
Úterý 12. února 2019 od 17.30 hod., 
v Riegrově 51, České Budějovice

Večerem vás provede moderátorka     
Mirka Nezvalová

Hlavní host večera: 
Petr Kubát    

PROGRAM VEČERA

Podaná ruka... podanou rukou k pohybu i v zimě je akce „Přeplavme svůj La Manche“, kterou pro občany                                  
60+ organizuje již pátým rokem po celé České republice Nadace Charty 77/Konto bariéry. V Českých Budě-
jovicích se touto aktivitou zabývá spolek KLUB AKTIV, který ve spolupráci se statutárním městem organizuje 
společné plavání seniorů na plovárně v Českých Budějovicích. Jak se do akce můžete zapojit nám přijde vy-
světlit Jana Hartvichová, místopředsedkyně spolku.

Nikdy není pozdě... stát se spisovatelem. Jan Štifter, šéfredaktor časopisu Barbar! a autor již pěti knih 
o osudech českobudějovických rodáků či domů, nám přijde představit své dvě poslední novely – knihu                                        
„Ta továrna“ a „Sběratel sněhu“.

Splnit si svůj sen... Petr Kubát - fotograf krajiny, novinář, muzikant. Petr se věnuje fotografování teprve 
od roku 2013, ale jeho snímky krajiny a památek už dnes zná většina Jihočechů. Jeho fotografie se objevují 
v různých časopisech a magazínech, na městských pohlednicích a propagačních materiálech, ale i jako 
fotoobrazy na stěnách v kancelářích a obývácích. Okouzluje ho hlavně krása jihočeské krajiny a historická 
města, hrady, zámky, památky, vesnice, boží muka, řeky či vodopády, které fotografuje hlavně během východu 
nebo západu slunce. Je držitelem ocenění z několika prestižních světových fotosoutěží. Jeho snímek Českého 
Krumlova dokonce publikoval britský deník The Guardian v rubrice Fotografie dne. Vystudoval kulturní historii 
na Jihočeské univerzitě a už dvanáctým rokem působí jako redaktor a editor jihočeské MF DNES a iDNES.
Je také známým jihočeským muzikantem. Jako kytarista odehrál se svými kapelami In Memory, Potrubí                             
a Mustang Bluesride už více než 700 koncertů po celé republice. Žije s manželkou Kateřinou a pětiletým 
synem Lukášem v Českých Budějovicích.  

Předpokládaný čas ukončení: 19.30 hod.                                    Přijďte si užít inspirativní večer do Klubu R51plus.

                             www.ledaxsenior.cz   
www.riegrova51.cz


