
Úterý 7. 4. 2015 od 17.30 hod.  
v Riegrově 51, České Budějovice

Večerem Vás provede    
moderátorka Mirka Nezvalová

Hlavní host večera: spisovatel, publicista 
a cestovatel Jan Cempírek

Program večera
Nikdy není pozdě: …na fyzioterapii. Mgr. Marie Ošmerová, která provozuje soukromou 
fyzioterapeutickou praxi v Českých Budějovicích, umí napravit nejen fyzické tělo, ale i „myšlenkové 
pochody“. Dozvíte se jak udělat tělu dobře, poslouchat ho a umět ho nechat oddechnout. Prostě rady 
k nezaplacení.

Podaná ruka: Obecně prospěšná společnost Rodiče v akci organizuje projekt Adoptivní babička. 
V tomto projektu je cílem spojit dva často velmi izolované světy. Ženy/muže, kteří jsou doma během 
dne s dětmi sami a nemají za kým zajít. A rodiče/prarodiče, kteří jsou také sami, protože jejich vlastní 
děti už s nimi nebydlí a jejich pomoc nepotřebují. Podaří se?

Tip nejen na dnešní den: Pozvánka na první „klubácký“ výlet na menhiry přímo od pana průvodce 
Václava Klimeše. Pan Klimeš se celý život věnoval spíše technickým věcem, v letech 1999 – 2000 
ho oslovily knihy Pavla Kozáka, a rozhodl se tak absolvovat jeho semináře. Od té doby se až dodnes 
věnuje zajímavým místům na  - jak sám říká – jeho „milence“ Kleti a zájemce rád provádí po místních 
menhirech...

Splnit si svůj sen: Jan Cempírek je duší především cestovatel. Ačkoliv je původní profesí lesní inženýr, 
působí od roku 1995 v nejrůznějších médiích - MF DNES, v rádiích Frekvence 1 a  Evropa 2 a  na 
serveru Český internet. Od roku 2005 mu vyšly knihy Rafinerie, Autostop a Tanec posledního dne. Pod 
pseudonymem Lan Pham Thi napsal knihu Bílej kůň, žlutej drak o životě Vietnamky v Česku a získal 
za ni Cenu Knižního klubu. Kniha byla vydána, už bez pseudonymu, i ve Vietnamu. S manželkou Janou 
a dcerami Terezou (17) a Klárou (11) žije v Českých Budějovicích.

Předpokládaný čas ukončení: 19.30 hod.                         Těšíme se na další pěkný večer v Riegrově 51!

www.ledax.cz        www.riegrova51.cz

Tento projekt je spolufinancován 
Statutárním městem České Budějovice

Jan Cempírek (S. Kubeš, MF Dnes)


