únor
čajové středy
1. 2. 2017 - 19:00
Věra 68

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou
na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. Stovky soupeřek se ji snažily porazit
nebo se jí alespoň přiblížit. Po strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena nejlepší
sportovkyní světa, stala se druhou nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline Kennedyové
a celý svět jí ležel u nohou. Ve stejném roce podepsala manifest Dva tisíce slov a svůj podpis nikdy neodvolala.
Dokumentární film, Česko, 2012, 90 min.

•

8. 2. 2017 - 19:00
Klinika Itibo v Keni

Vyprávění studenta medicíny Josefa Borovky o jeho působení v keňském zdravotnickém zařízení.
Bude porovnávat lékařskou péči a možnosti medicíny u nás a v Keni, hovořit o životním stylu
keňských obyvatel a popisovat neméně zajímavé zážitky z tohoto afrického koutu.

•

15. 2. 2017 - 19:00
Inspirativní čtení

Máte rádi knihy, čtete je nebo vás baví naslouchat zajímavým příběhům?
Přijďte předčítat nebo jen poslouchat a nechat se inspirovat.

•

další
Na- Kopečku
22.akce
2. 2017
19:00

Je s námi konec? (Before the Flood)

National Geographic přináší strhující dokument v režii Fishera Stevense. Ústřední postavou snímku
je herec a posel míru při OSN Leonardo DiCaprio, který odkrývá alarmující svědectví o současných problémech
spojených s klimatickými změnami a hledá řešení, jak předejít fatálním dopadům na náš budoucí život.
V pořadu jsou rozhovory s předními osobnostmi, jakými jsou Barack Obama nebo Elon Musk a další.
Dokumentární film, USA, 2016, 93 min.

•

25. 2. 2017 - 10 - 14:30h (sobota)
Relaxační malba akrylem

Technika malby, při které můžete „vypnout“ a odpočívat. Nic, co vytvoříte, není špatně, nic není chybou.
Předchozí zkušenosti s malbou nejsou třeba. Kurz je vhodný i pro ty, kteří si myslí, že neumí malovat vůbec.
Kurz vede Klára Winterová (EmekeArt). Přihlášky posílejte do 17.2. na email emekeart@centrum.cz.
Cena 680 Kč.
••••••••••••••••••••••••••••.

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO: st (17.00 - 22.00)
k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů

Rumburk, Krásnolipská ul., Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku
z
seznam.c
@
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• domecek.na
www.domeceknakopecku.cz

