4. 9. 2019 - 19:00
Krajina v tísni / Landscape In Need - dokument

Vzpomínky na povodně před pěti lety odešly s velkou vodou a dnes Česko řeší spíš problém sucha.
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Film zdůrazňuje dlouhodobý a
dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující
dopad našeho jednání na životy našich dětí. Film se tak obrací na všechny, komu není osud naší krajiny
lhostejný. Režie: Petr Jančárek, Česko, 2017, 52 min.

11. 9. 2019 - 19:00
Co dokáže lež - dokument

Koprodukční dokument České televize a ARTE analyzuje podobu informační války a vliv dezinformací v
České republice. Snaží se zjistit, kdo stojí za nepravdivými zprávami, které se šíří především na sociálních
sítích a na takzvaných konspiračních webech. Režie: Tomáš Kudrna, Česko/Francie, 2016, 52 min.

18. 9. 2019 - 19:00
Anglický debatní kroužek

"Time management best practices to help you increase your productivity and effectiveness, achieve
important goals and make better use of your time."
Přijďte si popovídat o svých zkušenostech s plánováním času. Provází Robb Burns.

20. 9. 2019 - 19:00 (pátek!)
Ondřej Pavlas - koncert

Ondřej je dlouholetý žák ZUŠ Rumburk, který se vám pokusí zpříjemnit den svým zpěvem a hrou na kytaru.
Zazní také písně z jeho vlastní tvorby.

21. 9. 2019 - 10:00 - 14:00 (sobota!)
Linoryt s rostlinnou tématikou

Hodí se na ledacos, nejen na záložky do herbáře. Tisknout budeme na přírodní papír. Přihlášky zasílejte na
email emekeart@centrum.cz do 13.9. Počet míst omezen. Cena: 500 Kč. (www.emekeart.com)

25. 9. 2019 - 19:00
Kniha jako radost a inspirace

Máte rádi knihy, čtete je nebo vás baví naslouchat zajímavým příběhům? Přijďte se podělit o příběhy ze
svých oblíbených knih nebo načerpat inspiraci pro vaše další vybírání. Prostě si přijďte počíst nebo alespoň
poslechnout čtení a popovídat si o dění v literatuře




