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NOVINKY MIMO OLOMOUC
A protože jistě vyrážíte i ven z Olomouce, nabízíme mix událostí 
a zajímavostí mimo naše město nebo i mimo republiku!
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Již 18. ročník extrémního závodu tříčlenných štafet, který se nevzdává, 
odstartuje 6. 10. 2012 v Litovli: Free Litovel Bobr Cup 2012. Na 
běžce bude čekat 15 km trať Litovelským Pomoravím okořeněná několika 
brody, bikeři otestují své síly na 25 km vedoucích po lesních a polních 
cestách. Samozřejmě ani oni nebudou ochuzeni o brody řekou. Poslední 
kategorií štafety je sjezd na divoké vodě s divácky velice oblíbeným 
závěrečným sjezdem z rampy do bazénu. Celý den bude v areálu probíhat 
doprovodný program jako skoky na trampolíně nebo BMX show. Večerní 
zábava bude ve znamení již legendární rockové „Open air“ party. Další 
informace a registraci naleznete na www.bobr-cup.cz.

První ročník individuální 
horské časovky Jesenick! 
b"h představí 6. října 
občanské sdružení 
LucyTeam (rozhovorem 
s jeho zakladatelem 
Vlastimilem Blaťákem 
najdete na str. XX). 
Poběží se 2,7 km z 
Jeseníku vlakového 
nádraží do Lázní. Více info 
na www.lucyteam.cz

Xxxxxr October Fest

Ota Balage, hudební režisér a dirigent všech českých verzí muzikálů 
Andrew Lloyd Webbera, uvádí koncert muzikálů Jesus Christ Superstar, 
Phantom of  the Opera, Evita, Cats a další v divadle Hybernia od 8. října do 
21. listopadu 2012  vždy v 19:00 hod. K účinkování jsou přizváni například 
Dan Bárta poprvé jako Ježíš, Vojta Dyk jako Jidáš, Bára Basiková jako 
Evita. Fantoma opery zpívají sopranistka Markéta Mátlová a znamý tenor 
Aleš Briscein. Dále účinkují Eva Burešová v písních z muzikálu Cats, Matěj 
Ruppert a další. Více info na www.balagealwebber.cz

Diamanty jsou věčné, a ty od Ti*anyho patří na světě k těm nejznámějším a nejcennějším. 
Když mladý Charles Lewis Ti*any v roce 1837 se svým kamarádem značku zakládal, nemohl 
tušit, že z krámku s dárkovým zbožím na Manhattanu vyroste celosvětové impérium. Netušil 
jistě ani to, že se jméno Ti*any nesmazatelně zapíše do americké historie a jeho oficiální 

přezdívkou se stane „Král diamantů“. Ti*any se zaměřoval na prodej vkusných a originálních 
doplňků, šperků, dekoračních předmětů a porcelánu, a postupně začal i s vlastním designem 
a výrobou. Jeho obchod vynikal i tím, že veškeré zboží mělo pevně stanovenou cenu, o které 
se nesmlouvalo, což bylo v té době dosti nezvyklé. Přišel s novým „americkým stylem“ a jeho 

obchod se brzy stal vyhledávaným cílem newyorské smetánky. 9. září se toto diamantové 
království legendární značky Ti#any & Co. dostalo konečně i k nám – a to do Prahy, kam jinam 

než do Pařížské ulice.

Deset let po vydání své veleúspěšné prvotiny Skladatelka voňavého prádla 
přichází Martina Formanová s volným pokračováním, autobiograficky laděnou 
knížkou Snědla dětem sladkosti. Autorka vtipným stylem přibližuje čtenáři nejen 
svou každodenní realitu – přesazení do odlišné země a kultury, uvykání venkovu, 
výchovu dospívajících dvojčat, vlastní plány a sny –, ale dokáže humorně 
reflektovat i vážnější životní okamžiky.

Snědla dětem sladkosti, Martina Formanová, Eroika, 250 Kč

VYHREJTE JEDNU Z 10 VSTUPENEK NA V$STAVU 
"DREAMS AND SHADOWS" V BRATISLAV%!

Naplánujte si výlet do Brtaislavy – konečně máte pádný důvod se tam 
vypravit! Výstavu fotogrfaického dua René&Radka si rozhodně užijete! Stačí 

odpovědět na soutěžní otázku a jedna z deseti vstupenek může být vaše. 

Sout"&ní otázka: Napište jméno agentury, která přináší výstavu 
Dreams&Shadows do Mirbachova paláce v Bratislavě.

Své odpovědi včetně kontaktních údajů posílejte do 10.10.2012 na  
e-mail soutez@ol4you.cz a do předmětu napište RADKARENE.

Originální výstavní projekt pod názvem "Dreams and 
Shadows" fotografického dua René&Radka můžete 
navštívit v Bratislavě od 27. září do 26. listopadu 
2012 na dvou poschodích Mirbachova paláce. Až do 
nedávna bylo německo-české duo fotografů René 
Hallen a Radka Leitmeritz známé díky svým okázale 
poetickým obrázkům, které zobrazují stylové a 
tajuplné děti. Perfektním příkladem je jejich najznámější 
série zvaná "Under Water" (2009), která zobrazuje 
oblečené děvčátka ponořené pod mořskou hladinou 
jakoby byly zamrzlé uprostřed tance. Od té doby 
byli oba fotografové fascinovaní dalšími přírodními 
živly – vzduchem a větrem, které dávají tvar a pohyb 
barevným létajícím 
objektům. Výstava 
je druhou spoluprací 
agentury Pavleye Art 
and Culture s Galerií 
Města Bratislavy a J&T 
Banky po úspěšné 
loňské výstavě 
Davida LaChapella. 


