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Pozvání na talk show

18. fiíjna v 18.30 bude beseda - talk
show - se Zbigniewem Czendlikem -
Postel Hospoda Kostel. Vstupenky

jsou ode dne‰ka v pfiedprodeji u nás
v hospÛdce. Pokud si je chcete zarezer-
vovat s tím, Ïe si je bûhem krátké doby

vyzvednete, mÛÏete buì pfies email ja-
na.skotak@seznam.cz nebo telefon -
724 266 931. Cena vstupenky v pfied-
prodeji je 200 Kã, na místû 230 Kã.  

Zbigniew Czendlik je mediálnû
znám˘ nejen pro svÛj osobit˘ laskav˘
humor, ale také zejména díky pfiátel-
sk˘m vztahÛm s fiadou osobností z ob-
lasti kultury, ‰oubyznysu a sportu.
PÛsobí rovnûÏ jako moderátor, napfi.
v pofiadu âeské televize Uchem jehly
(2011) nebo âeského rozhlasu Jak to
vidí (2015).

Obsahem talk show Postel Hospoda
Kostel je vyprávûní pfiíbûhÛ z jeho 
Ïivota osobního i jiného…podané hu-
morem jemu vlastním. V prÛbûhu 
90-ti minut se tak dot˘ká mimo jiné
problematiky souãasného svûta, s ãímÏ
se rád s diváky otevfienû podûlí.

V fiíjnu 2016 vy‰la kniha Zbigniewa
Czendlika a Markéty Zahradníkové se
stejnojmenn˘m názvem Postel hospo-
da kostel, za níÏ obdrÏeli cenu ãtenáfiÛ
v rámci soutûÏe Magnesia litera 2017.
V dubnu 2018 byla kniha vydána také
v Polsku. Souãástí pofiadu je i autogra-
miáda této knihy.

Zbigniew Jan Czendlik (1964), fie-
ãen˘ Zibi, je fiímskokatolick˘ knûz
polské národnosti, pÛsobící od roku
1992 v âeské republice, a dûkan lan-
‰krounsk˘.  Rád sportuje, dfiíve hrával
fotbal, nyní se vûnuje golfu, obãas si
zahraje tenis nebo lyÏuje. Aktivnû se
podílí na charitativních a sociálních
projektech rÛzného typu, za úãelem
podpory seniorÛ ãi dûtí s hendikepem. 

Text: Jana Skotáková, 
HospÛdka Na Toãnû, Tûchov

VáÏení a milí, ikdyÏ je teì léto v nejvût‰í síle, my v hospÛdce
na Tûchovû v Blansku  uÏ pfiipravujeme podzimní sérii besed
a pfiedná‰ek. Nejen Ïe budeme pokraãovat v cyklu Poznej histo-
rii svého mûsta a okolí, ale máme pozvané i velmi vzácné hosty.
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