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S KRISTIÁNEM NA TÉMA  

"Řekni mi co jíš 
a já ti řeknu, 
kdy umřeš"

MAlÁ ScÉNA MAhENovA dIvAdlA
 středa 21. března v 19.30 h

Jak je z tohoto názvu patrné, nebude se na Malé scéně
tentokrát hovořit o neklidné historii, válkách nebo o zahraničních okupantech.
Tématem neformální debaty bude jídlo, pití, zdravá i nezdravá výživa u nás, ale
také v blízkých či v exotických zemích. Hlavními hosty posezení na Malé scéně
budou prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a ředitel Vinařského fondu ČR
Jaroslav Machovec. Mezi hosty se objeví někteří tradiční baviči, mezi nimiž
nemohou chybět Lubomír Kukla, Amadou Titi, Anna Pecková, Petr Šulc, Josef
Špidla. A protože řeč bude o dobrém jídle a pití, své postřehy a recepty
představí i zástupci několika brněnských restaurací. O hudební doprovod se
postará československý talent Jiří Harnach.V pořadu S KRISTIÁNEM NA TÉMA 
za dobu jeho dvouletého trvání až doposud vystoupili veřejných ochránce práv 
PavelVarvařovský, předseda ÚOHS Petr Rafaj, poradce předsedy vlády Petr Fiala,
psychologové Vladimír Smékal a Jiří Brančík, dále historici Jiří Pernes a Libor
Jan, publicisté a spisovatelé Luděk Navara, Eva Šlapanská, Ladislav Plch, Václav
Štěpánek, Jana Soukupová. Hosty na Malé scéně byli také fotoreportér Igor Šefr,
anglista Donald Sparling či slavní sportovci Vladimír Nadrchal, Karel Kroupa,
Jiří Kekrt nebo podnikatelé Olga Girstlová, Jiří Morávek a další zajímavé
osobnosti.. 

Prezident Agrární komory ČR Ing. JAN VELEBA pochází ze zemědělské rodiny z
Českomoravské vysočiny. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a rovněž
sociologii a pedagogiku na Filozofické fakultě. Prezidentem Agrární komory je od
roku 2005. Předtím byl mj. ředitelem Státního statku Křižanov. Jan Veleba
absolvoval řadu odborných stáží a studijních pobytů v USA, Kanadě, Izraeli, Číně
a v dalších zemích. K jeho zálibám patří také četba literatury vztahující se k
české státnosti a k historickým osobnostem dějin.

Ředitel Vinařkého fondu Ing. JAROSLAV MAcHOVEc pochází z Valtic. Je absolventem
Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil v Moravských Vinařských závodech
Mikulov, byl také generálním ředitelem společnosti Vinium ve Velkých Pavlovicích
a ředitelem společnosti Víno Bzenec. Od roku 2002 je ředitelem Vinařského fondu.
Ze zálib lze zdůraznit turistiku, koně a samozřejmě dobré víno a jídlo, pokud je
někdo připraví.


