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Pro milovníky koček
Obdivovatelé koček si určitě udělají čas a zajedou 18.
a 19. 1. do Prahy do hotelu Diplomat na mezinárodní výstavu koček s názvem Star Show. Bude tady
spousta plemen z celého světa, expozice mnoha útulků i kočičí soutěže. Více na
http://www.starshow.eu.
Jazz a víno
Už posedmé můžete vyrazit za skvělou muzikou do Znojma na JazzFest, který se tady od 15. do 19.
1. opět bude odehrávat. Těšit se můžete mj. na Petera Lipu, irského kytaristu Phila McDermotta či
oblíbenou Jazzovou noc v klubech. Koncerty doplňují ochutnávky vín. Více na
http://www.hudbaznojmo.cz.
Inspirace na cesty
Pokud rádi cestujete, navštivte mezi 16. a 19. 1.
brněnské výstaviště a souběžné veletrhy Go (výjezdová turistika) a Regiontour (domácí cestovní
ruch). Zúčastní se hodně domácích i zahraničních cestovek a agentur. Více na http://www.bvv.cz.
Perličkové kabelky
Ještě nemáte tu správnou kabelku na plesovou sezonu?
Tak se vydejte načerpat inspiraci na výstavu Perličkové kabelky do Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Až do 16. února se tady můžete kochat téměř tisícovkou krásných exponátů.
Kuchyně naší prababičky
Zajímá-li vás, jak vypadaly kuchyně našich předků, stavte se do konce ledna v Západočeském muzeu
v Plzni na výstavě Kuchyně naší prababičky. Exponáty vás přenesou o sto let zpátky. Více na
http://www.zcm.cz.
Jedinečné fotografie
Už jen do 19. ledna máte šanci stihnout v pražském Uměleckoprůmyslovém museu výstavu fotografa
Františka Drtikola.
Je uspořádána ke 130. výročí jeho narození a čerpá z autorova daru, který byl předán do sbírek
musea roku 1942.
Výběr je sestaven z jedinečných fotografií, většinou pracovních studií a variací, které ve své době
nebyly určeny k veřejnému prezentování. Více na http://www.upm.cz.
Zajděte na košt
Jestli rádi ochutnáváte něco opravdu originálního, navštivte 18. 1. Mikulčice. Na 13. ročníku Koštu
pálenek a kysaného zelí v vás vedle pálenek čekají s speciality z kysaného zelí a škvarků, tvarůžkové
moučníky z Loštic či tradiční škvarků krajové pečivo. Více na http://www.palenkymikulcice.cz.
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