
 

 

 

 
6. 3. 2019 – 19:00 

Jazz band Erwina Schrödingera – koncert 
Jazzové standardy v podání malé party ze severu Čech složené z učitelů a žáků Hudební akademie Šluknovska. Kapela hraje dva roky a 

má na kontě už přes stovku koncertů. V tomto roce se umístila na 2. místě ve finále celorepublikové soutěže mladých hudebníků 
Folky Tonk. V repertoáru jsou zařazeny převážně skladby z meziválečné doby (Swett Georgia Brown, Topsy, All of me) i novější ze 60. 

let (Blue Bossa, Periskop). Žánrově má kapela nejblíže k dixielandu, swingu, bebopu. Prostě melodický jazz. 

 
 

8. 3. 2019 – 19:00 (pátek!) 
Jaká je současná situace ve Východním Turkestánu 

Přednáška o současné situaci Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, též známé jako Východní Turkestán. Za Si Ťin-pchingova vedení 
od roku 2012 zde posiluje represe menšinových národností, které vládnoucí Komunistická strana Číny považuje za ohrožení své moci. 

Počet uvězněných je odhadován až na jeden milión lidí. Sin-ťiang je proto varující ukázkou směřování současného čínského režimu, 
které se dotýká globálního společenství včetně Česka. Přednáška Ondřeje Klimeše z Orientálního ústavu AV ČR. 

 
 

13. 3. 2019 – 19:00 
Maročanem v Německu 

Mladý Maročan Ziuhir, který studuje na Technische Hochschule Zittau-Görlitz, bude vyprávět o životě v dalekém Maroku i o svém 
působení v Německu. Přijďte si poslechnout a popovídat. 

 
 

20. 3. 2019 – 19:00 
LION - dlouhá cesta domů 

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích 
Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, 

neochvějným odhodláním a revoluční technologií Google Earth, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké 
Indii.Režie: Garth Davis, Austrálie/USA/Velká Británie, 2016, 118 minut.  

 
 

23. 3. 2019 – 10:00 – 15:00 (sobota!) 
Akrylová malba pro začátečníky s Klárou (EmekeArt) 

Relaxační technika, při které si pomocí akrylových barev a šablon vytvoříte osobité dílo. Počet míst omezen, veškerý materiál zajištěn. 
Dílo si odnesete domů. Přihlášky zasílejte do 15. 3. na email emekeart@centrum.cz. Cena 680 Kč. (emekeart.webnode.cz)  

 
 

27. 3. 2019 – 19:00 
Večer deskových her 

Po dlouhé době se vrací na Kopeček deskové hry. Přijďte si zahrát a taky se podělit o zkušenosti 
 s novými i starými společenskými hrami. 

 
 




