aktuálně

zajímavosti týdne
NA PODOLSKOU MŮŽETE
JÍT AŽ DO KVĚTNA
Až do 19. května budou v pražském
Uměleckoprůmyslovém museu vystaveny modely ze Salonu Hany Podolské. A pokud jste už výstavu viděli, klidně na ni zajděte znovu, protože
restaurátorky musely vyměnit některé exponáty,
kterým by dlouhý pobyt na světle mohl ublížit.

Malou Úpou pofrčí rohačky
V sobotu 26. ledna se v Horní Malé Úpě
konají sjezdy na historických saních
rohačkách. Program začíná v 10 hodin
dopoledne v areálu U Kostela, skládá
se ze stíhacího závodu dvoučlenných

Rodný kraj v Břeclavi

SPECTACULARE SE CHYSTÁ

TYRANOSAURUS A SPOL.
ČEKAJÍ V BUDĚJOVICÍCH
Přehlídka robotických a statických
modelů dinosaurů v životních velikostech je na výstavišti v Českých
Budějovicích. Výběr ze všech
DinoParků v ČR i zahraničí uvidíte
až do začátku března. Bafne na vás
třeba třicetimetrový býložravý
barosaurus, mláďata stegosaurů
nebo tyrannosauří tři bratři.
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Výstavu Antonína Vojtka, připravenou k jeho
85. narozeninám, uvidíte od čtvrtka 24. ledna v galerii Městského muzea v Břeclavi.
Potrvá do 10. března a malíř na ní představí
obrazy na téma Můj rodný kraj. Svá díla
dosud Vojtek kromě galerií v ČR prezentoval v USA, Anglii, Itálii, Řecku, Rakousku,
Slovensku, Německu i Chorvatsku.

Milovníci masopustního veselí
se mohou začít chystat. V sobotu 26. ledna vyrazte třeba
do Máslovic, kde si užijete průvod
v maskách i klasickou zabijačku.

Jilemnicí na běžkách
Seriál Stopa pro život sdružuje
pět oblíbených velkých českých
závodů v běžeckém lyžování. Druhý
díl seriálu Jilemnická 50 se běží
poslední lednový víkend v areálu
Hraběnka. Na výběr jsou trati
od 10 do 50 km i dětský závod.

FOTO ARCHIV UMPRUM, SHUTTERSTOCK, VLMEDIA, ARCHIV

Festival Spectaculare opět přiveze do Prahy žhavá jména
současné světové elektronické, experimentální, jazzové a soudobé hudby. Od 14. 2. do 3. 4. se představí například britská
hvězda elektroniky Jon Hopkins
(na snímku), německý producent
Sascha Ring ve svém projektu
Apparat či australský pianista
a skladatel neoklasické hudby
Luke Howard. Mezi dalšími
jmény figuruje například londýnský producent Catching
Flies, skladatel a kontrabasista Phil France, ruský elektro-akustický projekt Long
Arm či violoncellista
Peter Gregson. Těšíme
se! Podrobnosti a doprovodný program na
www.spectaculare.eu.

týmů na rohačkách a speciálních disciplín, které jsou tajemstvím pořadatelů.
Historické kostýmy jsou vítány a budou
součástí soutěžního klání. Rohačky si
můžete přivézt i půjčit na místě.

