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6. 9. 2017 – 19:00
Přednáška o zdravotnictví v Ugandě

Vyprávění studenta medicíny Josefa Borovky o jeho působení ve zdravotnickém zařízení v Ugandě. Pepa 
bude porovnávat lékařskou péči a možnosti medicíny u nás a v Ugandě, 

hovořit o životním stylu ugandských obyvatel a popisovat neméně zajímavé zážitky z tohoto afrického 
koutu. Přednáška volně navazuje na únorové povídání o Keni. 

•

13. 9. 2017 – 19:00 
Selský rozum – dokumentární film 

 Téměř tříletý sběr materiálu na českém venkově, zkoumání toho, jakými tématy žijí zemědělci 
a podnikatelé v této oblasti, jak a proč fungují dotace, proč se pěstují některé plodiny více a jiné méně a 

proč v posledních letech ubylo chovů zvěře a jaké to má důsledky na produkci potravin, 
vedl ve výsledném střihu autory k zaměření se na roli Andreje Babiše, styl a důsledky jeho podnikání 
a následně i politických aktivit, které se stávají jedním z nejvíce určujících faktorů pro českou krajinu, 

podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát. 
Režie: Vít Janeček, Zuzana Piussi, ČR, 2017, 73 min.

•

20. 9. 2017 – 19:00 
PostModern Orchestra – koncert

 Ryze instrumentální česko-německá kapela produkuje svou vlastní, autorskou hudbu. 
Co skladba to příběh, portrét či prostě „jenom“ hudba nabitá emocemi. 

Od roku 2009 kapela odehrála řadu koncertů napříč trojzemím Polska, Čech a Německa, 
začátkem roku 2011 nahrála Demo album, podílela se na divadelních představeních, 

například Robur - Gerhard Hauptmann Theater Zittau, složila soundtracky k několika filmům 
(vesměs dokumentárním, např. Tierra del Fuego) a jinglů, třeba k Neisse Film Festival 2010.

•

27. 9. 2017 – 19:00 
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Šimrala 

 Budou vystavena originální díla známé rumburské postavy a našeho milého spolupracovníka, 
který právě v tomto čase slaví významné životní jubileum. 

Ve spolupráci s Agenturou Pondělí.

čajové středy

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

září


