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   2 – 3 roky s rodičem úterý, nebo čtvrtek 
od 10:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

   3 – 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 15:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

  děti starší 5 let úterý, nebo čtvrtek 
od 16:00 hod.

90,- Kč/45 min. lekce
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

V případě zájmu otevíráme i kurzy 
s dvouhodinovou dotací týdně dle individuální domluvy 

90,- Kč/45 min. lekce 
+ zakoupení učebnice INTERACT KIDS 

INTERACT KIDS
JAZYKOVÁ ŠKOLA

with DamienJane

DIRECT METHOD   – moderní a efektivní metoda výuky cizích jazyků
WELCOME MEETING   – individuální setkání s lektorkou pro každého rodiče a jeho dítě
NATIVE SPEAKER   – každý měsíc vstupy rodilého mluvčího
SPECIAL OFFER   – anglicky mluvíme, hrajeme si, smějeme se, získáváme 
      znalosti o anglicky mluvících zemích
NEVER LOST   – nikdy se neztratíme - každá lekce samostatným blokem, 
      časté opakování základních znalostí, dítě může do jazykové  
      školy vstoupit kdykoli v průběhu roku
FOR PARENTS   – přehledy náplně lekcí pro rodiče

od září 2016 
vždy po celý 

školní rok

          with DamienJane

KONTAKT: Mgr. Ilona Pospíšilová | tel. 724 662 587 | e-mail: interactkids@anglictinabeznudy.cz | Jazyková škola INTERACT KIDS | U Obůrky 953, 674 01, Třebíč

více informací na webu 

www.anglictinabeznudy.cz

individuální
přístup moderní 

metoda výuky

Umělecká beseda slovenská bude vysta-
vovat v Galerii Malovaný dům. 

 Antonín Zvěřina

První červnový den se na slavnostním podpisu 
smlouvy o spolupráci mezi Městským kulturním 
střediskem Třebíč a Uměleckou besedou sloven-
skou (UBS) sešli ředitelka Jaromíra Hanáčková a 
starosta UBS Emil Semanco. 

Cílem smlouvy je uspořádat v roce 2018 v tře-
bíčském Malovaném domě reprezentativní výsta-
vu slovenských výtvarných umělců – členů Umě-
lecké besedy slovenské 1921. Starosta Semanco 
seznámil přítomné s historií i současností tohoto 
nejstaršího uměleckého sdružení na Slovensku, 
které letos slaví 95 let od založení.

„Naše instituce vznikla v roce 1921 a příkladem 
nám bylo podobné sdružení, které se iniciovalo v Pra-
ze,“ poznamenal. Připomněl, že dvakrát musela 
beseda přerušit násilně svoji činnost. 

Poprvé to bylo po vzniku Slovenského štátu 
v roce 1939 a po druhé v roce 1948 po nástupu 
komunistické strany k moci. Ani po znovuobno-
vení po sametové revoluci nemělo sdružení na 
růžích ustláno. 

„Přišli jsme o galerii, kterou naši předci vybudova-
li vzápětí po založení besedy,“ konstatoval Semanco. 
Dalších čtrnáct let našlo sdružení útočiště v budově 
slovenského rozhlasu, ale i odtud bylo vykázáno. 

V současnosti má UBS okolo 120 aktivních čle-
nů, pořádá každý rok čtyři až pět výstav a několik 
plenérů. Jejím aktuálním cílem je propagovat slo-
venské výtvarné umění v zahraničí.

Členem UBS je také nizozemský výtvarník Wal-
ther Smeitink – Mühlbacher, který se usadil před 
deseti lety v Příštpu u Jaroměřic nad Rokytnou a 
je velkým patriotem Třebíčska. Právě v jeho hlavě 
zrodil plán uspořádat jedinou výstavu výtvarníků 
UBS v České republice v třebíčské galerii Malova-
ný dům a představit tak veřejnosti jejich současný 
tvůrčí profi l.

Waltherovy zkušenosti z pořádání výstav v mno-
ha zemích Evropy jsou zárukou, že jako kurátor 
přiveze do Třebíče opravdu pestrou škálu umělců. 
Mezi pozvanými hosty by mohli fi gurovat i mistři 
jako Olbram Zoubek či Jaroslav Wasserbauer.  

„Obě strany se shodly na tom, že je Waltherův 

nápad zaujal a inspiroval a udělají maximum pro to, 
aby se výstava podařila a měla úspěch. Nezbývá než 
se těšit na díla, která Slováci do Třebíče přivezou a 
popřát výstavě mnoho návštěvníků, kteří z ní budou 
odcházet nadšení a obohaceni o nové umělecké zážit-
ky,“ uvedl za organizátory Petr Šmejkal. 

SMLOUVU o výstavě slovenských umělců v Třebíči podepsali starosta Umělecké besedy slovenské Emil 
Semanco (uprostřed) a ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková, přihlíží nizozemský 
výtvarník Walther Smeitink – Mühlbacher. Foto: Antonín Zvěřina

Podepsali dohodu o výstavě se Slováky


