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VE ZKRATCE
FESTIVAL DORTÍKŮ
Přijďte se podívat  
a ohodnotit nejlepší 
dortíky v Brně. 
Soutěže ve Food 
Parku se zúčastní 
deset cukráren  
a kaváren. V ceně 
vstupného na 
Brno Cake Festival 
je ochutnávka 
všech dortů  
a vynikající káva. 
 
TRHY V KUKSU
Přijměte předvánoční 
pozvání do Podkrkono-
ší! Vánoční trhy v Kuksu 
se budou konat ve 
dnech 12. až 13. a 19. až 
20. 11. od 9 do 16 hodin 
na labském nábřeží 
a pod hospitálem 
v Kuksu. Bude připrave-
no 130 stánků  
s nejrůznějším zbožím  
a bohatá nabídka 
občerstvení a dobrot.

tipy na týden od 9. 11. do 15. 11.

Den flamenka 
K mezinárodním 
oslavám Día del 
Flamenco – Dne 
flamenka – se opět 
připojí i Česká 
republika festivalem, 
který proběhne od  

10. do 13. 11. na 
několika místech 

v Praze. Program nabízí 
taneční představení, 
koncerty, filmové projekce, 
besedu či flamenkový bazar. 
Mezi hlavní lákadla bohatého 
programu patří představení 
španělských mistrů flamenka 
Adely a Rafaela Campallo. 
Festival vyvrcholí tradiční 
flamenkovou fiestou.

Pražská tržnice ožívá

Ostrava v Praze 
Přehlídka ostravských divadel 
Ostrava v Praze probíhá na 
různých místech hlavního města 
až do 28. listopadu. Představí 
pětici her nesmrtelného Williama 
Shakespeara. Vystoupí ostrav-
ské scény Aréna, Divadlo loutek  
či Divadlo Petra Bezruče, těšit  
se můžete na komediální úpravu 
Hamleta, dramatickou romanci 

Bouře i na nesmrtelného 
Richarda III.

Imitátor Michael Winslow 
vystoupí 11. 11. v pražské 
Lucerně! Legendární 
seržant Larvelle Jones  
z Policejní akademie  
a hvězda stand-up 
comedy předvede 
napodobování zvuků, 
hudby i bojové scény 
ze Star Wars!

NENECHTE SI UJÍT

Výročí knížete Thuna
Prvního listopadu uplynulo rovných sto let  
od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších rodáků 
města Děčín, knížete Františka Thuna, 
někdejšího premiéra rakouské vlády a místo-
držitele Českého království. Jeho osobnosti je 
věnován prohlídkový okruh děčínského zámku  
Návštěva u knížete Františka Thuna. Návštěv-
níci projdou jeho soukromé pokoje a uvidí 
některé zajímavosti spjaté s jeho životem. 

Není sbírka jako sbírka... Na letošní, čtvrtý 
ročník Národní potravinové sbírky, která 
se uskuteční 12. listopadu 2016, se již 
nachystalo přes 659 obchodů. Zakoupit 
a darovat trvanlivé potraviny je možné 
od 8 do 20 hodin v prodejnách Tesco, 
Globus, Penny Market, Kaufland, 
Albert, Lidl, Billa, Makro a ve všech 
drogeriích dm markt a Rossmann.

Winslow v Praze

Galerie Templ v Mladé 
Boleslavi zve na výstavu 
fotografa Vojtěcha Vlka 
s názvem TranSpiRituals. 
Jde o soubor černobílých 
dokumentárních i portrét-
ních snímků mapujících 
spiritualitu a rituály napříč 
různými světovými nábo-
ženstvími.

Fotografie 
Vojtěcha Vlka

Než sbírka motýlů,  
to raději potravinová! 

60 Chvilka pro tebe


