
  

 
 

2. 9. 2020 - 19:00  
Expedice Jeseníky 

Milovníci cestování a Járy Cimrmana, zbystřete! Studenti z rumburského a varnsdorfského gymnázia vytvořili v rámci programu DofE 
expediční tým, vydali se po stopách sestry tohoto českého velikána a učinili zajímavé objevy! Z původního plánu cesty do srdce 
gruzínských hor kvůli pandemii sešlo, a tak se rozhodli vyrazit do hor na česko-moravské pomezí. Přijďte se dozvědět víc o jejich 

dobrodružné cestě. 
 

9. 9. 2020 – 18:00!  
Cestujeme v obrazech (vernisáž) 

Výstava obrazů dětí z Cedru - komunitního spolku Krásná Lípa. Děti, které nemají možnost se podívat do ciziny, si samy vybraly fotky 
měst, kam by se chtěly podívat, a poté je kreslily na vlastnoručně vytvořené podklady z překližek. Výtvarné práce vznikly v rámci 

projektu Mladí malíři, zaměřeného na děti ze znevýhodněného prostředí. 
 

16. 9. 2020 - 19:00 
René Habich&sons jazz band 

Jazzové standardy v podání členů jazz bandu Rendy Habicha a jeho synů. René Habich st. (trombón), Janek Habich (trubka), René 
Habich ml. (klavír). 

  
23. 9. 2020 – 19:00  

Jmenovec/ Namesake (film) 
Dramatický příběh indického chlapce, jehož rodiče přesídlili z Kalkaty do Ameriky. Jak Nikhil, jemuž doma přezdívají Gogol podle 
oblíbeného otcova spisovatele, dorůstá, ztrácí zájem o dědictví předků ze vzdálené země, kterou nezná, a staví se proti dávným 

tradicím. Rodiče Gangulisovi si se svým rebelujícím potomkem, který se chce zcela odstřihnout od bengálských kořenů a jít studovat 
na Yale, nevědí rady. Ale když se mladík setká s krásnou Moushumi, která též pochází z rodiny indických emigrantů, začne chápat, že 

starý svět jeho rodičů, který chce nechat za sebou, může být propojen s novým světem, jenž leží před ním.  
Režie: Mira Nair, Indie/USA, 2006, 117 min. 

 

26. 9. 2020 - 10:00 – 15:00 (sobota!) 
Malba akrylovými barvami s Klárou (EmekeArt) 

Přijďte si vyzkoušet relaxační techniku malby akrylem, při které vznikají krásná díla. Každé je jiné, osobité. Kdo myslí, že neumí 
malovat, nemusí se bát, používáme šablony. Veškeré pomůcky a nápoje v ceně, svůj výtvor si odnesete domů.  S sebou raději malou 

svačinu (kurz trvá pět hodin) a na sebe staré triko, akryl není možné vyprat! Přihlášky zasílejte do 13. 9. na email 
emekeart@centrum.cz. Počet míst omezen. Cena 680 Kč 

 

30. 9. 2020 – 19:00 
Anglický debatní kroužek  

Tradiční večerní setkání pokračuje. Téma bude upřesněno.  Provází Robb Burns. 





Září 


