AKCE PODZIM/ZIMA
2018
- 50 %

200 000 výtisků
195 049 poštovních schránek
383 300 potenciálních čtenářů

Sleva 50 % z ceníkových cen platí pro objednávky uzavřené
do 27. 11. 2018 nebo do vyčerpání inzertního prostoru.
Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
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Tvaružková

kucharka

JÍDLO

DĚTI

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

lé jsou
Skvě kání,
k zapé dání
naklání
ı peče ostí.
sladk

Stačí zavítat do brněnské Rašínovy ulice
kousek od náměstí Svobody. Začátkem
listopadu se zde slavila významná událost.
A to slavností pokřtění Tvarůžkové kuchařky, která má milovníky těchto zrajících sýrů
Olomoucké tvarůžky
přesvědčit,
nezaměnitelná chuť
se hodížedojejich
pomazánek,
nevyniká
pouze
samostatně, ale i v komsalátů
ı polévek.
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 nezapomíná ani na vegetariány a strávníky
s bezlepkovou dietou.
Pokud máte informací z tvarůžkového světa 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

Slané i sladké pochoutky
S každou
padající hvězdou
sýra DIVADLO
moravského
tradičního
z KNIHY
Autobiografie severokorejského chlapce,
který se ve dvanácti letech musel naučit
žít na ulici a postarat se o sebe. Aby vůbec
přežil, vytvořil s několika dalšími dětmi
gang, naučil se krást, prát se, žebrat i jezdit nákladními vlaky. Tyto poutavé vzpomínky rozkrývají čtenáři odlišnou kulturu
nejizolovanějšího státu světa.
www.jota.cz

HISTORIE

Procházky po Černých Polích
Poznejte historii nejstarší vilové kolonie
v Brně. Při procházce po okolí Löw-Beerovy
vily se seznámíte se stavebníky zdejších rodinných domů a jejich architekty. V Černých
Polích nestojí jen vila Tugendhat, ale řada
dalších pozoruhodných domů! Sraz před
vilou Löw-Beer, domy uvidíme pouze zvenčí.
19/5, 9/6, 23/6, v 10 a 14 hod.
www.vilalowbeer.cz

FESTIVAL

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

30

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 návštěvníky je připraven nadupaný program
po celý víkend 14.–15. dubna. Můžete se
těšit na zábavné atrakce, klaunskou zábavnou 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

Letní scéna Divadla Bolka Polívky
Přijďte se obklopit hvězdami! Jedny budou
zářit na nebi nad vámi, druhé, ty divadelní,
na jevišti před vámi. Třetí ročník Letní scény se vrací na nádvoří Staré radnice. Těšit
se můžete na představení z repertoáru
Divadla Bolka Polívky a z partnerského
divadla Studio DVA.
22/7–5/8, nádvoří Staré radnice
www.divadlobolkapolivky.cz

VÝSTAVY

Architekt Alfred Neumann
Výstava představuje dílo významného architekta a brněnského rodáka A. Neumanna,
ten navrhoval nábytek i stavby v Paříži,
Alžírsku nebo Jihoafrické republice. Po únoru 1948 emigroval do Izraele, kde vytvořil
například na svahu ležící sedmipatrový dům
z betonu pro podnikatele Sama Dubinera.
11/5–10/6
www.dum-umeni.cz

KNIHY

Emil Boček. Strach jsem si nepřipouštěl
Životní příběh a svědectví brněnského rodáka, generálmajora Emila Bočka, válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války.
Byl přijat do RAF, sloužil jako pilot-stíhač
u československé 310. stíhací perutě, za sebou má 26 operačních letů. Emil Boček,
nositel Řádu bílého lva, oslavil 25. února
2018 95. narozeniny. Autorem je Jiří Plachý.
www.jota.cz
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nová expozice automobilů a motocyklů
z období reálného socialismu

od 20. 2. 2018
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