NENECHTE SI UJÍT
tipy nejen na kulturní akce

Prohlídky
pro opozdilcee
Neměli jste za celou sezonu
zonu čas
pech? Nevadí,
navštívit zámek v Zákupech?
2. a 3. listopadu se tam konají mimořádné
U idít při
ři nich
i h I.
I prohlídhlíd
prohlídky pro opozdilce. Uvidíte
kovou trasu – Zámek za císaře Ferdinanda I. Mimořádně bude vystavená
i socha Panny Marie s Ježíškem ze zrušeného bočního oltáře zámecké
kaple. Spatříte ji s původním oděvem, ušitým ze svatebních šatů manželky
císaře Ferdinanda Dobrotivého, císařovny Marie Anny Karolíny Savojské.

Výstava
ý
k narozeninám
á
Český malíř a emeritní profesor pražské Akademie výtvarných umění Michael Rittstein
oslavil nedávno 70. narozeniny. A právě v jejich duchu se nese jeho retrospektivní výstava
„Ve vlnách“, která bude zahájena 2. listopadu
v Jízdárně Pražského hradu. Představuje
průřez Rittsteinovou malířskou a kreslířskou
tvorbou od roku 1974 až do současnosti.
Výstava potrvá do 5. ledna.

Připravila: Stanislava Stiborová, foto: profimedia.cz, shutters
shutterstock.com, archiv firem

Zlato starých Inků

Ochotnická historie
Letos slaví poličští ochotníci 200 let
od založení svého spolku. Jedním
z vrcholů oslav je výstava v poličském
muzeu, mapující historii ochotnického
spolku a divadelnictví v Poličce. Uvidíte na ní původní oponu, množství kulis, rekvizity, plakáty, fotografie atd.
Můžete si vyzkoušet různé kostýmy,
děti si zahrají divadýlko nebo si vyrobí prstovou loutku. Instalace je v sále,
kde se divadlo skutečně hrálo a kam
chodil na divadelní zkoušky a představení i malý Bohuslav Martinů.

Největší zlatý poklad světa,
který dokládá bohatství a vyspělost předkolumbovské Ameriky, představuje světová výstava
Poklad Inků. Začíná 1. listopadu v pavilonu C brněnského Výstaviště. Stovky až tisíc let starých originálních zlatých exponátů
poprvé opustily jihoamerický kontinent.
Dávná historie je vyryta do zlatých masek,
šperků a obětních nožů. K vidění budou i zlatý trůn s postavou Sapa Inky a modely staveb a rituálních míst včetně Machu Picchu.

Hledání štěstí na indické ulici
Kniha Indická ulice aneb Hledání štěstí je
cestopisná. Příběhy z indických ulic zažil
Václav Krejčík, známý instruktor jógy a jeden z jejích největších propagátorů u nás.
V ulicích hledal klid, nadhled a štěstí,
i když ne vždy zažíval situace příjemné. V knize nejde o fyzické cvičení
jógy, přináší ale jógovou filozofii
v žité formě, vývoj jógy, popisuje
hinduismus ulice i jeho filozofický základ, rozplétá i symboliku indických bohů.

Blaník–Říp
í Ří
Chcete si vyšlápnout na pěknou
túru? Vydejte se na Poutní cestu
Blaník–Říp s mottem Poznej
českou zemi a sám sebe. Spojnici nedávno slavnostně otevřely spolek Cesta Česka a Klub
českých turistů. Trasa propojuje
dva bájné a historicky důležité
vrcholy ČR, je rozdělená do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů. Vede třeba přes Český
Šternberk, Sázavu, Sadskou,
Starou Boleslav, Mělník aj.

Hvězdy pro Slunce
Přijďte strávit příjemný večer, popovídat si,
poslechnout si energií nabitý zpěv a také
pomoci dobré věci. Velký charitativní koncert
Hvězdy pro Slunce se uskuteční v pražském
Divadle bez zábradlí ve čtvrtek 7. listopadu
a vystoupí na něm známí zpěváci a hudebníci.
Během večera bude také pokřtěný nový charitativní kalendář Slunce 2020 a čeká vás
i jedno překvapení. Vstupenky na koncert
na podporu Nadačního fondu Slunce pro
všechny koupíte v pokladně Divadla bez zábradlí nebo v Kavárně Slunce v Unhošti.
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