
 

 

Program prázdninové části projektu  „Kultura v přírodě za humny“    

Besedy organizuje ZO ČZS Brno Tesla za podpory statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole. 

Místo konání:  zahrady „Na konci světa“, Vodova 108,  Brno, vstup z  naproti kluzišti. 

 21. 7. 2022 

17:00   POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ s Ing. Alenou Vitáskovou.  Beseda nad knihami autorky, která působila ve 
vrcholových funkcích českých energetických firem, mj. bývalou předsedkyní Energetického regulačního 
úřadu.  V současnosti se věnuje ochraně lidských práv a svobod.   Při špatném počasí bude beseda v hotelu Sport. 

18:30   K poslechu hraje trio z cimbálové muziky Veronika.  Občerstvení + opékání špekáčků. 

28. 7. 2022 

17:00  HANTEC V KÉNIKU.  Folklórní večírek se Swingovým Kvartetem Bezrukého Frantíka a literaturou 
svérázného místního dialektu.  Brno, štatlařské pupek Evropy - beseda s milými hosty. 

19:00  JEDLÝ PLEVEL – utopie nebo realita? Prezentace s ochutnávkou gastrospecialit RNDr.Olgy Lepšové-
Skácelové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

4. 8. 2022 

17:00  PRAKL – country a bluegrass. 

19:00  KUBA-perla Karibiku nebo SACHALIN-ostrov ryba?  Vyberte sami! Cestopisná přednáška s 
diapozitivy prof.Jaromíra Kolejky, geografa, cestovatele, publicisty a pedagoga Masarykovy univerzity 
v Brně.  Téma besedy vyberou posluchači hlasováním na místě. 

11. 8. 2022 

17:00  COUNTRY VIRGINIE – koncert brněnské stálice nešvilského nebe. 

19:00  ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE VE SKALISTÝCH HORÁCH.  Beseda a promítání Zuzany a Miloslava 
Druckmüllerových o dobrodružné expedici Havajské univerzity z r.2017. Prof.Druckmüller z VUT v Brně je 
špičkový expert na zpracování fotografií Slunce a hvězd a skvělý vypravěč. 

18. 8. 2022 

18:00  CHUTĚ ŘECKÝCH OSTROVŮ.  Posezení s promítáním, historie a současnost na ostrovech Lesbos a 
Limnos, ochutnávky řecké gastronomie, na kytaru hraje Moras jr.. Večer připravila Řecko-česká komora. 

 25. 8. 2022 

17:00  MOŠNY  -  malý zahradní koncert brněnské folkové skupiny. 

18:00  INDIE křížem-krážem.  Beseda o rozmanitostech Indie - tradicích, životním stylu, zajímavostech i 
folklóru v aranžmá indické komunity doktorandů a zaměstnanců Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT 
VUT v Brně. Ochutnávky specialit  indické kuchyně. 

1. 9. 2022 

17:00  Radio GaFa – trio mladých muzikantů hraje akusticky melodie šedesátých až osmdesátých let. 

19:00  Východní TURECKO  soutěskami a průsmyky na hranici Sýrie. Setkání s Kurdy, Armény a Araby. 
Beseda a promítání Karla a Zory Muškových s malou exkurzí do historie. 

Změna programu vyhrazena. Zahrada je otevřena vždy od 16 hodin. Info na www.zahradky-krpole.cz. VSTUP ZDARMA. 

http://www.zahradky-krpole.cz/

