvarný klub
28/1 17:00 Výtvarná fotografie (12 lekcí)
18:00 Brněnské podzemí (2 večery)
29/1 17:00 Sigmund Freud (1 večer)
30/1 17:00 Ruční papír - výroba (1 večer)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A R T

P R O
D O S P Ě L É

V E Č E R N Í

Š K O L A

18:00
18:00
18:00
17:00
9:00

ART STUDIO večerní škola pro dospělé
Lieberzeitova 6, přihlášky na tel.: 604 239 181 14-24 hod.
Je možno se stále přihlásit do všech kurzů!

S T U D I O

Každé Po kurz:
Keramika od 20:00 do 22:15
Každé Út, St a Čt kurz:
Kresba a malba olejomalba od 20:00 do 22:15
- ve čt Olejomalba a nové alternativní výtvarné techniky a postupy
Chystá se kurz:
Malba na hedvábí a další textilní výtvarné techniky
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY
CVČ LUŽÁNKY
Lidická 50, Brno, tel.: 549 524 107,
www.luzanky.cz, e-mail: verisima@luzanky.cz

Cesty a křižovatky dramatické výchovy - Kurz inscenování, Řeč těla, Školní divadlo,
Kurz sebepoznání a další
Pohybové variace - dopolední úterní kurzy
Kurz 22 - večerní hry a dramatické aktivity pro všechny mladé duchem
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Velkolepý projekt o „bílém
místu“ v naší historii
Rozvířená hladina českého a slovenského exilu
Brněnský počátek roku 2003 se ponese ve znamení velkolepého výstavního projektu nazvaného Český a
slovenský exil 20. století, jehož první etapa bude otevřena 19. ledna a
potrvá do konce března. Hlavním
důvodem, proč konat výstavu nyní,
je naléhavost a potřeba mnohých
českých a slovenských exulantů,
především legionářů a politických
vězňů, sdělit své
osudy dříve, než k
tomu již nebudou
mít
možnost.
Dalším důvodem
je udělení záštity
nad zahajovací
částí projektu v
Domě
umění
města Brna prezidentem Václavem
Havlem do konce
jeho volebního
období, tzn. do
ledna 2003. Za
„sousedy“ převzal záštitu nad
projektem prezident Slovenské republiky Rudolf
Schuster.
Téma českého a slovenského exilu
neodmyslitelně patří k novodobým
dějinám obou států. Přestože je to téma silné a týká se téměř celého 20.
století, některé otázky s ním spojené
lze stále považovat za „bílá místa“ v
české
a
slovenské
historii.
Problematika českého a slovenského
exilu nabízí hned několik důležitých
otázek, na které se projekt pokusí, alespoň částečně, odpovědět: Kdo byli
a jsou čeští a slovenští exulanti? Jaké
politické události odchod Čechů a
Slováků do zahraničí vyprovokovaly?
Jak se lišil exil v jednotlivých obdobích v průběhu 20. století? Kam exulanti odcházeli a jaké byly jejich začátky v cizí zemi? Jaká byla jejich čin-

nost v zahraničí? Jak se zde prosadili? Cílem rozsáhlého projektu je především otevřít dané téma, nikoli ho
vyčerpat. Projekt Český a slovenský
exil 20. století hodlá dát prostor k
dalším analýzám, studiím a uměleckým zpracováním. Projekt je určen
široké veřejnosti, především však
mladší generaci, která nemá možnost získat o tomto tématu odpovídající informace.
Pomocí komunikativních a vzdělávacích programů chce projekt
vyzvat k zamyšlení a otevření diskuse nad dosud
trochu tabuizovanou částí našich
dějin. Hlavní náplní budou rozsáhlé expozice v
brněnských výstavních prostorách, přednášky k
tématu
na
Masarykově univerzitě, dokumentární filmy v ČT, rozhlasové pořady a diskusní panely.
Pořádající společnost K2001 klade důraz především na uměleckou stránku
zpracování tématu, nikoli na muzejní,
archivní a historicky ucelený charakter.
Vyvrcholením celého projektu, který
bude trvat několik let (skončí předběžně v roce 2007), bude trvalá expozice v
Brně věnovaná tématu českého a slovenského exilu 20. století. Projekt bude instalován v několika brněnských
výstavních zařízeních - v Domě umění města Brna, v Moravském zemském muzeu (Biskupský dvůr, Palác
šlechtičen) a v Místodržitelském paláci. Po zahájení se výstavy projektu
přemístí do Bratislavy i Prahy.
/text: Lenka Kosová/

www.kult.cz

43
DESIGN CENTRUM ČR

Radnická 2, 602 00 Brno, tel.: 542 211 423, fax: 542 210 432
www.designcentrum.cz, email: design@designcentrum.cz
Knihovna otevřena: po - pá 10:00 - 18:00 hod.
Galerie otevřena po - ne 10:00 - 18:00 hod.
Výstava:

Design magický aneb vynikající výrobky desetiletí
oceněnné a vybrané práce soutěží „Vynikající výrobek roku“ za posledních 10 let
do 5.1.2003

Thum - Karlovarský porcelán
Přehlídka výrobků firmy Thum. Autorská kolekce prací J. Laštovičky. Výsledky soutěže
„Dekor pro Thum“
od 28.1.2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE AMBROSIANA

Jezuitská 11, tel.: 542 214 439, www.ambrosiana.cz, e-mail: prodejna@ambrosiana.cz, po - pá 10.00 - 12.00 a 13.30 - 17.45 hod.
Výstava:

Jan Saudek (fotografie)
Fr. Drtikol (portfolio),
Josef Sudek (reprodukce pohlednice)
Stálá prodejní výstava. V prodeji jsou publikace M. C. Eschera a J. Saudka (Realities), také
nové diáře firmy Taschen na rok 2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

Malinovského nám. 2, tel.: 542 211 808, www.dumb.cz,
email: dumb@dumb.cz, denně mimo po 10 - 18 hodin,
Ve st vstup volný.
Výstavy:

Cena Jindřicha Chalupeckého - Finalisté 2002 + Pavlína
Fichta Čierna (Slovensko)
1. patro + Procházkova síň
do 5.1.2003

Georg Baselitz (SRN) - Grafika 1965 - 1992
(Galerie Jaroslava Krále + hala)
do 5.1.2003

Galerie 99:
Cezary Bodzianowski (PL) - akce, videoinstalace
do 12.1.2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE FOYER

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno tel: 542 211 630-1
(vernisáž výstavy v den zahájení v 17 hodin)
Výstavy:
viz program Divadla Husa na provázku
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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GALERIE ARCHITEKTURY BRNO

(Nadace české architektury)
Starobrněnská 16/18, tel.: 542 212 506, út - ne 11 - 18 hodin, info@ga-brno.cz, www.ga-brno.cz.
Výstava:

Václav Dvořák, Alois a Vilém Kuba - Brněnští stavitelé
30tých let
5. výstava z desetiletého cyklu spolku Obecní dům Brno představujícího brněnskou meziválečnou architekturu, tentokrát stavitele nájemních domů
do 31.1.2003
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE KATAKOMBY
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno tel: 542 211 630-1
(vernisáž výstavy v den zahájení v 17:30 hodin)
Výstavy:
viz program Divadla Husa na provázku
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE HŘEBÍČEK
Česká 32, tel: 542 219 606
po - pá 9.30 - 17.00 hodin
Výstava:

Souborná výstava současného výtvarného umění
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE STŘEPY

na Skleněné louce, Kounicova 23, tel.: 603 208 078 p. Vetešník denně
mimo ne 16 - 22 hodin (vernisáž výstavy v den zahájení v 18 hodin)
Výstava:

Michal Boubelík
- obrazy
do 8.1.2003
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GALERIE MOU ŽLUTÝ KOPEC

Žlutý kopec 7, tel.: 543 134 255, 543 134 305, email: romanakova@mou.cz. otevřeno 5.00 - 20.00 hodin (vernisáž výstavy v den zahájení v 17.30 hodin)
Výstava:

Obrazy Ivany Barazi
6.1.2003 - 31.1.2003
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE

Husitská 1, tel.: 545 230 912, po - pá 10 - 12 a 14 - 17 hodin (vernisáž výstavy v den zahájení v 17 hodin)
Výstavy:

Družicové fotografie z naší republiky i celého světa
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a ÚMČ Královo Pole.
8.1.2003 - 24.1.2003

Obrazy - Richard Tribula
oleje, pastely
27.1.2003 - 7.2.2003
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MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Zelný th 8, tel.: 542 321 205, email: program@mzm.cz, www.mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný th 8, tel.: 542 321 205 kl. 280, út - so 9 - 17 hodin.
1.1.2003 zavřeno.
Stálé expozice:
Zaniklý život na Moravě / Svět nerostů / Pravěk Moravy / Velká Morava /
Moravská vesnice ve středověku / Památník Prof. Karla Absolona
Výstavy:

Cesty do pravěku I. - Zdeněk Burian
Výstava nastíňuje geologickou minulost naší planety, od jejích nejstarších období až po
čtvrtohory. Burianovy obrazy a doprovodné texty nás seznámí nejen s vývojem života na
Zemi, ale i s celkovým pojetím paleontologické rekonstrukce v minulosti a dnes.
Výstava je doplněna aktivitami Dětského muzea.

DĚTSKÉ MUZEUM

Zelný th 8, tel.: 542 214 438, 542 321 205 kl. 271, 274, út - so 9 17 hodin. 1.1.2003 zavřeno.
Výstava:

Čistota - půl zdraví
Výstava sleduje základní oblasti hygieny: historii mytí, péči o vlasy, ústní dutinu, nos, holení, intimní hygienu včetně vývoje a poslání voňavek, praní prádla, hygienu prostředí s úklidovými a čistícími prostředky, okrajově pak problematiku likvidace odpadků v historii
v souvislosti s výskytem parazitů, nemocí a epidemií
Sobotní programy:

Netradiční osvětlení
Výroba zajímavého dekoračního stínítka na svíčku či lampičku 9:00, 10:30
11.1.2003

Korkové podložky
Naučte se jak vytvořit originální podložky pod hrnce, hrnečky, skleničky 9:00, 10:30
25.1.2003

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, tel.: 542 321 205 kl. 282, út - so 9 - 17 hod.
1.1.2003 zavřeno.
Stálé expozice:
Fauna Moravy / Akvárium sladkovodních ryb / Dějiny peněz na Moravě /
Moravské medailérství
Výstavy:

Český a slovenský exil 20. století - Exilová pošta
Mezi exponáty jsou známky a ceniny z období I. a II. světové války (pošta čs. legií ve
Francii, Itálii nebo Rusku, polní pošta čs. armády ve Velké Británii a Francii ..) doplněné informacemi o vzniku poštovní správy v ČSR a o napojení domácího poštovního odboje
na exil. Expozice se dotkne také tématu porušování listovního tajemství v komunistické
ČSSR. Mimořádně otevřeno 19.1. (neděle)

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, otevřeno út. - so: 9 - 17 hod., tel: 542 422 361
Výstavy:

Český a slovenský exil 20. století - Slovenský exil
Výstava zachycuje všechny vývojové tendence, žánry a produkty slovenského exilu v letech 1900 - 1960. Její součastí je množství fotografií, vzácných archivních dokumentů,
výtvarných děl a dalších materiálů. Mimořádně otevřeno 19. 1. (neděle)
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MORAVSKÁ GALERIE

www.moravska-galerie.cz, email: m-gal@moravska-galerie.cz
denně mimo po a út 10 - 18 hodin, čt do 19 hodin (každý 1. pátek
v měsíci vstup zdarma). 1.1. 2003 zavřeno.

PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18, tel.: 532 169 111
Knihovna MG
Po, st, čt 10:00 - 17:30, út a pá 10:00 - 15:30
Expozice:

Prométheův oheň - Česká moderna první poloviny 20. století
Obraz Prométhea od Antonína Procházky z roku 1911, který patří k nejvýznamnějším dílům českého moderního malířství ve sbírce MG, byl právem zvolen do záhlaví rozsáhlé expozice. Podstatným kritériem jejího řešení je důraz na avantgardní aspekt umělecké tvorby.

Gesto a výraz - České umění druhé poloviny 20. století
Vybraná díla českého umění od poloviny 30. let do současnosti, např.: M. Medka,
J. Koblasy, H. Demertiniho, D. Chatrného, M. Cvacha a dalších
Obměny Expozice:

Václav Zykmund - Kašpar noci
kresby a grafiky
do 30.3.2003
Výstavy:

Vídeňské stolní stříbro ze sbírek Národního muzea v Praze
Výstava stolního stříbra 19. stol. předních rakousko-uherských firem Mayerhofer & Klinkosch
a C. Klinkosch, které pracovaly pro císařský dvůr a přední šlechtické rody monarchie.
do 5.1.2003
Prostor pro jedno dílo:

Jana Doubková - Kamarádky - Drsňačky, 2001
do 15.1.2003
Atrium:

Pole jevů - samota věcí - Milan Grygar, Jiří Kovanda, Václav
Krůček, Tomáš Hlavina a Eva Myslíková
do 26.1.2003
Tip:
Předchůdci modernismu v ma arské fotografii
(Před Kertészem a Brassaiem)
16. 1. - 2. 3. 2003
Konec 19. století přinesl zrod umělecké fotografie. Stoupenci tzv. piktorialismu odmítli fotografii
jako prostý dokument a začali vytvářet díla výrazně se blížící grafice. Piktorialismus panoval do
20. let 20. století - výstava představuje na bezmála stovce fotografií od osmnácti autorů, jak se tento směr projevil v Maďarsku, a osvětluje tak kořeny moderní maďarské fotografie, jejíž představitelé, jako např. Brassai, László Moholy-Nagy či André Kertész, dosáhli světového věhlasu.

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

Moravské nám. 1a, tel.: 542 321 100, /otevřeno stejně jako Pražákův palác
Expozice:

Pohled Medúsy - Evropské umění šesti století
Těžištěm rozsáhlé výstavy starého umění je středověká část instalace, která klade důraz
na výtvarnou problematiku moravského regionu. Vedle děl moravské provenience jsou
vystaveny i práce rakouského, německého a nizozemského původu.
Kabinet v expozici:

Speculare - dívej se, zpytuj! - Kouzelné obrazy
(program pro rodiče a děti)
do 12.1.2002

Nizozemská kresba 18. století ze sbírek MG
výběr kreseb ze sbírky A. Skutezkého - historické náměty, krajiny, maríny, veduty a alegorie nizozemských umělců 18. století
22.1.2003 - 30.3.2003
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Propojení obrazem - Česká humanitární fotografie (1990 2000), Po potopě (2002)
Soubor čítající na 150 dokumentárních černobílých i barevných fotografií. Zahrnuta je tematika nemocných, postižených a starých lidí, ekologie, oblasti humanitárních katastrof a
ohniska válečného napětí. Aktuálně byl zařazen oddíl věnovaný letošním povodním
do 26.1.2003
Doprovodné akce k výstavě:

Z historie dokumentární fotografie (výklad ve výstavě)
Pátek 17:00
9.1.2003

Ďábel v nás
Beseda s válečným fotoreportérem časopisu Reflex J. Šibíkem o jeho cestách 17:00
22.1.2003
Výstavy:

Johanna Kandl, Leo Kandl, Helmut Kandl - Kontakt
Soubor fotografií rakouských umělců porovnává obyvatele a jejich způsob života v odlišných společnostech a částečně i prostředí
do 5.1.2003
Zaměřeno na...:

Michael Willmann: Svatá Barbora
Setkání před dílem jedné z nejvýraznějších osobností středoevropské malby kolem
r.1700, 29. 1. 2003 v 17:00
Výklad: K. Svobodová
Tip:
Multikulturní Brno
8. 1. - 2. 2. 2003
Výstava navazuje na druhý ročník festivalu Multikulturní Brno, který pořádá občanské sdružení Mládež
pro interkulturní porozumění Brno ve spolupráci s Moravskou galerií. Tématem je multikulturalita Brna
se zaměřením na výtvarnou tvorbu dětí. Kromě exponátů, které vznikly během dílen pořádaných v rámci
festivalu, zde budou i malby dětí z uprchlických táborů v Zastávce u Brna a Zbýšova a fotografie.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

Husova 14. Tel.: 532 169 111, otevřeno stejně jako Pražákův palác
Stálá expozice:

Místo paměti, prostor orientace.
Umělecká řemesla, užité umění a design v proměnách historie - 2. patro.

Možná sdělení
Kolekce uměleckých děl MG pro nevidomé a slabozraké
Přednáškový cyklus:

O umění a umělcích - kapitoly z dějin výtvarného umění:
Od Petra Parléře ke krásným madonám
- Mgr. M. Loudová, Mgr. L. Pelcová (přednáškový cyklus)
Přednášky doplňuje obrazový materiál a součastí cyklu budou také praktické ukázky některých výtvarných technik, restaurátorských postupů.
13.1.2003. v 16:30

Zrození Venuše - zrození renesance
zrod renesančního malířství v Itálii 15. století - Mgr. M. Loudová, Mgr. L. Pelcová (přednáškový cyklus) 16:30. Přednášky doplňuje obrazový materiál a součastí cyklu budou také praktické ukázky některých výtvarných technik a restaurátorských postupů.
27.1.2003. v 16:30
Tip:

Prostor pro (současnou) tapiserii
10. 1. - 16. 2. 2003
Výstava představí díla, která vznikla v rámci projektu Actual Textile Art v Moravské gobelínové
manufaktuře. Autory předloh pro tapiserie či koberce jsou známí současní tvůrci - Vladimír
Kokolia, Michal Cihlář, Stanislav Kolíbal, Petr Kvíčala, Karel Malich, Petr Nikl, Jaroslav Róna a
další. Vystavovaná díla svými rozměry otevírají novou dimenzi ve vnímání moderního umění.
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MUZEUM MĚSTA BRNA

Špilberk 1, tel.: 542 212 776, fax: 542 211 584
www.spilberk.cz, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
Tip:
Zdeněk Miler dětem
Muzeum města Brna, horní patro západního křídla hradu Špilberk
do 12. 1. 2003, st-ne od 10 do 17 hodin
Výstava představuje kresby čtyř příběhů výtvarníka Zdeňka Milera,
jehož světoznámá postavička malého krtka provází dětstvím již třetí generaci. Miler (1921) byl zaměstnán ve zlínských filmových ateliérech jako animátor, později působil ve studiu Bratři v triku také
jako animátor, ale navíc jako výtvarník, scenárista a režisér a také
jako autor filmových povídek. Kromě postavičky krtka pracoval
Miler také na jiných filmech, např. na příbězích malého štěňátka, z nichž mezi nejúspěšnější
patří „Jak štěňátko chtělo malé pejsky“. Právě kresby k tomuto filmovému příběhu jsou prezentovány na této výstavě, stejně jako příběhy „Krtek ve městě“ a „Krtek a paraplíčko“.
Posledním příběhem je putování medvědáře Kuby Kubikuly s medvědem Kubulou.
V rámci výstavy na Špilberku je pro děti připraveno kreslířské studio, ve kterém si mohou namalovat svou oblíbenou postavičku a - pokud budou chtít - hned si obrázek také vystavit. Pro
předem objednané dětské kolektivy připravilo lektorské oddělení samostatný program.

HRAD A PEVNOST ŠPILBERK

Špilberk 1, tel.: 542 214 145, út - ne 9 - 17 hodin (poslední vstup v
16:15 hod.)
Kasematy:
- stálá expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby. út - ne 9
- 17 hod. (Poslední vstup v 16:15 hod.)
Stálé expozice (severní křídlo hradu - st-ne 10 - 17, poslední vstup v 16
hod.)

Špilberk od hradu k pevnosti
- stavební dějiny Špilberku, archeologické nálezy, historie hradní studny a cisterny

Špilberk - žalář národů
- expozice seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem.

Brno na Špilberku
- významné kapitoly z dějin Brna, stálá historická expozice přibližuje nejvýznamnější momenty v dějinách Brna a brněnského regionu.

O nové Brno
- brněnská architektura 1919 - 1939, první a jediná stálá expozice tohoto typu v České
republice.

Od renesance po modernu
výtvarné umění 1570 - 1900

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

Měnínská 7, út - ne 9 - 17 hodin, poslední vstup v 16:30 hod., tel:
542 214 946
Stálá expozice:

Brána času
dlouhodobá archeologická expozice

VILA TUGENDHAT

Černopolní 45, tel.: 545 212 118, st - ne 10 - 18 hod. Poslední vstup
v 17:15 hod. (Vzhledem ke zvýšené návštěvnosti však doporučujeme objednat prohlídku předem na tel.: 545 212 118.)
Stálé expozice:

Ludwig Mies van der Rohe
- stálá expozice o staviteli vily
- historie, architekt, stavebník
- památník moderní architektury v Brně je zapsán do seznamu památek UNESCO

www.kult.cz

49
STARÁ RADNICE

Radnická 10, tel.: 542 216 139 - 42, otevřeno po-pá 9 - 17 hod.
1.1.2003 zavřeno.

GALERIE 10

Radnická 10, přízemí, po - pá 9 - 17 hod.
Výstavy:

Betlémy - Mgr. J. Janků - fotografie
do 8.1.2003

Petr Vilgus - fotografie
15.1.2003 - 5.2.2003

GALERIE MLADÝCH

Stará radnice, Radnická 4, po - pá 10 - 18 hod.
Výstava:

Yasue Maetake - chaste anonymity - instalace
-objekty
do 22.1.2003

František Filipi - obrazy
29.1.2003 - 26.2.2003

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE
Stará radnice, Radnická 4, po - pá 10 - 18 hod.,
Tip:

Vlastimil Třešňák - Pověšené obrazy - malba
Vlastimil Třešňák je známou postavou brněnské umělecké scény, signatář Charty 77 - písničkář, povídkář, fotograf a příležitostný herec.
Na této výstavě se veřejnosti představuje především portréty.
Zobrazené postavy, tváře, ale i postoje lidí, jsou ústředním tématem
všech jeho vystavovaných obrazů, které „nemají být rušeny jiným,
než předním plánem, který je čistý a pevně uchopený, neboť pozornost diváka nemá být ničím jiným rozptylována.“
V. Třešňák před listopadem 1989 vystavoval obrazy a fotografie v řadě měst Evropy (Stuttgart, Berlín, Frankfurt n. Moh., Královské divadlo Antverpy, Rotterdam, Stockholm), po Listopadu měl první ucelenou výstavu svých obrazů a fotografií v roce 1991 v Praze v tehdejší Středočeské galerii.
do 16.1.2003

SVUT - skupinová výstava
22.1.2003 - 19.2.2003

KABINET

Radnická 4, otevřeno jako v Galerii mladých
Výstava:

Leoš Boček, Hana Lavičková - Mezi námi dvěma - grafika
do 3.1.2003

Vít Ondráček - Krok zpět - malby prsty
8.1.2003 - 29.1.2003
Tip:

Mezi náma dvěma
do 3. 1. 2003, po-pá od 10 do 18 hodin
Na této výstavě jde o prezentaci tvorby - a tedy i vzájemný umělecký dialog - dvou autorů: grafika Leoše Bočka („cirkulární“ grafiky) a šperkařky Hany Lavičkové (dámské šperky).
Drsnost grafiky po zásahu cirkulárky jakožto možného grafického rydla, na straně druhé linie a
ostrost šperku, vyjadřují i přes svou odlišnost jisté možné společné prvky dialogu. „Dalším společným momentem tvorby obou autorů může být i snaha po co nejmonochromatičtějším výrazu
artefaktů, kdy autor sám nepopírá materii hmoty, se kterou pracuje, či kterou zpracovává a samostatně ji tvůrčím způsobem definuje“ udává k výstavě P. Kačírková (Čevelová), kurátorka
Galerií KIC.
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MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67, tel.: 545 581 206, 545 571 798
email: pr.mrk@posta.cz, www.rommuz.cz. Po dobu trvání výstavy otevřeno po - pá 10 - 16 hodin. Pro veřejnost otevřena studovna k
prezentačnímu studiu romské, romistické a lidskoprávní literatury.
Tel.: 545 211 411.
Výstava:

Cesty Romů - Romano Drom - PhDr. Eva Davidová CSc. (etnografka)
- výstava fotografií, které dokumentují osudy lidí za posledních 50 let (příběhy lidí na
cestách)
do 31.1.2003
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MENDEL - GÉNIUS GENETIKY

Opatství sv. Tomáše, Mendlovo nám. 1a, otevřeno: út - ne 10 - 18 h.,
tel: 534 424 043, www.mendel-museum.org, email: gregormendel@quick.cz
Výstava:

Gregor Johann Mendel (1822 - 84)
- výstava oslavující život opata a otce klasické genetiky. Kombinuje unikátní historické
předměty a dokumenty s novými díly současných evropských umělců. Možnost navštívit i Mendelovu zahradu a včelín.
do 30.11.2003
Mendelův refektář:

„Mendel jako včelař“
přednáška doc. V. Ptáčka Možnost prohlídky výstavy v 17:15 hod. se slevou 60/30 Kč.
Vstup zahradou od pivovaru přes výstavu Mendel: Génius genetiky
15.1.2003 v 18:00

+30% zdarma
inzertní plochy
v roce 2003
www.kult.cz
Vám věnuje měsíčník
Kult
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St 1/1 Nový rok

Ne 5/1 Dalimil

DIVADLA
Janáčkovo divadlo Státní filharmonie Brno
19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Mersey Rock & Pop Music - DJ T.O.M.
21:00
Státní filharmonie Brno Novoroční koncert
- Sváteční symfonický cyklus 19:30
----------------------------------------------------------------

DIVADLA
Husa na provázku Babička 17:00
Loutkové divadlo Radost Princezna na
hrášku 10:00, 14:30
Městské divadlo Brno Přelet nad kukaččím
hnízdem 15:00 / Přelet nad kukaččím hnízdem 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Mersey Student´s Sunday s pivem za 12,.
21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Odpoledne s dechovkou Královopolkou
16:00
Zelená kočka - hudební klub Siésta
20:00
PRO DĚTI
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
----------------------------------------------------------------

Čt 2/1 Karina

DIVADLA
Městské divadlo Brno Manželství na druhou 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Mersey Vlasatý večírek čili Oldies party - DJ
P. Řehoř 21:00
Zelená kočka - hudební klub DJ Edú - Afro
Latin party 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Bretaň I. - Dcera oceánu (Kudrnovo promítání) 18:00
----------------------------------------------------------------

Pá 3/1 Radmila

DIVADLA
Městské divadlo Brno Přelet nad kukaččím
hnízdem 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Reggae Groovs
Soundsystem 20:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Mersey Pop Music DJ T.O.M. + Drew
21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Oldies
party MIX 20:00
Zelená kočka - hudební klub Cat´s Dance
DJ Yarrin 20:00
----------------------------------------------------------------

Po 6/1 Tři králové

DIVADLA
Loutkové divadlo Radost Staré pověsti
české 9:00
Městské divadlo Brno Amadeus 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Podivný Hamlet Zpívání s Katkou
20:00
Mersey Student´s Monday s pivem za 12,.
21:00
Zelená kočka - hudební klub Funky Night
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Malba, kresba 18:00
Galerie MOU Žlutý kopec Obrazy Ivany
Barazi (vernisáž) 17:30
KIC - Stará radnice, Ernův sál Brno ve 20.
století - Výtvarné umění meziválečné - PhDr.
M. Machařáčková 17:00

So 4/1 Diana

DIVADLA
Městské divadlo Brno Přelet nad kukaččím
hnízdem 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Mersey Funky Reggae Ilegallize - DJ Harosh
21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice První novoroční dance party 20:00
Zelená kočka - hudební klub So´90 DJ
Erixo 20:00
PRO DĚTI
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
– tip časopisu Kult
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Út 7/1 Vilma

Čt 9/1 Vladan

DIVADLA
Husa na provázku Babička 19:00
Loutkové divadlo Radost O Smolíčkovi
8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Kristián 19:00
Městské divadlo Brno Amadeus 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Jazzová kavárna Podobrazy Sousto
(1991) a Sousto (1960) 18:00
Klub Leitnerova Píšete do šuplíku? 19:30
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Mersey Scream! party - DJ Nik 21:00
Zelená kočka - hudební klub Club mix - dj
Derick 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Galerie Katakomby Zdeněk Halla - Nové
věci 17:30
Místodržitelský palác Multikulturní Brno
(vernisáž) 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Bingo - Do nového roku s výhrou 10:00, 16:00
----------------------------------------------------------------

DIVADLA
Husa na provázku Babička 19:00
Janáčkovo divadlo Státní filharmonie Brno
19:30
Loutkové divadlo Radost Po všem hovno,
po včelách med 19:00 / O Smolíčkovi
8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Sen noci svatojánské
19:00
Městské divadlo Brno Smutek sluší
Elektře 18:00
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Leitnerova Květy 19:30
Mersey Vlasatý večírek čili Oldies party - DJ
P. Řehoř 21:00
Státní filharmonie Brno Malý symfonický
cyklus - druhý koncert MSC 19:30
Zelená kočka - hudební klub DJ Edú Afro Latin party 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
BVV - GO 2003, Regiontour 2003 Všichni
jsme na jedné lodi aneb Česká rada dětí a
mláděže a regionální politika společně pro
děti a mláděž 13:00 - 15:00 / Pravidla pohybu v přírodě - odborný seminář na téma:
14:00 - 17:00 / Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží REGION REGINA 2003 (5. ročník soutěžní přehlídky dívek a žen prezentujících regiony a města ČR a SR), PROFI GO
2003 (9. ročník soutěže mladých odborníků
v oblasti cestovního ruchu), TOP GUIDE
2003 (2. ročník soutěže o nejlepšího průvodce) 17:00 - 18:00 / Schola Tour 2003
- 2. workshop odborných škol v oblasti cestovního ruchu / GO Kamera 2003 - VI.
ročník festivalu filmů, fotografií a publikací s
cestovatelskou tématikou / Expocamera tématicky zaměřená výstava foto a video
techniky, příslušenství, dalekohledy / Jiří
Kolbaba - výstava fotografií / Pevnosti a kola - expozice / Výstava fotografií - Thor
Heyerdahl: Mít odvahu splnit si své sny /
Výstava obrazů a technik v průběhu epoch z
galerií ČR / GO PropagFILM Brno 2003 /
Řemeslnický jarmark / Lanové centrum
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Za národy Etiopské vysočiny (Kudrnovo promítání) 18:00
Místodržitelský palác Z historie dokumentární fotografie (výklad ve výstavě) 17:00
Uměleckoprůmyslové muzeum Prostor
pro (současnou) tapiserii (vernisáž) 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Divadélko pro
nejmenší 10:00 / Alternativní metody výuky
- Mgr. Matoušková 16:00

St 8/1 Čestmír

DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Hospodská 19:00
Husa na provázku Babička 19:00
Loutkové divadlo Radost O Smolíčkovi
8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Malá scéna 3 prasátka
10:00
Městské divadlo Brno Smutek sluší
Elektře 18:00
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Jazzová kavárna Podobrazy Footprints jazz live 20:00
Klub Leitnerova Petr Pololáník a Poloband
19:30
Klub Podivný Hamlet Herní klub 18:00
Mersey Rock & Pop Music - DJ T.O.M.
21:00
Společenské centrum Bystrc Čaj o půl
páté 16:30
Společenské centrum Dělnický dům
Swingové večery s orchestrem M. R. Swing
18:00
Zelená kočka - hudební klub Ultramix - Dj
Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Malá Královopolská galerie Družicové fotografie z naší republiky i celého světa (vernisáž) 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Recepty,
prstoví maňásci z papíru 10:00

Kult – předplatné:
t e l . : 5 41 14 6 2 5 2
– tip časopisu Kult
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Pá 10/1 Břetislav
DIVADLA
HaDivadlo Komediománie 19:30
Husa na provázku Babička 19:00
Janáčkovo divadlo Státní filharmonie Brno
19:30
Loutkové divadlo Radost O Šípkové
Růžence 9:00
Mahenovo divadlo Muž z kraje La Mancha
19:00
Městské divadlo Brno Smutek sluší Elektře
18:00
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Groove/ Beat / ***
Free party 20:00
Klub Leitnerova „Mucholapka“ 19:00
Klub Podivný Hamlet Cykloklub Mike
19:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Mersey Pop Music 70´- 03´ DJ T.O.M. +
Drew 21:00
Musilka Deep purple revival 19:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Oáza
party 20:00
Státní filharmonie Brno Malý symfonický
cyklus - druhý koncert MSC 19:30
Zelená kočka - hudební klub Cat´s Dance
- DJ Yarrin & DJ Erixó 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
BVV - GO 2003, Regiontour 2003 GO
Kamera 2003 - VI. ročník festivalu filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tématikou /
Schola Tour 2003 - 2. workshop odborných
škol v oblasti cestovního ruchu / Značení turistických tras v ČR 10:00 - 12:00 / Pěší evropské dálkové cesty 10:00 - 12:00 / Využití
Internetu v cestovním ruchu 13:00 - 15:00 /
Lanové centrum / Řemeslnický jarmark / GO
PropagFILM Brno 2003 / Výstava obrazů a
technik v průběhu epoch z galerií ČR /
Výstava fotografií - Thor Heyerdahl: Mít odvahu
splnit si své sny / Pevnosti a kola - expozice
/ Jiří Kolbaba - výstava fotografií
/
Expocamera - tématicky zaměřená výstava foto a video techniky, příslušenství, dalekohledy
----------------------------------------------------------------

So 11/1 Bohdana

DIVADLA
Divadelní studio V Saturnin 19:00
Divadlo Bolka Polívky Už troubějí 19:00
HaDivadlo Komediománie 17:00, 20:00
Husa na provázku Dobročinný koncert pro
čečenské děti postižené válkou 19:30
Mahenovo divadlo Tarelkinova smrt 18:00
Mahenovo
divadlo
Malá
scéna
Zlatovláska 15:00
Městské divadlo Brno My Fair Lady (ze
Zelňáku) 19:30
Polárka Epištoly k nesmělým milencům
19:30 / Pohádkové trampoty kominíka
Valenty 15:30
KINA
viz rubrika program kin
– tip časopisu Kult

KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Mersey U2 party 21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Popcorn
dance party 20:00
Zelená kočka - hudební klub DJ Derick
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
BVV - GO 2003, Regiontour 2003 Schola
Tour 2003 - 2. workshop odborných škol v oblasti cestovního ruchu / GO Kamera 2003 VI. ročník festivalu filmů, fotografií a publikací s
cestovatelskou tématikou / Program pro juniory 10:00 - 17:00 / Párou na Výstaviště /
Jízdy zručnosti / Jízdy psích spřežení /
Expocamera - tématicky zaměřená výstava foto a video techniky, příslušenství, dalekohledy
/ Jiří Kolbaba - výstava fotografií / Pevnosti a
kola - expozice / Výstava fotografií - Thor
Heyerdahl: Mít odvahu splnit si své sny /
Výstava obrazů a technik v průběhu epoch z
galerií ČR / GO PropagFILM Brno 2003 /
Řemeslnický jarmark / Lanové centrum
PRO DĚTI
Dětské muzeum Netradiční osvětlení
9:00, 10:30
----------------------------------------------------------------

Ne 12/1 Pravoslav

DIVADLA
Divadelní studio V Vodník Mařenka 15:00
Divadlo Bolka Polívky Tři muži na špatné
adrese 17:00, 20:00
Janáčkovo divadlo Aida 19:00
Loutkové divadlo Radost O Šípkové
Růžence 10:00, 14:30
Mahenovo divadlo Kristián 17:00
Mahenovo divadlo Malá scéna Na dotek 20:00
Městské divadlo Brno My Fair Lady (ze
Zelňáku) 14:00, 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Mersey Student´s Sunday s pivem za 12,.
21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Odpoledne s dechovkou Královopolkou
16:00
Zelená kočka - hudební klub Siésta
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
BVV - GO 2003, Regiontour 2003 GO
Kamera 2003 - VI. ročník festivalu filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tématikou
/ Schola Tour 2003 - 2. workshop odborných
škol v oblasti cestovního ruchu / Jízdy psích
spřežení / Jízdy zručnosti / Program pro seniory 10:00 - 15:00 / Lanové centrum / Řemeslnický jarmark / GO PropagFILM Brno
2003 / Výstava obrazů a technik v průběhu
epoch z galerií ČR / Výstava fotografií - Thor
Heyerdahl: Mít odvahu splnit si své sny /
Pevnosti a kola - expozice / Jiří Kolbaba - výstava fotografií / Expocamera - tématicky zaměřená výstava foto a video techniky, příslušenství, dalekohledy
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Po 13/1 Edita
DIVADLA
Barka Pamír 19:00
Divadlo Bolka Polívky Už troubějí 19:00
Husa na provázku Nadsamec 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna Král
Oidupus 19:30
Janáčkovo divadlo Louskáček 18:00
Loutkové divadlo Radost O Šípkové
Růžence 9:00
Mahenovo divadlo Kat a blázen 19:00
Městské divadlo Brno My Fair Lady (ze
Zelňáku) 14:00, 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Knihovna J. Mahena Leoš Janáček - operní skladatel 18:00
Mersey Student´s Monday s pivem za 12,.
21:00
Zelená kočka - hudební klub Funky Night
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Malba, kresba 18:00
Galerie Foyer Příběhy srdce - Petr Přehnil
17:00
KIC - Stará radnice, Ernův sál Mosty vzájemného pochopení a tolerance - Řecká filosofie jako škola myšlení (Prof. PhDr. R.
Hošek, CSc., Mgr. M. Klapetek) 17:00
Uměleckoprůmyslové muzeum O umění
a umělcích - kapitoly z dějin výtvarného umění: Od Petra Parléře ke krásným madonám 16:30
----------------------------------------------------------------

Út 14/1 Radovan

DIVADLA
Barka Posel z Liptákova 19:00
Divadlo Bolka Polívky Už troubějí 19:00
HaDivadlo Tři sestry 19:30
Husa na provázku Nadsamec 10:00,
19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna
Alchymista 19:30
Loutkové divadlo Radost O Šípkové
Růžence 9:00
Mahenovo divadlo Komedie omylů 19:00
Městské divadlo Brno Parazit 19:30
Polárka Huckleberry Finn 10:15 / Heroin
19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Podivný Hamlet Adventura - Čína (M.
Podpěra) 19:00
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Mersey Scream! party - DJ Nik 21:00
Zelená kočka - hudební klub Club mix - dj
Derick 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Hvězdárna M. Koperníka Raketoplány v
roce 2003 - Ing. T. Přibyl 19:00
Nová Akropolis, kulturní asociace Sláva a
pád Babylónie 19:00
– tip časopisu Kult

PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka S písničkou
do pohádky 10:00 / Zimní dekorace
16:00
Společenské centrum Dělnický dům
Ferda Mravenec v cizích službách 9:00,
10:30
----------------------------------------------------------------

St 15/1 Alice

DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Už troubějí 19:00
HaDivadlo Tři sestry 19:30
Husa na provázku Grafomania 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna
Kašparova kráva? Dámská jízda 19:30
Janáčkovo divadlo Aida 19:00
Loutkové divadlo Radost O Smolíčkovi
8:30, 10:30 / Slůně aneb proč mají sloni
dlouhé choboty 8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Kristián 19:00
Městské divadlo Brno Parazit 15:00 /
Parazit 19:30
Polárka Huckleberry Finn 10:15
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Jazzová kavárna Podobrazy Vilém Spilka
trio - jazz live 20:00
Klub Leitnerova Máša Kubátová 19:30
Klub Podivný Hamlet Black Uganda
Choire 19:00
Mersey Rock & Pop Music - DJ T.O.M.
21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Swingové večery s orchestrem M. R. Swing
18:00
Zelená kočka - hudební klub Ultramix - Dj
Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Mendel - Génius genetiky Mendelův refektář: „Mendel jako včelař“ 18:00
Pražákův palác Předchůdci modernismu v
maďarské fotografii (Před Kertészem a
Brassaiem) vernisáž 17:00
PRO DĚTI
Kulturní dům Kuřim Ferda Mravenec 9:00
Mateřské centrum Kuřátka Recepty, obrázek zimní oblohy 10:00
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Čt 16/1 Ctirad
DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Kumšt 19:00
Divadlo Fénix Božský princip 19:30
Husa na provázku Rozvzpomínání 19:00
Husa na provázku - Sklepní scéna Boží
duha 19:30
Janáčkovo divadlo Státní filharmonie Brno
19:30
Loutkové divadlo Radost Slůně aneb proč
mají sloni dlouhé choboty 9:00 / Na tý louce zelený 19:00
Mahenovo divadlo Kráska a zvíře 19:00
Mahenovo divadlo Malá scéna Na dotek 21:30
Městské divadlo Brno Marná lásky snaha
19:30
Polárka Huckleberry Finn 10:15, 14:00
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce (světová premiéra) 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Robo Grigorov + Midi
(SK) 20:00
Jazzová kavárna Podobrazy Petr Zemek básně 20:00
Klub Leitnerova Na chvíli motýli 19:30
Klub Podivný Hamlet Herní klub 18:00
Knihovna J. Mahena Válečné symfonie
Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče 18:00
Kulturní centrum Líšeň Pavel Dobeš a
Tomáš Kotrba 19:30
Mersey Vlasatý večírek čili Oldies party - DJ
P. Řehoř 21:00
Musilka SPS, Host: Soudruzi (Brno) 19:30
Stará pekárna Ty syčáci 20:00
Státní filharmonie Brno Velký symfonický
cyklus - třetí koncert VSC 19:30
Zelená kočka - hudební klub DJ Edú
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Bretaň II. - Minulost zakletá v kameni
(Kudrnovo promítání) 18:00
Nová Akropolis, kulturní asociace
Tisíciletá moudrost 18:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Divadélko pro
nejmenší 10:00 / Kozorohové slaví - party
nejen pro ně 16:00
----------------------------------------------------------------

Pá 17/1 Drahoslav

DIVADLA
HaDivadlo Pevná a jiná objetí: Jirina Prekop
8:30, 19:00
Husa na provázku - Sklepní scéna
Autobus na lince 21 19:30
Janáčkovo divadlo Státní filharmonie Brno
19:30
Loutkové divadlo Radost Na tý louce zelený 10:00
Mahenovo divadlo Etudy pro smyčcový orchestr - F. Martin, F. Brodmann / Bonjour
Brel - J. Brel, E. Toussaint / Rose Latulipe Kanadská lidová hudba, E. Toussaint 19:00
– tip časopisu Kult

Mahenovo divadlo Malá scéna Milenec
Lady Chatterleyové 21:30
Městské divadlo Brno Naši furianti 19:30
Polárka Huckleberry Finn 10:15
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Elektronical cube
20:00
Klub Podivný Hamlet Alpy na kole 19:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Kulturní centrum Líšeň Ples na radnici,
hraje Kapela Karla Pešla 19:30
Mersey Pop Music 70´- 03´ DJ T.O.M. +
Drew 21:00
Musilka C&K Vocal 19:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Oáza
party 20:00
Společenské centrum Bystrc Country bál
19:30
Stará pekárna Blues No More 20:00
Státní filharmonie Brno Velký symfonický
cyklus - třetí koncert VSC 19:30
Zelená kočka - hudební klub Cat´s Dance
DJ Derick 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Člověk v Mandale 18:00 /
Jídla ze Seitanu 17:00
----------------------------------------------------------------

So 18/1 Vladislav

DIVADLA
Divadelní studio V Princezna a loupežníci
17:00
Divadlo Fénix Božský princip 19:30
G-Studio Centrum Koncert při svíčkách
19:30
HaDivadlo Žádnou paniku!! 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna
Chaplin 19:30
Janáčkovo divadlo Aida 19:00
Městské divadlo Brno Naši furianti 15:00, 19:30
Polárka Dom, kde sa to robí dobre 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Mersey Red Hot Chili Peppers Hity 21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Jelzin
party 20:00
Zelená kočka - hudební klub DJ Yarrin Red Hot Chilli Peppers - Revival 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Smaltovaný šperk 9:00 /
Vitráže - začátečníci
Hvězdárna M. Koperníka Nebeský cestopis 18:00
PRO DĚTI
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
KIC - Sál B. Bakaly Kulich a Bambule 15:00
Společenské centrum Dělnický dům
Dětský karneval se šaškem Kaktusem 15:00
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Ne 19/1 Doubravka
DIVADLA
Divadelní studio Dialog O zlém králi, větru
a loupežnících 15:00
Divadelní studio V Křemílek a Vochomůrka
15:00
HaDivadlo Žádnou paniku!! 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna A.
Goldflam 19:30
Janáčkovo divadlo Fidelio 17:00
Loutkové divadlo Radost Míček Flíček
10:00, 14:30
Mahenovo divadlo Kristián 17:00
Městské divadlo Brno Brouk v hlavě
15:00, 19:30
Polárka Rolničky aneb Kašpárek na výletech 15:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní centrum Líšeň Pohádkový karneval 15:00
Mersey Student´s Sunday s pivem za 12,.
21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Odpoledne s dechovkou Královopolkou
16:00
Zelená kočka - hudební klub Siésta
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Vitráže - začátečníci / Akné a
ekzémy - jak nad nimi zvítězit 15:00 /
Mořské řasy v naši kuchyni (4 hodiny) 9:00
PRO DĚTI
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
Kulturní centrum Líšeň Pohádkový karneval 15:00
Svratka Pohádka - Divadlo Podiv Brno
16:00
----------------------------------------------------------------

Po 20/1 Ilona

DIVADLA
Barka Studio tři 19:00
Divadlo Bolka Polívky O statečné princezně Máně 8:30, 10:30 / Pro dámu na balkoně 19:00
Janáčkovo divadlo U bílého koníčka
19:00
Loutkové divadlo Radost Míček Flíček
9:00
Mahenovo divadlo Zkrocení zlé ženy
19:00
Polárka Lovci mamutů 8:30
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
KINA
viz rubrika program kin

O
®

pharma s.r.o.

– tip časopisu Kult
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KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Podivný Hamlet Eko-poradna - RNDf.
I. Gaillyová 18:00
Mersey Student´s Monday s pivem za 12,. 21:00
Stará pekárna Ivo Křížan - Spyder & Bad,
Elegance 20:00
Zelená kočka - hudební klub Funky Night
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Malba, kresba 18:00
KIC - Stará radnice, Ernův sál Zajímavosti
brněnských předměstí - Komín 17:00
Knihovna J. Mahena Budhistický klášter
Diskit 18:30
PRO DĚTI
KIC - Stará radnice, Ernův sál Čert a Káča
9:00, 10:30
----------------------------------------------------------------

Út 21/1 Bila

DIVADLA
Barka Aljaška 19:00
Divadlo Bolka Polívky O statečné princezně Máně 8:30, 10:30
HaDivadlo Top dogs 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna Smrt
Ivana Iljiče 19:30
Janáčkovo divadlo La Traviata 19:00
Loutkové divadlo Radost Míček Flíček
8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Perly české operety
19:00
Městské divadlo Brno Soudné sestry
19:30
Polárka Lovci mamutů 8:30 / Heroin
19:30
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Jazzová kavárna Podobrazy Petr Hegyi fotografie (vernisáž) 18:00
Klub Leitnerova Poslechový pořad Jiřího
Černého 19:30
Klub Podivný Hamlet Adventura - Peru a
Bolívie (O. Vilímková) 19:00
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Mersey Scream! party - DJ Nik 21:00
Stará pekárna Dura & Blues Groove
20:00
Zelená kočka - hudební klub Club mix - dj
Derick 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Kundalini
18:00 /
Aromaterapie 18:00
Hvězdárna M. Koperníka Na lovu fotonů Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. 19:00
Muzeum romské kultury Amari familia „Kdo jsou Romové“ 17:30

M
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Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb na Kolišti 47
zahájila ve spolupráci s pohotovostní lékařskou službou,
trvalý nepřetržitý provoz pro občany města Brna a okolí.
www.kult.cz
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PRO DĚTI
KIC - Stará radnice, Ernův sál Čert a Káča
9:00, 10:30
Mateřské centrum Kuřátka Obrázky na
sklo 16:00 / S písničkou do pohádky 10:00
----------------------------------------------------------------

St 22/1 Slavomír

DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Stolek přátel žehu
19:00
Divadlo Fénix Život s múzou (a taky bez ní
...) 19:30
HaDivadlo Top dogs 19:30
Janáčkovo divadlo Fidelio 19:00
Loutkové divadlo Radost Popelka aneb
pohádka z babiččiny truhličky 8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Tři verze života 19:00
Městské divadlo Brno Muzikály z
Broadwaye 19:30
Polárka Lovci mamutů 8:30, 10:15
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Carlos de Nicaragua 20:00
Jazzová kavárna Podobrazy Acustic
Impact - jazz live 20:00
Klub Leitnerova Něcomezi 19:30
Klub Podivný Hamlet Herní klub 18:00
Knihovna J. Mahena Slavná oratoria II. 18:00
Mersey Rock & Pop Music - DJ T.O.M. 21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Swingové večery s orchestrem M. R. Swing
18:00
Zelená kočka - hudební klub Ultramix - Dj
Ice 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Carl Gustav Jung 17:00
Dietrichsteinský palác Zdeněk Burian Člověk s velkým srdcem, Přednáší: Mgr. M.
Ivanov, Dr. 17:00
Hvězdárna M. Koperníka Nebeský cestopis 18:00
Místodržitelský palác Ďábel v nás 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Recepty, zimní
dekorace 10:00
----------------------------------------------------------------

Čt 23/1 Zdeněk

DIVADLA
G-Studio Centrum Nechci být ta druhá
19:30
HaDivadlo Top dogs 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna Sen
směšného člověka 19:30
Loutkové divadlo Radost Psaníčko na
cestách aneb Pošťácká pohádka 9:00,
18:00
Mahenovo divadlo Zpívání v dešti 19:00
Městské divadlo Brno Muzikály z
Broadwaye 19:30
Polárka Lovci mamutů 10:15
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
– tip časopisu Kult

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Leitnerova Japka 19:30
Klub Podivný Hamlet Quakvarteto 19:00
Mersey Vlasatý večírek čili Oldies party - DJ
P. Řehoř 21:00
Musilka Anna K & band 19:30
Stará pekárna Annie´s Trip 20:00
Státní filharmonie Brno Komorně orchestrální cyklus - třetí koncert KOC 19:30
Zelená kočka - hudební klub DJ Edú 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Škola hry na zobcovou flétnu
17:00 / Genealogie 17:00
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Chile - Rafting v Jižní Americe (Kudrnovo
promítání) 18:00
PRO DĚTI
KIC - Stará radnice, Ernův sál Čert a Káča
9:00, 10:30
Mateřské centrum Kuřátka Maškarní ples
se soutěží o nejlepší masku 16:00 /
Divadélko pro nejmenší 10:00
----------------------------------------------------------------

Pá 24/1 Milena

DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Natěrač 19:00
HaDivadlo Mirka 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna Zelené
peří 19:30
Janáčkovo divadlo Don Quijote 19:00
Loutkové divadlo Radost Psaníčko na
cestách aneb Pošťácká pohádka 9:00
Mahenovo divadlo Treperendy 19:00
Městské divadlo Brno Muzikály z
Broadwaye 19:30
Polárka Alenka - v říši divů a za zrcadlem 8:30
Studio Marta Popelka aneb tenkrát v pohádce 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Show!!! Live 20:00
Jazzová kavárna Podobrazy Zvukem koncert 20:00
Klub Podivný Hamlet Promítání J. Krejčího
19:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Mersey Pop Music 70´- 03´ DJ T.O.M. +
Drew 21:00
Musilka The Glass Onion (Beatles revival)
18:30
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Oáza
party 20:00
Společenské centrum Bystrc XI.
Reprezentační ples Zastupitelstva MČ Brno Bystrc 19:30
Státní filharmonie Brno Komorně orchestrální cyklus - třetí koncert KOC 19:30
Zelená kočka - hudební klub Cat´s Dance
- DJ Yarrin & DJ Erixó 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Malba na sklo 15:30

www.kult.cz
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So 25/1 Miloš

Ne 26/1 Zora

DIVADLA
Divadelní studio V Saturnin 19:00
HaDivadlo Mirka 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna
Proměna - F. Kafka, Mula 19:30
Janáčkovo divadlo Země úsměvů 19:00
Mahenovo divadlo Treperendy 19:00
Městské divadlo Brno Muzikály z
Broadwaye 15:00 / Muzikály z Broadwaye
19:30
Polárka Alenka - v říši divů a za zrcadlem
15:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Atrium IBC 7. ples stavbařů 19:30
Babylon - music club Hip Hop Night
20:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Mersey Depeche Mode Evening - DJ Silent
+ Speciální host 21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice CocaCola party 20:00
Společenské centrum Dělnický dům VI.
VW Brouk ples s kapelou Karla Procházky
20:00
Zelená kočka - hudební klub Večírek
Rádia Krokodýl 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Malba na hedvábí 9:00 /
Alergie - účinná prevence a léčba 15:00 /
Energie Země, Kosmos a Ty I. 9:00
Hvězdárna M. Koperníka Nebeský cestopis 18:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Korkové podložky 9:00,
10:30
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
KIC - Stará radnice, Ernův sál Káj a Gerda
10:30

DIVADLA
Barka O dvanácti měsíčkách, Jak švec napálil čerta 16:00
Divadelní studio Dialog O zlém králi, větru
a loupežnících 15:00
Divadelní studio V Maková panenka
15:00 / Saturnin 19:00
Janáčkovo divadlo Jakobín 14:00
Loutkové divadlo Radost Princezna
Majolenka 10:00, 14:30
Mahenovo divadlo Sugar (Někdo to rád
horké) 19:00
Mahenovo divadlo Malá scéna Vyhlášení
ankety Cena diváka 2002 15:00
Městské divadlo Brno Muzikály z
Broadwaye 15:00, 19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Talk show Luboše Xavera
Veselého 19:30
Mersey Student´s Sunday s pivem za 12,.
21:00
Společenské centrum Dělnický dům
Odpoledne s dechovkou Královopolkou
16:00
Zelená kočka - hudební klub Siésta
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Energie Země, Kosmos a Ty II.
9:00 / Vosková (javanská) batika 9:00
PRO DĚTI
Hvězdárna M. Koperníka Jak kometa šla
do světa 15:00
Kulturní dům Kuřim Dětský karneval
14:00

– tip časopisu Kult
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Po 27/1 Ingrid
DIVADLA
G-Studio Centrum Jeptišky II. aneb Úprk
před záhadnými františkánkami 19:30
Mahenovo divadlo Treperendy 19:00
Polárka Slawjení 19:30
Studio Marta S vyloučením veřejnosti
19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Mersey Student´s Monday s pivem za 12,.
21:00
Zelená kočka - hudební klub Funky Night
20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Kaligrafie - základní kurz 16:00
/ Malba, kresba 18:00
KIC - Stará radnice, Ernův sál Jak se má a
co dělá 17:00
Malá Královopolská galerie Obrazy Richard Tribula (vernisáž) 17:00
Uměleckoprůmyslové muzeum O umění a
umělcích - kapitoly z dějin výtvarného umění:
Zrození Venuše - zrození renesance (zrod renesančního malířství v Itálii 15. století)
16:30
----------------------------------------------------------------

Út 28/1 Otýlie

DIVADLA
Divadlo Bolka Polívky Hospodská 19:00 /
Kamarádi ve školce 8:30, 10:30
G-Studio Centrum Jeptišky II. aneb Úprk
před záhadnými františkánkami 19:30
HaDivadlo Minach 19:30
Husa na provázku Zadržitelný vzestup
Artura Uie 19:30
Janáčkovo divadlo Labutí jezero 19:00
Loutkové divadlo Radost O Smolíčkovi
9:00
Mahenovo divadlo Zpívání v dešti 19:00
Polárka Mona Roges osobně 19:30 /
Huckleberry Finn 10:15
Studio Marta S vyloučením veřejnosti
19:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Imbolc (Kelt) 20:00
Jazzová kavárna Podobrazy Ropáci
18:00
Klub Leitnerova Jan Burian 19:30
Klub Podivný Hamlet Adventura - Indický
Himaláj na kole (P. Jindrák) 19:00
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Knihovna J. Mahena Slavní jazzoví klavíristé 18:00
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Keltieg (SK) - Taneční rej 19:30
Mersey Scream! party - DJ Nik 21:00
Státní filharmonie Brno Koncerty Spolku
přátel hudby - Trio Artemis (druhý večer klavírního tria) 19:30
Zelená kočka - hudební klub Club mix - dj
Derick 20:00
– tip časopisu Kult

POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Výtvarná fotografie 17:00 /
Brněnské podzemí 18:00
Hvězdárna M. Koperníka Záhada záblesků záření gama - Doc. RNDr. Z. Mikulášek, CSc. 19:00
Společenské centrum Bystrc Toulky
Brnem - J. Vrbická 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka S písničkou do
pohádky 10:00
----------------------------------------------------------------

St 29/1 Zdislava

DIVADLA
Divadelní studio Dialog Ale co je pravda?
19:30
Divadlo Bolka Polívky Kamarádi ve školce
8:30, 10:30
G-Studio Centrum Jeptišky II. aneb Úprk
před záhadnými františkánkami 19:30
HaDivadlo Minach 19:30
Husa na provázku Zadržitelný vzestup
Artura Uie 19:30
Janáčkovo divadlo Hoffmannovy povídky
19:00
Loutkové divadlo Radost Dostavník do
Lordsburgu 8:30, 10:30
Mahenovo divadlo Treperendy 17:00
Mahenovo divadlo Malá scéna Hamlet 20:00
Polárka Huckleberry Finn 8:30, 10:15
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Jazzová kavárna Podobrazy Mini Max
Band - jazz live 20:00
Klub Leitnerova Vladimír Mišík - Jaroslav
Olin Nejezchleba - Pavel Skála 19:30
Klub Podivný Hamlet Herní klub 18:00
Mersey Rock & Pop Music - DJ T.O.M. 21:00
Společenské centrum Bystrc Petr
Nárožný vypráví a country kapela Zimour
hraje... 19:30
Společenské centrum Dělnický dům Swingové
večery s orchestrem M. R. Swing 18:00
Zelená kočka - hudební klub Ultramix - Dj
Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Sigmund Freud 17:00
Hvězdárna M. Koperníka Nebeský cestopis 18:00
Místodržitelský palác Zaměřeno na...
Michael Willmann: Svatá Barbora 17:00
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Maškarní ples
se soutěží o nejlepší masku 10:00

www.mexicana.cz
Dobrovského 29, Brno
(Areál koupalištì )

Rezervace na tel.:
541 240 685

www.kult.cz
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Čt 30/1 Robin

Pá 31/1 Marika

DIVADLA
HaDivadlo Hlad 19:30
Husa na provázku Zadržitelný vzestup
Artura Uie 19:30
Husa na provázku - Sklepní scéna Král
Oidupus 19:30
Janáčkovo divadlo Giselle 18:00
Loutkové divadlo Radost Dostavník do
Lordsburgu 10:00, 19:00
Mahenovo divadlo Malá scéna Jak si spolu hráli 10:00 / Na dotek 19:00
Městské divadlo Brno Čekání na Godota
11:00 / Sluha dvou pánů 19:30
Polárka Alenka 001 - dodadky ke Carrollovi
do slov Alenky 19:30 / Apokryfy a
Soudničky 8:30
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Leitnerova Petr Váša: „In Natura“
19:30
Klub Podivný Hamlet Rábindranátha
Thákur 19:00
Mersey Vlasatý večírek čili Oldies party - DJ
P. Řehoř 21:00
Musilka Led Zeppelin revival 19:00
Stará pekárna Chris Black 20:00
Zelená kočka - hudební klub DJ Edú Afro Latin party 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
AHA - Škola Ruční papír - výroba 17:00
Knihovna J. Mahena Setkání z cyklu
„Koho mám rád“ 19:00
Kudrna - Klub cestovatelů a romantiků
Vietnam (Kudrnovo promítání) 18:00
Muzejní a vlastivědná společnost ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
Výzkum středověkého vodního mlýna ve
Mstěnicích a jeho nejnovější výsledky 16:30
PRO DĚTI
Mateřské centrum Kuřátka Sněhové malování 16:00 / Divadélko pro nejmenší 10:00

DIVADLA
HaDivadlo Žádnou paniku!! 19:30
Janáčkovo divadlo La Traviata 19:00
Mahenovo divadlo Hamlet 19:00
Městské divadlo Brno Čekání na Godota
19:30
Polárka Pohádkové trampoty kominíka
Valenty 10:15
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Babylon - music club Funky Infusion
(Report) 20:00
Klub Šelepova Starobrno Oldies party
20:00
Mersey Semtex Pop Music 70´- 03´ DJ
T.O.M. 21:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice Oáza
party 20:00
Stará pekárna Jana Koubková 20:00
Zelená kočka - hudební klub Cat´s
Dance DJ Yarrin 20:00

Kult – předplatné:
t e l . : 5 41 14 6 2 5 2

www.kult.cz

soutěže

s Kultem do Kina
Společnost STER CENTURY věnovala
volné vstupenky do kina do této soutěže.
prosincové číslo:
Bednář Ivo, Rosice / Brázdová Petra,
Brno / Čapková Marie, Brno / Hanuliak
Ladislav, Brno / Hustá Jindřiška, Brno /
Chlubná Lucie, Brno / Jánova Slávka,
Rosice / Kubová Jitka, Brno / Kopištová
Jana, Brno / Knos Ivan, Brno /
Lapičková Lada, Domašov / Nováčková
Monika, Brno / Oberreiterová
Michaela, Brno / Plecáková Zuzana,
Brno / Sázavská Šárka, Brno / Slabá
Eva, Blansko / Špičková Lucie, Letovice
/ Troščáková Lucie, Brno / Vystavělová
Hana, Brno / Zelina František, Brno
Výherci, dostavte se do redakce časopisu
KULT pro své výhry nejpozději do
15/1/2003.
Ověřte si, prosím, naši přítomnost
na tel.: 541 146 252.

Změna programu vyhrazena!
Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky
nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení
telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.

Lednové číslo vyšlo 20. prosince.
Uzávěrka únorového čísla je 6. ledna 2003!
fax: 541 146 368, e-mail: redakce@kult.cz
– tip časopisu Kult

www.kult.cz

– premiéra

