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BRuNO family park 
otevírá venkovní areál

Zábavní park pro děti BRuNO slavnostně 
zahajuje letní sezónu a to ve velkém stylu! 
O zábavu rozhodně nebude nouze, pro ná-
vštěvníky je připraven nadupaný program 
po celý víkend 14.–15. dubna. Můžete se 
těšit na zábavné atrakce, klaunskou zábav-
nou show, kreativní dílničky, face painting, 
fantastickou bublinovou show, kouzelníka, 
taneční a další vystoupení. Přijďte si užít 
parádní zábavu po celý víkend! Prvních 
sto návštěvníků má vstup zdarma!

www.brunofamilypark.cz

DĚTIJÍDLO

Za Olomouckými tvarůžky nemusíte až do Loštic – 
zveme vás do nově otevřené prodejny v Brně

Stačí zavítat  do brněnské Rašínovy ulice 
kousek od náměstí Svobody. Začátkem 
listopadu se zde slavila významná událost. 
A to slavností pokřtění Tvarůžkové kuchař-
ky, která má milovníky těchto zrajících sýrů 
přesvědčit, že jejich nezaměnitelná chuť 
nevyniká pouze samostatně, ale i v kom-
binaci s dalšími surovinami. Tato nová 
kniha obsahuje 50 moderních receptů a je 
doplněna o krásné fotografie. Některé 
z receptů jsou velice neortodoxní a mohly 
by kuchaře příjemně překvapit. Kniha se 
zaměřuje na populární suroviny a neza-
pomíná ani na vegetariány a strávníky 
s bezlepkovou dietou. 
Pokud máte informací z tvarůžkového svě-
ta stále nedostatek, na pultech prodejny je 
k dispozici firemní magazín Tvarůžek, jehož 
druhé číslo vyšlo koncem září. Stejně jako v 
prvním čísle zákazníkům ukáže část výroby 
tohoto sýru, seznámí je s akcemi, kterých 
se společnost A. W. účastní, a samozřejmě 
zde nechybí ani recepty.
www.tvaruzky.cz

Tvaružková 

Slané i sladké pochoutky 
z tradičního moravského sýra

kucharka
Olomoucké tvarůžky
se hodí do pomazánek, 
salátů ı polévek.

Skvělé jsou 

k zapékání, 

nakládání 

ı pečení
sladkostí.
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Festival Ochutnej Česko
Ochutnejte Česko na druhém ročníku 
festivalu v Brně na hradě Veveří. Těšte se 
na food a řemeslný trh, piknik, program 
pro děti, kuchařskou show nebo soutěž 
jedlíků. Vyrazte na výlet, pokochejte se 
výhledem z hradeb a užijte si den s vínem, 
pivem a jídlem.
19/5, 10–18 hod, Hrad Veveří
www.ochutnejcr.cz

Emil Boček. Strach jsem si nepřipouštěl
Životní příběh a svědectví brněnského ro-
dáka, generálmajora Emila Bočka, válečné-
ho hrdiny a veterána bojů 2. světové války. 
Byl přijat do RAF, sloužil jako pilot-stíhač 
u československé 310. stíhací perutě, za se-
bou má 26 operačních letů. Emil Boček, 
nositel Řádu bílého lva, oslavil 25. února 
2018 95. narozeniny. Autorem je Jiří Plachý.
www.jota.cz

KNIHYFESTIVAL
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Kde se berou problémy 
a jak je překonávat?
Tak zní téma přednášky buddhistického 
theravádového mnicha dr. Bhante Nagasena, 
který pochází z Bangladéše a nyní působí 
ve Velké Británii, kde předává Buddhovo 
učení západním žákům. Přednáška pro-
běhne 26. září v Knihovně Jiřího Mahena 
na Kobližné 4 (Velký sál, 5. poschodí).
26/9 v 18 hod, Knihovna Jiřího Mahena

VZDĚLÁVÁNÍ

Chovatelská burza
Pravidelná chovatelská burza se koná 
7. října v Kongresovém centru BVV. 
Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, 
krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské 
potřeby a mnoho dalšího. Vše za bezkon-
kurenční ceny. Jste úspěšní chovatelé 
a máte přebytky? Pak neváhejte 
a rezervujte si u nás stůl. 
www.aquaterabrno.cz

Služby pro nedoslýchavé
AUDIOHELP, z. s. – pomáháme lidem 
nedoslýchavým, převážně seniorům v pro-
blematice plynoucí ze ztráty sluchu. Posky-
tujeme bezplatné služby v oblasti podpory 
používání sluchadel, kompenzačních 
pomůcek včetně poradenství. Tyto služby 
poskytujeme i v místě bydliště klienta. 
AUDIOHELP, z. s., tel.: 541 240 381
e-mail: cknh.audiocentrum@seznam.cz

Škola ruského jazyka
Sobotní škola ruského jazyka a kultury 
v Brně (sídlí na ulici Křenová 67) nabízí výu-
ku ruštiny dětem od 5 let a též individuální 
a skupinovou výuku pro dospělé. Vedle 
školního programu dle studijních metodik 
pro rodilé mluvčí máme také program 
“Ruština jako cizí jazyk”.
rkosm.cz@email.cz, tel.: 737 687 559
www.rkosm.cz

VZDĚLÁVÁNÍHOBBY

SLUŽBY

od 20. 2. 2018

nová expozice automobilů a motocyklů 
z období reálného socialismu

www.tmbrno.cz
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sleva z uvedených cen  za opakování inzerce

10 %

03-05 08 2018

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
* Na základě analýzy Občanského sdružení Oživení. ** Distribuci zajišťuje smluvně Česká pošta do 195 049 domácích poštovních schránek v Brně. (Údaj z dubna 2018.)  *** Kvalifikovaný odhad měsíčního počtu čtenářů Brněnského metropolitanu.

REZERVUJ BRNO 
LIMITOVANÁ NABÍDKA PROSTORU V MAGAZÍNU BRNĚNSKÝ METROPOLITAN 2019
Uvedené ceny platí do 12. 12. 2018 nebo do vyčerpání inzertního prostoru. 
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