
Úterý 2. dubna 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... Seniorská obálka. Při záchraně lidského života rozhodují vteřiny. Často nemají 
záchranáři čas ani možnost zjistit u starších pacientů jejich anamnézu, jaké berou léky nebo jaká 
mají zdravotní omezení. Proto vznikla Seniorská obálka, která  šetří drahocenné vteřiny při akutním 
lékařském zásahu v domě či bytě seniora. Co všechno je jejím obsahem a jak ji použít nám přijde 
vysvětlit Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy. Pro Seniorskou obálku 
si můžete dojít právě do úterního klubu.

Nikdy není pozdě... probudit v sobě kreativního ducha. O malování na keramiku si budeme povídat 
se zakladatelkami nově otevřené českobudějovické LaDílny Marií Matějkovou, Lenkou Holubovou                                  
a Dominikou Kovaříkovou, které nás přesvědčí, že v tomto oboru dosáhne krásného výsledku i ten, kdo 
se nikdy za výtvarně zdatného nepovažoval.

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.
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